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FORSTÅ KAPITLET.

Kapten Robson fortsätter berättelsen om sina äfventyr. 
Klostret Slupecld. De sammansvnrna. Kyssar ocb sarmater. 
Hnset Romanow bar uppbört att regera. Adjutanten.

Passadvinden hade stadgat sig och blåste full 
och jetnn samt förde fregatten alltmera ned mot 
söder. Värmen tilltog för hvarje dag och det ut
spända soltältet förmådde endast svagt att skydda 
mot de lodrätt fallande solstrålarna. Under däck 
var värmen ännu mera tryckande och först mot 
aftonen, när vinden friskade, erfor man någon svalka 
samt håg och lust till ett lifligare samqväm. Man 
samlades då vanligtvis akter ut på däcket och till- 
bragte der flera timmar. En härlig fullmåne spred 
sitt magiska ljus öfver hafvet, stjernorna speglade 
sina silfverglänsande klot i vågorna, hvars fosforiska 
sken förvandlade oceanen till ett glänsande eldhaf. 
Läkaren, presten och förvaltaren tillbragte mången 
natt på däck, liggande i sina upphängda hängmat
tor, i hvilka de behagligt vaggades till sömn af 
vågornas melankoliska brusande. Det var en seg
ling, som endast förekommer i passaden. Manö
vern inskränkte sig till att styfhala en brass eller 
ett skot. Med kanonerna excercerades endast helt 
måttligt. Hvar och en njöt i rikaste mått af hvila. 
Man öfversåg tacklingen och putsade fartyget inom
bords lika lugnt som om det legat i en docka. 
Men enformigheten är sjölifvets värsta fiende och det 
var derför som gunrumsledamöterna med verklig 
glädje mottogo chefens inbjudning att i hans sällskap
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dricka en kopp thé i hans kajuta, då han ville 
fortsätta berättelsen om sina äfventyr.

Sedan théet blifvit expedieradt begaf man sig 
upp på däcket och intog sina platser akter ut under 
suntältet. Som vanligt är fallet hade vinden något 
friskat mot aftonen och dragit sig ett par streck 
akter om tvärs, hvarigenom en behaglig svalka 
åstadkoms. Herrarna tände sina cigarrer, vakthaf- 
vande officeren hade tagit den aktersta kanonen 
om styrbord till sin kommandopall för att emellanåt 
kunna lyssna till hvad chefen hade att berätta. 
Förut på backen sjöng och dansade vakten, ka- 
detterna hade samlat sig omkring Bardun och lyss
nade med spändt intresse till hans hårresande 
skepparhistorier. Gunrumskocken synade hönsbu
rarna för att utse sina offer till kommande dagens 
middag. Skeppspojkarna lekte »kurra-gömma» un
der kobryggsseglet och på lovarts stormärsrånock 
satt en stor tropikfågel och »kinesade» med näbben 
stucken under vingen.

»Jag har gifvit er mitt löfte att berätta något 
vidare om mina äfventyr och jag vill nu uppfylla 
detsamma,» yttrade kapten Robson. »Många märk
liga händelser upplefde jag i Polen, men att utför
ligare skildra dem alla skulle medtaga alltför myc
ken tid, hvarför jag måste inskränka mig till de 
vigtigaste. När jag en gång lemnar tjensten och 
blir en välbestäld pensionsgubbe och slagit mig på 
fullt allvar i lugn på landbacken, ämnar jag ordna 
mina anteckningar samt i form af memoarer från 
trycket utgifva mina minnen. Det blir en diger 
bok. Nu får ni nöja er med några lösryckta blad 
ur min dagbok, livilka jag sammanfattar under ru
briken :

Grefvinnan Emilie you Plater.
Yid vår ankomst till Warschau hade revolu

tionen derstädes haft ett öfverraskande lyckligt re
sultat. Storfursten Konstantin, ståthållaren i Polen,



POLENS DIKTATOR.

hade jemte de till 5,000 man uppgående ryska trup
perna måst rädda sig undan till gränsen, och den 
provisoriska regeringen, bestående af Czartoryski, 
Joachim Lelewel och fem andra revolutionära och 
patriotiskt sinnade män, vidtog alla anstalter för 
att utbreda resningen öfver hela konungariket och 
de rysk-polska provinserna Lithauen, Volynien, 
Podolien och Ukraine, för att sedan i förening med 
riksdagen, som skulle sammankallas, åstadkomma 
Polens pånyttfödelse såsom ett sjelfständigt rike. 
Uppgiften var ej lätt, men den provisoriska sty
relsen skulle utan stor möda hafva löst den, un
der folkets dåvarande sinnesstämning, om den hand
lat litet raskare och framförallt icke misstagit sig 
om karakteren hos en man, åt hvilken den anför
trodde den militäriska ledningen af insurrektionen, 
emedan han af alla polska militärer hade det mest 
populära namnet. Det var general Josef Chlopieki 
som man gjort till öfverbefälhafvare för den väp
nade styrkan och som Jerefter sjelf fattat det djerf- 
va steget att utropa sig till Polens — diktator.

Chlopieki var född i Galizien af fattiga för
äldrar; han hade ganska tidigt blifvit soldat och 
genom personlig tapperhet synnerligen under Kos- 
ciuskos fanor ganska snart stigit högt i rang och 
inflytande. Redan under ryska kriget 1812 kom
menderade han i polska hären en brigad, men tog 
efter de allierades seger afsked och lefde i Paris, 
tills kejsar Alexander, som uppskattade hans mili
täriska egenskaper, ånyo kallade honom såsom ge
neral till konungariket Polens armé, I denna ställ
ning hade han några personliga tvister med stor
fursten Konstantin, hvilka slutligen ledde dertill, att 
han tog afsked och sedan lefde i Warschau af sin 
lilla förmögenhet. Ehuru han af omsorg för sin. 
personliga säkerhet höll sig ifrån alla komplotter 
med Ryssland, så förutsatte man likväl hos honom, 
för hans ovänskap med Konstantin och hans af- 
skedstagande, ett oförsonligt hat emot Ryssland,

5



WARSCHAU

H

hvilket ansågs så mycket djupare, som Chlopicki 
icke visade det. Denna alldeles ogrundade tanke 
stämplade generalen i allmänna opinionen såsom en 
genomluttrad patriot och förskaffade honom hos 
folket och inom arméen ett rykte och en popula
ritet, som han på intet sätt förtjenade. Redan 
hans eländiga beteende under Warschau-upproret 
kan mer än tillräckligt bevisa detta: han icke blott 
ej deltog i striden, utan höll sig till och med ängs
ligt gömd, för att först afvakta hvad utgång 
saken skulle taga då allmänna rösten kallade ho

lleia aftonen fordrade folket att Chlopicki 
spetsen för insurgenterna och leda 
ingen kunde finna Chlopicki, 
sig dold i en ryttarkappa bland 
husen. Först då upproret tagit 

kom generalen fram ur sitt

sig
nom.
skulle ställa 
upproret. Men 
emedan han höll 
trupperna och i 
en segerrik utgang,
gömställe, för att tillträda det honom förbehållna 
öfverbefäiet öfver armén. Polackarna voro liksom 
andra folk vid sådana tillfallen enfaldiga nog att 
mera akta på en mans rykte än pä hans hand
lingar. Men de skulle icke heller undgå straffet för 
en sådan dårskap.o I o

At denne man var Polens öde anförtrodt. At 
honom var den revolutionära diktaturen öfverlem- 
nad, åt honom, som saknade både vilja och mod 
att våga allt för att vinna allt. Det visade sig 
snart, att hans plan gick ut på att försona Polen 
med ryska kejsaren, d. v. s. bereda fäderneslan
dets underkastelse under ryskt herravälde. Josef 
Chlopicki börjar den skamliga raden af falska män, 
hvilkas oskicklighet, feghet, slafsinne eller förräderi 
förderfvade frihetsstriden.

Sedan vi hemtat nödiga krafter efter den långa 
och mödosamma resan, begaf sig Myhrberg att 
uppsöka Lelewel, den egentliga själen i den utbrutna 
revolutionen, och med hvilken han stått i en ständig 
brefvexling. Hos honom ville Myhrberg utverka 
vår anställning, vid polska armén. Myhrbergs en-



VÅR TIDS TAPPRASTE HIELTE. 7

tnsiasm kände inga gränser. Polens frihet var det 
ideal, som beherskade alla hans tankar. Jag kan 
ej tänka på denne min vän utan den djupaste rö
relse. Vår tid vet ingen tapprare hjelte än denne 
man, som kämpat med eller mot haltva Euiopa 
och som nu, trött af mödor och ärofulla sår, dragit 
sig undan till den svenska fosterjorden för att i 
ett fridfullt hem få sluta sitt lif, blott känd at få, 
och for ingen någonsin omtalande sina egna biag- 
der. Och hvad allt skulle icke han kunnat berätta, 
om han ej skyggat tillbaka för eget lof och gifvit 
all ära åt Gud, den högste, som ledsagat honom 
genom så maDga faror! Andra, som utiättat gan
ska litet i verlden, veta icke, huru de skola fram
hålla sin egen person, sin ära och sin märkvärdig- 
het; han, hvars bragder förvånat samtiden, hai gjoit 
allt’ hvad han förmått, för att gömma sig sjejf i 
alömska. Derför känner också verlden ganska litet 
af hans händelserika lif och hans tappi aste biagdei 
äro kanhända för alltid förgätna. Men jag kännei 
hans redliga hjerta, hans fasta tro, och Finland, hans 
stora moder, och Sverige, hans faders hemland, skola i
alla tider räkna honom bland sina tappraste hjeltai. 
Hans lif skall länge berättas som en saga vid vinterbra
san, till undran och häpnad för efterkommande 
slägten. Allt hos honom — hans mod, hans bedrit- 
tep, hans oegennytta, hans högsinta hjerta och 
framförallt hans sköna försakelse af sig sjelfvar 
stort och sagolikt. Han stred okänd, namnlös föi 
mensklighetens rätt, för folkens frihet, och derrör 
skall intet folk stå i tårar omkring hans grab ty 
han stred ju icke för egen ära och egen vinning, 
han stred för friheten och för menskligheten; för 
deras seger ville han gerna förgäten dö.

Efter ett par timmars bortovaro återkom
My hr ber g.

Han hade träffat Lelewel, som mottagit honom 
med öppna armar. Myhrberg hade blifvit anmo
dad att medtaga mig för att båda infinna oss i
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klostret Slupecki, hvarest ett möte mellan de för
nämsta revolutionsmännen om aftonen skulle ega 
J.'1™ oc^ ^er åtskilliga vigtiga beslut skulle fattas. 
Myhrbergs stora anseende och rykte som krigare 
hade förskaffat honom Lelewels hela förtroende 
samt äran af att få deltaga i rådplägningen, en 
heder som genom min väns inflytande äfven kom 
mig till godo.

Myhrberg syntes mycket belåten med den verk
samhet de polska myndigheterna utvecklade. En
dast Chlopickis otroliga långsamhet med utrustnin
garna at hären uppväckte hans missham Polska 
riksdagen hade utfärdat en förklaring: att huset 
Romanow var uteslutet från polska tronen, således 
'ejsa! ÎMkolai afsättning såsom konung i Polen 
förklarad, ett steg som afbröt och måste afbryta 
hvarje utväg till försoning. Striden mellan ryssar 
och sarmater skulle nu taga sin början och nu be
rodde det blott på hvilken af de båda makterna 
som till slut skulle behålla segern.

På utsatt tid begåfvo vi oss till Lelewel för 
att af honom ledsagas till klostret. Den ryktbare 
professorn mottog oss med största artighet, "Myhr
berg presenterade mig med de orden:
... /§e m*n ,yän, som vid min sida kämpat
oi nihetens seger i Frankrike, jag borgar för hans 

mod och karaktär.»
Lelewel räckte mig handen.
»Välkommen till Warschau,» yttrade han. »En 

pattre rekommendation kunde ni ej erhålla. Vi äro 
i stort behof af sådane män som ni. Gifve Gud 
att alla polackar besjälades af samma anda som 
ni, var seger skulle då vara gifven.»
, oj Lelewels sällskap lemnade vi hans hem och 
begafvo oss till Slupecki. Mörkret hade redan in- 
brutit och stora folkhopar genomströfvade gatorna 

,r V1 hunno Lam till klostret, införde oss Lele- 
wel genast i en stor sal, hvarest Polens förnämsta 
man voro församlade, hvilka vid insurrektionens



9

utbrott skyndat til] Warschau. Lelewel skyndade 
att presentera oss, och vi bletvo mottagna med 
verklig hänförelse, Myhrbergs namn framkallade ett 
verkligt jubel. Adam Czartoryski, Yincenz Niemo- 
jowski. Teofil Morawski, Stanislaus Barzykowski 
och Chlopicki skyndade att trycka hans hand och 
önska honom välkommen. Furst Radzivill samt 
generalerna Skrzynecki, Krukowiecki, Dembinski, 
I) wer nicki, Uminski, Chlopowski — som genom sitt 
gifte med systern till furstinnan von Lowicz var 
svåger till storfurst Konstantin, hvilket slägtskap 
likväl icke hindrade honom ifrån att erbjuda fäder
neslandet sin tjenst —, Gielgud, Ramorino, Rybin
sk! och Malaehowski m. fl. slöto sig omkring Myhr- 
berg ocli uttalade sin tacksamhet för hans ankomst 
och den tjenst han ville bevisa nationen. Han het
sades med lika mycken vördnad, som om han varit 
en mäktig furste. Rozycki och Prondzynski jemte 
några andra af de närvarande polackarna hade 
tjenat under honom i Grekland. De omfattade 
hans händer och fälde tårar af glädje, då de nu 
återsågo honom. För en stund talade 'man endast 
om Myhrberg och hvad jag hörde slog mig med 
förvåning och uppfylde mig med ökad beundian 
och aktning. Hvad sade man väl?

Jo, att han fäns beständigt der faran var störst; 
många tusende stupade rundtomkring honom; han 
låg förblödd och halfdöd på de blodiga slagfälten, 
led ofta af hunger och all slags brist; var. fången 
och öfvergifven, förföljd och plundrad, sjuk och 
förgäten. Han sa mm genom floder, mellan flytande 
isstycken. Han klättrade öfver höga murai, bevuxna 
med törnen. Han stridde i nattens mörker, kiing- 
ränd pa alla sidor af fiender, som icke kände nå
gon barmhertighet och som fingo betalning för deias 
fångars hufvuden. Jag hörde omtalas, att han 
nästan alltid stridde i sällskap med några få mot 
en stor öfvermakt och vann likväl ofta seger ge
nom Guds bistånd och genom oförliknelig tapperhet.

POLENS FÖRNÄMSTA MÄN.
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Stundom funnos förrädare bland hans egna strids
kamrater, och när han, uttröttad af mödor, kastade 
sig om qvällen ned på den hårda marken med sin 
fältkappa under sig och himmelens klara stjernor 
öfver sig, nödgades han vaka med handen på svärd- 
fästet för att icke blifva dödad i sömnen. Man 
omtalade, att när han i sju år kämpat under ett 
främmande namn för Greklands frihet och det gamla 
Hellas ändtligen afkastat turkarnas ok, sökte ho
nom grekerna förgäfves öfver hela Europa, för att, 
till bevis på deras tacksamhet, erbjuda honom i 
deias land en stor jordegendom. Slutligen bort
skänkte. de den åt en annan, när de icke annat 
visste, än att deras älskade kämpe längesedan var 
död. Men han lefde, blygsam och gömd, än i Sve- 
nge och Finland, än på en af Vestindiens öar. Han 
vai fattig och mottog likväl ingen belöning. Han 
ville ej fläcka sitt höga mål och sitt tappra svärd 
med egen vinning af jordiska rikedomar.

Så talade de församlade om August Maximi
lian Myhrberg och på så sätt fick jag kännedom 
om manga händelser ur hans lif, som han aldrig 
sjelt hade omtalat. I mitt minne inskref jag hvad 
jag fått höra om denne ovanlige man. Sjelf hade 
han dragit sig undan medfiLelewel för att undvika 
att höi a sig omtalas. Ändtligen ljöd ordföran
dens klocka. Chlopicki intog talarstolen och redo- 
gjoide för landets ställning. Hans tal var matt och 
syntes göra ett mindre godt intryck på hans åhö
rare.

»Konungarikets nationalarmé utgör, som jao 
ledan sagt, 31,000 fullt beväpnade män,» fortfor 
diktatorn, »och till dess förstärkning har jag låtit 
inkalla det afskedade manskapet, 21,000 man, men 
dessa kunna blott beväpnas med gamla obrukbara 
gevär, som man funnit i Warschaus arsenal. Något 
bättie är det med kavalleriet, som är försedt med 
lansai. Sämst har artilleriet sina saker stälda, ty 
det fattas icke blott kanoner utan också arnmuni-
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tion, emedan Kyssland dragit försorg om att det i 
Polen finnas hvarken kanongjuterier eller krutbruk. 
Från utlandet kunna vi ej ersätta denna brist ge
nom tillförsel, ty Preussen och Österrike ha besatt 
våra gränser med starka observationsarméer. Den 
polska armén utgör således 52,000 man med 130 
kanoner och när jag betänker våra underlägsna 
stridskrafter i jemforelse med vår fiendes talrika 
skaror, gifver jag det rådet, att vi beträda under
handlingens väg, afsända en deputation till^ czaren 
och söka att vinna på fredligt sätt hvad våra va
pen omöjligt kunna tillkämpa oss.»

Ett hotande sorl och ogillande rop hördes vid 
dessa ord utbryta från alla de församlade. Kopet 
— förrädare, hördes uttalas fr an flera munnar. 
Uminski, den tappraste och mest fosterlandsälskande 
af de polska generalerna, ropade högt att Chlopicki 
borde afsättas. Han sade rent ut att. diktatorn ej 
var vuxen sina pligter, att han led brist på energi, 
på allvar, på uppoffrande mod och på förtroende 
till revolutionens sak. Med honom förenade sig 
Kamorino och Teofil Morawski. Chlopickis föislag 
att vilja underhandla med czaren hade iramkallat 
en sådan förbittring att ett våldsamt uppträde ho
tade att utbryta. »Vi är o fria! kejsaren regerar ej 
mera!» utropade Stanislaus Barzykowski. »Huset 
Romanow är uteslutet från polska tronen. Städerna 
Radom, Kielce, Kalisch, Lublin, Modlin, Zamosk 
m. fl. ha genast efter underrättelsen om Warschaus 
segerrika, resning förklarat sig för insurrektionen, 
fördrifvit de ryska trupperna, försatt statsfångarna 
i frihet, utbytt ryska örnarna mot.de polska och 
trädt i förbindelse med den revolutionära .regerin
gen i Warschau för att af den erhålla nödiga föi- 
hållningsorder. Hvad skola vi svara dem? Skola 
vi säga att sedan stormklockorna ljudit i Warschau, 
att sedan ryssarna blifvit fördrifna och nationens 
hänförelse väckt, vi beslutit att räcka försoningens
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palmer åt vara förtryckare och att gifva oss åt 
czaren på nåd och onåd?»

»Nej nej, bort det, det vore vanhederligt, uselt, 
det skall aldrig ske,» ropade i ädel harm de när
varande männen.

Lelewel förde Myhrberg fram till tribunen, som 
Chlopicki lemnat.

»Tilläten, mina herrar, att denne min ärade 
vän fåi . yttra sig rörande de ytterligare försvars
medel vi böia vidtaga,» sade Lelewel i det han 
ledsagade Myhrberg upp i tribunen.

»Tala, vi afhöra er med nöje,» svarade flera 
löstei. »Rad som gifvas af er, grunda sig på er
farenhet och oegennytta. Vi veta att ni är Polens 
vän och kommit hit till oss för att strida i våra 
led och gifva ert lif för vår rättvisa sak.»

»Jag föreslår,» yttrade Myhrberg »att innan 
ännu. ryssarna hinna till gränsen, man gör ett upp
båd i massa, samtidigt insurgerar alla polska pro
vinser, genom emissarier^öfveralit proklamerar revo
lutionen och genom tvångsåtgärder bringar folket 
undei vapen. Derpå låter man föra största delen 
ar den beväpnade . befolkningen till gränserna och 
sa st.aikt som möjligt besätter dessa, under det den 
leguliera armén förblifver mera samlad i det inre 
för att vara disponibel att med hela sin kraft an
falla och tillintetgöra de enskilda fiendtliga kårer, 
hvilka det kunde lyckas att bryta sig in öfver grän- 
s.en. Men man måste med all kraft försöka omöj- 
liggöia ett sådant inbrott genom alla medel, det 
matte nu vara genom öfverfall, bakhåll, försåt eller 
till och med genom brunnarnas och lifsmedelns för
giftande,^ ty vid nationella frihetskrig kan det icke 
finnas något större fel, än att släppa fienden långt 
in i landet, för att först derefter och till och med 
i regulier ordning bekämpa honom. Revolutionen 
maste, genast ställa sig på demokratisk grund för 
att vinna bondeståndets medverkan och intresse. 
Landstormens uppbådande får ej en dag fördröjas. 
Polackarna ha ingen hjelp att förvänta utifrån.
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Österrike och Preussen äro tysta men derför ej min
dre farliga fiender. Frankrike kan och vill endast 
hjelpa med penningar och dess styrelse, som hyllar 
noninterventionspolitiken, medgifver icke någon in
blandning till polack aroas fördel och det anser sig 
redan, ha tillräckligt sörjt för Polen, då det förkla
rat Österrike och Preussen att det skulle anse deras 
inblandning såsom en casus belli. Hvad England 
beträffar, så har dess krämarkabinett intet intresse 
af tillvaron eller icke tillvaron af ett Polen. Tur
kiet och Sverige våga ej komma i ovänskap med 
deras mäktige granne. Polska nationen måste följ
aktligen helt och hållet lita på sig sjelf, sin egen 
kraft och sin energi. En dyrbar tid har redan 
gått förlorad; skall framgång vinnas, måste man
handla.»

»Rätt taladt, hvarje ord innebär en sanning. 
Ni har utpekat den rätta och enda väg, vi hafva 
att beträda,» ropade man om hvartannat. »Yill 
ni, Josef Chlopicki, handla efter det program, ni 
nu hört uppställas?» skrek ett par röster ät dik
tatorn.

»Jag nedlägger min myndighet och träder som 
simpel soldat i arméns led,» svarade Chlopicki. 
»Jag har blifvit skarpt klandrad och nära nog be
skyld för förräderi. Må ni välja en ny generalis
simus och en ny styrelse. Mitt beslut är fattadt.»

Denna oväntade afsägelse slog för ett ögonblick 
de församlade med förvåning och bestörtning. Men 
denna varade ej länge. Man började att ifrigt sam
tala och rådslå med hvarandra, och slutligen utro
pade Lelecvel:

»’Vi antaga ert tillbak aträdande. Josef Chlo- 
picki är ej längre Polens diktator. Jag föreslår 
furst Mikael Radzivill till generalissimus, samt att 
som högsta verkställande myndighet väljes en natio- 
n alregering.»

Detta förslag antogs med entusiasm. Radzivill 
erhöll högsta befälet öfver trupperna och Chlopicki

i
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stäldes vid hans sida som rådgifvare. En national
regering med Adam Czartoryski som ordförande och 
bestående af fem ledamöter, bland dem Lelewel, 
blef vald och den polska afunden gjorde sig åtmin
stone ej denna gång gällande. Den hotande faran 
gjorde att man utan några strider och kabaler ena
des om detta val. Furst Radzivill mottog den an
svarsfulla plats, man gifvit honom. Han var en 
patriotiskt sinnad man, men tyvärr utan fältherre- 
talang och kraft. Han hade deltagit i Kosciuskos 
fälttåg och derigenom förvärfvat sig ett slags an
seende. Egentliga förtjenster hade han icke, men 
han egde en dygd — blygsamheten, som gjorde att 
han insåg sina brister, hvarigenom de blefvo mindre 
farliga.

Just som dessa vigtiga beslut blifvit afgjorda, 
inträdde en officer i salen samt anmälde att ett 
bud anländt från Lithauen och väntade utanför. De 
underrättelser han medförde voro af största vigt, 
och budbäraren anhöll att genast blifva införd.

»För honom hit,» befalde Czartoryski, hvilken 
i egenskap af ordförande intog sin plats i tri
bunen.

Officeren skyndade ut ur salen. Strax derefter 
visade han sig åter, denna gång i sällskap med en 
ung, utomordentligt vacker man. Denne sistnämnde 
var klädd i en hvit lifrock, röda pantalonger samt 
ridstöflar med sporrar. På hufvudet bar han en 
röd mössa med påfågelsfjädrar. Den stolta håll
ningen, den smärta växten, det uttrycksfulla ansig- 
tet med dess mörka, blixtrande ögon, gjorde ett 
godt intryck på de närvarande. Man helsade honom 
välkommen och Morawski förde honom fram till 
tribunen.

Den unge mannen bugade sig djupt för ordfö
randen, som tillsporde honom, hvem han var och i 
hvad ändamål han infunnit sig.

»Jag är Roman Soltyk, Lithauisk adelsman, 
samt adjutant hos grefvinnan Emilie von Plater,
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den unga och sköna makan till insurgentchefen 
grefye Plater,» svarade officeren. »Ni skall veta, 
att Polens ädla qvinnor ej gifva männen efter, då 
det gäller att strida för fosterlandets frihet. Gref- 
vinnan Plater har sjelf organiserat en beriden jä
garkår och satt sig i spetsen för densamma. Yi 
hafva redan gjort de djerfvaste och lyckligaste 
ströftåg mot våra fiender, och jag är af general 
Kolinowski, de Lithauiska insurgenternas öfverfält- 
herre, hitsänd för att delgifva er ställningen i pro
vinsen samt utbedja mig vidare förhållningsorder.»

»Lefve våra Lettiska bröder och deras ädla 
qvinnor!» utropade med hänförelse åhörarna. »Lefve 
grefvinnan Emilie von Plater, må hennes föredöme 
blifva ett exempel för hvarje sarmatisk qvinna!»

Underrättelsen att insurrektionen utbrutit äfven 
i en af de rysk-polska provinserna var af största 
vigt och uppfylde de närvarande med nya förhopp
ningar. Kort förut hade man fått budskap om att 
resningen var i fullt utbrott så i Ukraine som i 
Podolien och Wolhynien. Nu gälde det att handla 
med kraft och understödja folkentusiasmen.

»Hvad har ni att vidare meddela oss?» sporde 
furst Czartoryski adjutanten. Officeren svarade:

»General Kolinowski låter helsa er att skaror 
af Lettiska insurgenter skyndsamt samlat sig till 
ett antal af 6,000 man. En provisorisk regering, 
bestående af generalen och tre andra adelsmän har 
bildat sig för att verka till landets organisation i 
egenskap af polsk provins. Våra skaror ha öfver- 
fallit de ryska detachementen, borttagit från dem 
kassor, vapenförråd och varumagasiuer. Innevå
narna i städer och byar sluta sig till resningen. 
Ofverallt dåna stormklockorna och presterna för
kunna att uppresningen mot ryssarna är ett heligt 
krig. Ryssarna hafva förklarat hela Lithauen i 
belägringstillstånd, emedan de revolutionära elemen
ten der äro fruktansvärdast till följe af det hit
intills varande förtrycket.
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Detta belägringstillstånd är förfärligt och åt
följes af skräckåtgärder, som i intet afseende gifva 
de forna franska etter af år 1789. Hvarje ryss är 
en Marat eller Robespierre. Ilvar och en, som är 
misstänkt för revolutionära tänkesätt, blir utan 
vidare omständigheter häktad och skjuten. Två- 
hundrafemtio studenter hafva blifvit transporterade 
till det inre af Ryssland. Czar Nikolaus, vär bödel, 
har genom en särskild ukas uppbådat rikets vilda
ste horder till strid mot Letterna. I denna ukas 
anbefalles : att alla adelsmän, som deltaga i upp
roret och gripas med vapen i hand, genast skola 
afrättas och deras fasta egendom konfiskeras; att 
folk af lägre stånd, som begått samma brott, skall 
instickas som rekryter i de sibiriska liniebataljo- 
nerna, men deras barn försändas till militärkolo
nierna. Alla hafva vi svurit att hellre dö i striden 
för friheten, än att duka under för en grym afrätt- 
ning. Vi begära ett kraftigt understöd från ko
nungarikets sida och att ni sänder oss emissarier, 
som kunna leda resningen.»

» Våra tappra Letter skola ej lemuas utan kraf
tig hjelp, och denna sak skall genast blifva föremål 
för regeringens åtgöranden,» svarade ordföranden. 
»At Er, general Dwernicki, lemnas i uppdrag att 
organisera en stark kär för att med den afgå till 
de rysk-polska provinserna och leda Insurrektionen. 
■Att som emissarier afresa till Lithauen erbjuder 
jag åt major Myhrberg och hans landsman, kapten 
Robson.a Det är ett vigtigt uppdrag, regeringen 
gifver åt er, mina herrar. Det är ett förtroende 
som jag vet, att ni samvetsgrannt skola uppfylla. 
Edra fullmakter skola redan i morgon undertecknas 
i den händelse ni antaga mitt erbjudande.»

Myhrberg och jag bugade oss båda samt till- 
kännagafvo att vi mottogo detta uppdrag. Lelewel 
och furst Radzivill voro de första att gratulera oss 
till denna hedrande anställning. Medan de öfriga 
närvarande diskuterade andra frågor, gingo Myhr-
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berg och jag fram till den Lettiske officeren. Yi 
presenterade oss såsom varande de nyss utnämnda 
emissarierna för Lithauen. Han bugade sig akt
ningsfullt och yttrade några förbindliga ord.

»När lemnar ni Warschau, min herre?» frågade 
honom Myhrberg. »Jag spörjer härom derför att 
vi möjligtvis kunde få färdas i hvarandras sällskap. 
Vägen till Lithauen är oss obekant, och ni medför 
förmodligen en vägvisare.»

»Er förmodan är riktig, men dagen för min 
afresa kan jag ej ännu med visshet bestämma,» 
svarade officeren. »Annu återstår mycket att råd
göra med regeringen, vissa aftal, som är o nödvän
diga, innan jag kan lemna Warschau. Emellertid 
ställer jag både mig sjelf och min vägvisare till er 
disposition i den händelse ni vill afvakta min resa.»

»Jag tackar er min herre, och ehuru vi så 
skyndsamt som möjligt önskade lemna Warschau 
för att inträffa i Lithauen, måste vi likväl dröja, 
tills ni utträttat edra uppdrag, ty utan vägvisare 
kunna vi ej på egen hand söka oss fram,» svarade 
Myhrberg. »Yi logera på värdshuset »den svarte 
ryttaren», i den händelse ni vill besöka oss, då vi 
närmare kunde få rådgöra om vår resa.»

»Med nöje min herre,» svarade officeren. »Sjelf 
har jag tagit qvarter hos radmannen Johan Soltyk, 
en min slägtinge boende i huset n:r 26 Maria- 
gatan, i den händelse ni har något bud att sända 
till mig.»

Det behagliga sätt, som förefans hos officeren 
och den ledighet, med hvilken han uttryckte sig på 
franska språket, gjorde på oss ett särdeles godt 
intryck, samt visade, att den unge adjutanten var 
i besittning af en god uppfostran. Sedan han haft 
ett kort samtal med Lelewel och Dwernicki, lem- 
nade han salen. Annu en stund varade öfverlägg- 
ningarne, hvarefter församlingen upplöstes och samt
liga lemnade klostret Slupecki.
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ANDRA KAPITLET.

På väg till Lithauen. Slaget vid Grochow. Alskogen. 
Skrzvnecki och det fjerde polska regementet. Bland faror och 
äfventyr. Den hemska gästen. Väderqvarnen vid Tganie.

Det uppdrag, vi erhållit, var ingalunda af nå
gon lätt eller angenäm beskaffenhet. I egenskap af 
emissarier skulle vi ordna allt, som stod i samband 
med uppresningen och detta icke blott i militäriskt 
utan äfven i administrativt hänseende. Våra full
makter voro affattade i den mest vid träckta skala. 
I regeringens namn egde vi att utlärda alla be
fallningar till myndigheterna, som alla voro skyl
diga att visa oss en obrottslig lydnad. Vi egde 
rättighet att till och med döma till döden, dock 
endast sådana, som visade förräderi eller flydde 
från fanorna. Den kommenderande generalen och 
öfriga militärpersoner, som innehade något betäl, 
stodo under vår uppsigt. Våra fullmakter gjorde 
oss snart sagdt till herskare ötver Lithauen.

I största hast gjorde vi våra tillrustningar, 
hvilka i sjelfva verket inskränkte sig till det allra 
nödvändigaste. Vi anskaffade oss tvenne ypperliga, 
starka ridhästar, samt ytterligare tvenne dylika, 
som skulle medföra vår packning. Genom Lelewels 
försorg erhöllo vi tvenne pålitliga tjenare. Zamar 
och Wielki, tvenne unga polackar, hvilka tjenat 
som soldater, blefvo anstälda i vår tjenst. Båda 
voro ifriga patrioter och redbara karlar. De skulle 
rida på hvar sin packhäst och i ölrigt hatva vår
den om våra effekter.
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Plötsligt erhöll regeringen underrättelsen, att 
en här af 117,000 ryssar med 400 kanoner och un
der befäl af fältmarskalk Diebitsch anryckte med 
en bred front från Kowno ända till Lublin öfver 
polska gränsen. Den polska hären 30,000 man 
stark under Radzivills anförande skyndade att möta 
fienden. Vi erhöllo order att medfölja, då vi under 
truppernas skydd med större lätthet kunde uppnå 
Lithauen, äfven om vi nödgades taga en omväg. 
Vi skyndade att stöta till hären och samtidigt med 
oss infann sig den unge adjutanten Roman Soltyk 
i det polska lägret.

I ilmarscher ryckte vi framåt. I städer och 
byar dånade stormklockorna och kallade folket till 
strid, till vapen. Uppbådet till landstormen hade 
haft temligen god framgång. Skaror af landtmän, 
hviika i brist på gevär voro beväpnade med liar, 
hvilkas raksmidda klingor stodo i linie med skaftet 
och, väl skötta, voro ett fruktansvärdt vapen, sam
lade sig under fanorna. Landstormen egde ett tem
ligen dugligt rytteri, bland hvilket det från woivod-© O O J 1

skapet Krakau synnerligen utmärkte sig, och utom 
några kårer frivilliga jägare, som bestodo af skick
liga skogsmän, räknade den omkring 20,000 man, 
ett ännu ringa fåtal, men som man hoppades . 
snart skulle tredubblas. Liemännen hade kunnat 
blifva ett fruktansvärdt element i armén, om deras 
anförare följt en annan taktik än den vanliga för 
ett ordnadt stridssätt, och om liemännen sjelfva 
deruti varit inöfvade. Men generalerna, som blif- 
vit uppfostrade i Napoleons taktiska skola, använde 
dem som vanligt infanteri, och derigenom förlorade 
de största delen af sin verksamhetsförmåga, så att 
liemännen mera till namnet än gagnet voro fruk
tansvärda.

I kyrkorna, på gatorna predika poperna det 
heliga kriget. I Guds och den korsfästes namn

o o o
uppmana de sina landsmän att utan nad och barm- 
hertighet förgöra fienden och befria landet. De
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nedkalla himlens välsignelse öfver trupperna och 
qvinnorna sträcka sina späda barn emot oss. Hän
förelsen, entusiasmen meddelar sig åt oss alla. Åsy
nen af ett folk, som reser sig i massa för att af- 
skudda sig tyranniets ok och återvinna sin frihet, 
sina menskliga rättigheter, är sublim. Hade po- 
lackarna blott egt en enda situationen fullt vuxen 
ledare, hade de gått segrande ur striden och sar- 
maternas lidande hade nått sitt slut.

Ett lätt snöfall har börjat att falla. Vinterns 
likdok betäcker m’arken, strömmar och floder äro 
frusna, och hästarnas hofvar dåna skarpt mot mar
ken. Myhrberg, jag och den unge Roman Soltyk 
hafva sällat oss till det fjerde polska regementet, 
hvars öfverste är den tappre general Skrzynecki, 
Detta regemente är det utmärktaste i hela polska 
hären. Innan det lemnade Warschau hade hvarje 
man svurit att under hela kriget icke lossa något 
skott, utan blott angripa fienden med bajonetten. 
Det var polska härens spartaner, hjeltar, hvars 
mod och dödsförakt ännu lefva i sång och saga på 
deras landsmäns läppar.

Vi befinna oss på höjderna af Grochow. Vi 
veta, att fienden är helt nära. Af Chlopicki, han, 
»som ville tjena som simpel soldat», har blifvit en 
general, som är mera anförare än Radzivill, En 
tät alskog ligger till venster om vägen; denna jemte 
höjderna vid Grochow besättas af våra trupper. Den 
frambrytande februarisolen visar oss fienden upp- 
stäld i slagordning. Krukowiecki, Uminski, Skrzy
necki och Chlopicki ordna allt till striden. Fanorna 
med de polska örnarna utbreda sig för vinden. Ho
perna, som åtfölja hvarje regemente stå färdiga att 
med korset i ena handen och svärdet i den andra 
störta sig i spetsen för trupperna mot fienden. Vid 
min sida befinner sig den unge Soltyk. Han rider 
en kolsvart häst från Lithauens stepper, ett ädelt 
djur, som i otålighet skrapar marken med sin hof.

»Nu börjas leken, herr adjutant,» yttrade jag
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till Soltyk, hvars vackra ansigte strålade af ett 
gladt småleende. Den unge officern hade tillvunnit 
sig hela min tillgifvenhet genom sitt frimodiga vä
sen, sitt flärdfria sätt att vara samt genom det 
mod och den uthållighet, han visat vid flera pröf- 
vande tillfällen.

»Rätt min herre,» svarade han. »Måtte blott 
leken sluta med vår seger. Vi innehafva en för
delaktig ställning och det gäller för oss att till det 
yttersta försvara våra positioner.»

Mina blickar fästades på hans ansigte. Ett 
svall af mörka lockar föll från hans hufvud långt 
ned på hans axlar. På den hvita pannan hvälfde 
sig de svarta ögonbrynen öfver ett par ögon hvars 
strålande, lifliga blickar brunno af hänförelsens eld. 
På de rosiga kinderna brann helsans och ungdomens 
friska färg. Den fina, välforrnade näsan, den vackra 
munnen med dess perlhvita tänder, den smärta ge
staltens behagliga proportioner, allt var af en så 
intagande beskaffenhet, att jag med vemod tänkte 
på, att denna vackra skapelse måhända inom kort 
skulle ligga blodig och sargad på slagfältet, tram
pad af hästarnas hofvar eller krossad af kanonvag
narnas hjul.

Striden öppnades af Diebitsch med en fruk
tansvärd kanonad, som i vår skyddade ställning icke 
förmådde göra oss någon synnerlig skada. Myhr- 
berg befann sig i alskogen såsom adjutant hos 
Skrzynecki. Under kommando af generalerna Ro
sen, Pahlen, Geismar och Witt framstörta de fi- 
endtliga massorna under vilda rop. Emot alskogen 
riktas det första ursinniga anfallet. Denna skog 
måste af fienden först eröfras, innan han kan fram
tränga till Grochow. Bibehållandet af denna skog 
skall för oss afgöra dagens öde. Hela platsen 
hvimlar af stridande. Hvarje träd är ett skydds
värn för vårt folk. En i krigshistorien exempel
lös strid uppstår om denna alskog. Vårt regemente 
brinner af otålighet att få kasta sig in i striden. Chlo-
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picki, som leder försvaret, söker lösa sin uppgift 
mera genom personligt mod och tapperhet än ge
nom taktiska anordningar och tyckes vid hvarje 
svårighet, som uppkommer för honom, gripen af 
förtviflan, söka döden. Redan ha två hästar blifvit 
skjutna under honom, då ryssarna intränga i sko
gen, sedan deras anfall ej mindre än fyra gånger 
blifvit afslagna.

I detta kritiska ögonblick spränger en adju
tant fram till vårt regemente. Det är Myhrberg. 
Han medför order från Skrzynecki att vi skola 
rycka framåt. Officerarna höja sina sablar och 
kommendera: framåt, framåt! Fanor och stand arer 
fladdra för vinden och med fäld bajonett störtar 
regementet framåt. Samtidigt gör Uminski, som 
förgäfves påkallar bistånd af Krukowiecki, oerhörda 
ansträngningar för att hindra ryssarna, hvilkas re
serv redan ryckt upp T elden, att kringgå alskogen. 
Radzivills motsägande order hindra de polska kå
rerna att komma Uminski till undsättning. Radzi
vills oskicklighet skall rycka segern ur våra händer.

Skrzynecki möter oss och sätter sig i spetsen 
för vårt regemente. Trummorna hvirfla och trum
peterna gifva signal till anfall. Vi äro på blott 
tvåhundra stegs afstånd från skogen. Språngmarsch! 
kommenderas och nu störtar regementet framåt med 
fäld bajonett. Vårt vilda framträngande kastar 
ryssarna tillbaka. Det fjerde regementet höljer sig 
med ära. Soltyk kämpar vid min sida som en 
hjelte. Jag frälsar hans lif genom att nedskjuta 
den ryss, som är på väg att nedstöta honom med 
sin lans, under det Soltyk kämpar med en annan. 
Den unge officern saluterar mig med säbeln och 
spränger framåt. Jag följer honom. Ett handge- 
mäng uppstår, som fyller skogen med högar af lik. 
Skrzynecki skickar bud på bud om understöd, men 
förgäfves. Han och Myhrberg kämpa som lejon.

I detta Ögonblick börja träden att falla rundt- 
omkring oss. Våra trumpeter blåsa signalen till
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återtåg. Ryssarna liafva lyckats att kringgå alsko
gen och understödda af elden från 40 kanoner storma 
de från alla sidor. Kanonkulorna nedslå, träden 
ock göra valplatsen till ett snår af grenar och träd
stammar. Jag lemnar min käst till Zarnar ock 
strider till fot. Cklopicki nedsjunker från kästen, 
svårt sårad i båda benen af en granat.

»Hitåt kamrat !» ropar jag till Soltyk. Han skyn
dar fram ock vi lyckas att med tillhjelp af några 
soldater få Cklopicki bortförd från den rasande 
striden. Skrzynecki låter i förening med Kruko- 
wieeki samla våra trupper. Ett rasande bajonett
anfall öppnar en väg åt oss genom fiendens tätt 
kopade massor. Yi bryta oss igenom; öfver kögar 
af lik går vår väg fram emot Grochow.

I besittning af alskogen skulle nu ryssarna lätt 
ka öfverväldigat vår ställning, om de icke af den 
häftiga striden och förlusten af folk varit så utom
ordentligt utmattade, att bataljen åter afbröts och 
blott underhölls af ömsesidigt skjutande. Klockan 
sex på aftonen gaf Radzivill order att återtåga 
till Praga, Warschaus förstad. En 6 mil lång re
trätt tager sin början. Denna utföres af den ut
mattade kären i någorlunda ordning, ehuru reträt
ten var åtföljd af ryska artilleriets oafbrutna eld, 
hvarigenora till och med Praga råkade i brand. 
Visserligen hafva vi lidit ett nederlag för den fyr- 
dubbla öfvermakten ; men det var icke afgörande. 
Ryssarna hade måst uppbjuda och anstränga alla 
sina stridskrafter; de kade icke kunnat förfölja oss 

~ vårt återtåg; och vi voro vid Grochow visserli- 
slagna, men icke besegrade.
Genom händelsernas gång voro vi ater i War

schau, hvarest sinnesstämningen ej var den bästa. 
Man tillskref med skäl Radzivills oskicklighet, att 
segern icke erhållits, hvarför han nedlade befälet, 
ock i hans ställe trädde Johan Skrzynecki som öf- 
verbefåthafvare i spetsen for hären. Denne general 
hade genom lysande prof på tapperhet vid alla stri

pa
sen
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der visat, att han egde fältherretalang, så att hans 
namn inom kort blifvit det populäraste i Polen. 
Den käcke Uminski hade utan tvifvel varit rätta 
mannen att leda fälttåget, men hans blygsamhet 
höll honom tillbaka. Då Skrzynecki öfvertog öf- 
verbefälet, afgaf han genast en förklaring, som un
der alla omständigheter måste vara oklok: han an
såg Polens slutliga seger omöjlig, men ville åtmin
stone bereda fäderneslandet en »ärofull graf.»

Den utmattade fienden drog sig tillbaka från 
Warschau, och nu erhöllo vi befallning att genast 
anträda resan till Lithauen.

Det var tidigt en torsdagsmorgon, som vi, i 
sällskap med Roman Soltyk, samt hans vägvisare 
Ladislas Pastoy och våra båda tjenare Zamar och 
Wielki redo ut genom Praga, förstaden till War
schau, och anträdde vår färd. Flera dagars tövä
der hade gjort vägarna djupa och tunga och det 
var endast i sakta skridt, vi kunde färdas framåt. 
Det bagage vi medförde var ytterst ringa. Insvepta 
i våra ryttarkappor, redo vi tysta bredvid hvaran- 
dra, hvar och en öfverlemnande sig åt egna tankar. 
Myhrberg talade i allmänhet föga och på de senaste 
dagarna hade han visat sig ännu mera sluten. Jag 
anade, att han var missnöjd med de styrandes åt
gärder. Han hade flera gånger yttrat, att vi endast 
genom Radzivills oskicklighet förlorat slaget vid 
Grochow, och Skrzyneckis besynnerliga liknöjdhet 
att ej angripa den utmattade fienden, då han kun
nat vinna utomordentliga framgångar, hade han 
skarpt klandrat. Han hade till och med uttalat 
ordet: »ryska mutor» och »att Skrzynecki bygde gyl
lene bryggor åt fienden,» ord, som i den redbare 
mannens mun erhöllo en betecknande och ankla
gande betydelse.

Soltyk red något efter mig. Jag höll in min 
häst och inväntade honom. Ett smått duggregn 
började att falla och att solosällskapa med sig sjelf 
fann jag på längden blifva mindre trefligt.
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»Vår resa börjar under tårar,» yttrade jag till 
Soltyk, som nu red vid min sida. »Regnet blir allt 
häftigare och gyttjan plaskar omkring hästhofvarna. 
Ni vet, att jag till profession är sjöman och lifvet 
på hästryggen har jag aldrig funnit angenämt.»

»Och likväl är ni en lika god som sadélfast 
ryttare,» svarade den unge officeren, leende.

»Jag är en passionerad vän af jagten och till 
följe deraf har jag måst lära mig att sitta på en 
hästrygg,» svarade jag. »Vägen vi färdas är utom
ordentligt enformig. Denna siätt tyckes aldrig 
vilja taga någon ända.»

»Närmare Bialvstock komma vi in i ett merav

kuperadt och skogbeväxt landskap,» svarade Sol
tyk. »När vi sedermera passerat byn Iganie, in
träda vi i den rätta polska skogsbygden, derefter 
följer den Lithauiska träsk- och steppgränsen, ge
nomkorsad af otaliga bigrenar från Niemen, hvilka 
vi måste öfvergå. Ni kominer, herr officer, att un
der vår färd få pröfva på både vatten och land, 
och det af högst olika beskaffenhet.»

»Då kommer Ladislas Pastoys erfarenhet oss 
väl till pass. Kan ni fullkomligt lita på er väg
visare?»

Soltyk såg förvånad på mig.
»Om ni afser med er fråga att Pastoy ej skulle 

känna vägen,» yttrade han, »så viil jag säga er, att 
ej fågeln har så väl reda på sitt näste, som han 
hvarje väg och stig från Warschau till Wilna. 
Hvarje biflod från Niemen och Pripetz med dess 
träsk och vattendrag är honom bekant, och afser 
ni med er fråga att Ladislas Pastoy skulle vara en 
förrädare, så vill jag nämna, att han är af det ädla 
huset Platers underhafvande och således en svuren 
fiende till hvarje ryss. Blotta lukten af en mosko
vit kommer hans blod att sjuda.»

Min blick riktades på Pastoy, som red i spet
sen for tåget. Det var en stor och stark karl, och 
den groft bygda häst, han red, tycktes svigta under 

Trolle. II. 2

EN ENFORMIG SLÄTT.
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tyngden af sin herkuliske ryttare. Pastoys ansigte 
var begrafvet i en skog af mörkbrunt yfvigt skägg. 
En stor bugtig näsa framsprang djupt ur denna 
massa af hår, ur hvilken framlyste ett par bruna, 
skarpt blickande ögon. På hufvudet bar han en 
yllemössa och öfver axlarna en kort brun kappa 
af nöthår. Han var i likhet med oss andra väl 
beväpnad och vid hans venstra sida reste sig en 
lång lans, på hvars spets fladdrade en liten tvåkluf- 
ven flagga.

»Ni nämnde namnet Plater,» yttrade jag till 
Sol ty k, »och som jag förmodar, att ni närmare är 
bekant med denna familj, skulle ni göra mig ett 
nöje, om ni ville meddela mig några närmare detal
jer oin densamma.»

»Atten von Plater är en af våra äldsta och 
mest utmärkta Lithauiska slägter,» svarade Soltyk 
»och dess namn är på ett ärofullt sätt förenadt 
med Polens historia. Att uppräkna namnen på alla 
de män inom denna slägt, hvilka beklädt de högsta 
embeten så inom armén som på den civila banan 
och hvad de derunder uträttat, vore att berätta om 
Polens öden från härmästarnas tider intill våra da
gar. Familjen von Pläter är en af de rikaste inom 
Lithaiien. Den nuvarande hufvudmannen är grefve 
Karl von Plater, som genom beundransvärd omtanke, 
tapperhet och hänförelse blifvit en af våra ut märk
taste insurgentchefer. De inflytelserikaste adelsmän
nen hafva sällat sig till honom. Han är den egent- 
lige ledaren af resningen och på slottet Plater, be
läget i närheten af Wilna, är det högqvarter belä
get, från hvilket alla de befallningar utgå, som stå 
i samband med frihetsstriden.»

»Och äfven den unga och sköna makan till 
grefven deltager i denna strid, jag påminner mig 
att ni yttrade något härom vid vårt första möte i 
klostret Slupecki.»

»Ja, herr officer, icke blott hon, utan äfven en 
stor del af de Lettiska qvinnorna kämpa vid sidan
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af sina män eller söner i insurgenternas led,» sva
rade Soltyk med stolthet. »Det skulle illa höfvas 
Polens döttrar att sitta overksamma vid spiselbra- 
san, när männen offra lif och blod för fäderneslan
det. Nej, bort det! Alla blifva lika delaktiga af 
frihetens välsignelser, alla hafva följaktligen samma 
pligter att uppfylla.»

»Och grefvinnan anför sjelf sina trupper?»
»Ja, klädd i samma uniform, som ni ser mig 

bära, sitter hon i spetsen för sin beridna jägarkår. 
Vi hafva gjort de lyckligaste ströftåa ända på andra 
sidan om Smolensk. Våra hvita lifrockar och röda 
mössor äro en fasa för alla ryska tulluppbördsmän, 
gränsbevakningssoldater och kossacker. - Dessa hafva 
vi öfverfallit öfver allt, nedsablat de fleste och de 
andra hafva med möda kunnat rädda sig in på 
preussiskt område.»

»Och grefvinnan har lyckligt undgått att blifva 
sårad ?»

»Ja, lyckligtvis. Patriarken i Wilna har gif- 
vit henne en relik, det är en bit af det kors på 
hvilket frälsaren dog på Golgatha. Denna relik 
skyddar henne mot alla faror.»

»Och ni tror derpå?» sporde jag leende.
»Hvarför inte? Uppfostrad i den katolska kyr

kans läror och föreställningssätt, hyser jag intet 
tvifvel på heliga relikers undergörande förmåga. 
Må vara att min tro härutinnan är optimistisk, men 
jag är lycklig i densamma och har för öfrigt till 
regel att ej disputera i religionssaker, som sällan 
eller aldrig leder till något resultat.»

Jag ämnade just svara, då jag såg Ladislas 
Pastoy hålla in sin häst. Vi hade lemnat slätten 
bakom oss och voro nu inne på en väg, som på 
båda sidor omgafs af en hög och djup barrskog. 
Myhrberg hade stannat vid sidan af vägvisaren; 
när vi hunno fram till dem sporde Soltyk, hvad som 
var på färde.
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»Vi äro i närheten af en illa beryktad krog, 
ett tillhåll för en mängd löst folk,» svarade Pastoy, 
»och jag anser det derför nödvändigt att vi iakt
taga försigtighet. Med er tillåtelse vill jag rida 
något i förväg och rekognoscera, medan ni andra 
sakta följa efter. Skogen är tät och träden kunna 
lätt gömma stigmän, som ej äro så nogräknade hvad 
villebråd de fälla.»

»Må göra,» svarade Myhrberg, »och om någon 
fara hotar så gif oss det tillkänna. Vi skola vara 
på vår vakt.»

Vägvisaren satte sin häst i traf och vi följde 
efter, ifrigt spanande med våra blickar inåt sko
gen utan att kunna varseblifva något misstänkt. 
Regnet hade upphört och vintersolens bleka strålar 
visade sig för några ögonblick. Plötsligt small ett 
skott rätt framför oss. Vi satte våra hästar i skarp 
traf, en krökning af vägen hindrade oss att se, 
hvad som tilldrog sig framför oss. Var det Pastoy, 
som aflossat skottet såsom en varningssignal eller0 ö o
kom det ifrån skogen?

När vi passerat k rökningen af vägen, sågo vi 
på något afstånd vägvisaren. Han höll in sin häst 
och nära intill honom stod en vagn. Vi märkte, 
att Ladislas svängde sin lans fram och tillbaka, ett 
tecken till oss att vi skulle skynda. Vi läto 
hästarna känna sporrarna, och höllo våra vapen i 
beredskap.

När vi kommo fram till det ställe, hvarest vag
nen jemte vår vägvisare höll stilla, ropade Pastoy 
till oss att ej stanna utan skyndsamt passera förbi, 
emedan vagnen, som förde resande mellan Wilna 
och Grodno, hade tvenne passagerare, hvilka på 
vägen nyss aflidit i —- koleran och att af de öfriga 
två en drogs med döden. I stället för att lyda 
uppmaningen red Myhrberg, Soltyk och jag fram 
till den med fyra hästar förspända vagnen. Pastoy 
ropade förgäfves åt oss att ej stanna.
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»Heliga Guds moder, ni drar smittan till er 
och vi dö allesamman, dö hjelplösa, ty ingen skall 
räcka er en hjelpsam hand af fruktan för den rys
liga sjukdomen,» utropade han. »Kom mina herrar, 
låt oss skyndsamt rida undan.»

På dessa varningar erhöll Pastoy intet svar. 
Yi hade stannat tätt intill vagnen. Tvenne nyss 
aflidna personer lågo med hemskt förvridna ansigten 
på dess botten. En tredje karl, som satt jemte 
kusken och en fjerde passagerare i framsätet, vred 
ocb jemrade sig under svåra plågor. Samtliga de 
resande voro köpmän och stadda på väg till mark
naden i Grodno. Myhrberg framtog sitt resapotek 
och gaf den sjuke en stark dosis kamfert. Der- 
efter stego vi af våra hästar ocli upplyfte samt buro 
de båda liken till kanten af vägen i afsigt att vid 
framkomsten till värdshuset anskaffa folk att be- 
grafva dem. Sedan detta blifvit gjordt, hjelptes vi 
åt att nedbädda den sjuke i botten af vagnen samt 
befalde kusken att köra till närmast liggande sta
tion och der anmäla förhållandet.

»Med hvem har ni varit i beröring?» frågade 
Myhrberg den resande, som ännu var frisk och som 
sade sig heta Lubinski.

»Senast med en skara insurgenter i närheten 
af Minsk,» svarade han. »Några fall af kolera hade 
förekommit ibland dem och de berättade, att ryska 
trupperna fört sjukdomen med sig.»

Lubinski öfverbopade oss med tacksägelser och
Pastoy jemte våra tje— 

befunno sig långt fr am
an ii ars voro så modiga, 
kolera blifvit fega som 

hemskaste beskrifningar 
grepos af en fasa, den

vagnen fortsatte sm
nare hade flytt lindan och 
för oss. Dessa män, som 
hade vid blotta ordet — 
krukor. De hade hört de 
öfver denna sjukdom och 
de ej kunde beherska.

Att koleran börjat sitt härjningståg var för 
hös srad nedslående underrättelse. Denoss en i 

hemska i
ö t

'ästen skulle på Polens blodiga slagfält

i

: -

' Û



30 ETT ELÄNDIGT KYFFE.

finna en riklig näring. Koleran skulle decimera ar
méerna långt mera än kriget. Att under brinnande 
krig hejda sjukdomen, var en omöjlighet, ty äfven 
under fredstid hafva de starkaste kordonger, den 
afgjordaste spärrning och afsöndring icke skyddat 
mot kolerans öfverrumplingar.

Med största möda lyckades det oss slutligen 
att lugna våra förskräckta tjenare. Ett par tim
mar derefter anlände vi till det af Pastoy omnämn
da illa beryktade värdshuset. En stor samling af 
trasiga och till utseendet halfvilda män och qvinnor 
stodo utanför krogen. De betraktade oss med rof- 
giriga blickar. Solen var i nedgående och här i 
detta eländiga kyffe skulle vi rasta öfver natten. 
Soltyk tillropade packet, som stängde oss vägen, att 
lemua rum. Med motvillighet drogo de sig åt sidan. 
Krogvärden, en gemen karl, visade sig nu och ön
skade oss välkomna. Yi tillsade Pastoy och de 
båda soldaterna att hålla vakt om våra saker samt 
fodra hästarna. Myhrberg, Soltyk och jag ingingo 
i det bränvinsångande krogrummet, ett ohyggligt 
näste, hvars golf bestod af tilltrampad lera. Yid 
ett par bord sutto några karlar och spelade kort. 
En stor brasa brann i spiseln. Ett otrefligare hål 
än detta krogrum har min fot aldrig beträdt. Pa
stoy hade utan tvifvel rätt, då han varnade oss för 
detta ställe.

Yi kallade värden till oss. Han var en polsk 
jude med rödt hår och skelande ögon, en riktig 
galgfysionomi. Han talade en slags polsk rotvälska, 
som knappast Soltyk kunde begripa. Hans öd
mjuka bugningar och fula grin gjorde honom ännu 
mera ohygglig och misstänkt i våra ögon.

Soltyk lät värden veta, att vi voro kungliga 
emissarier, som egde makt att utan vidare dom och 
ransakning låta skjuta honom i den händelse minsta 
försök skulle göras att medan vi uppehöllo oss 
under hans tak, anfalla oss eller stjäla våra ef
fekter.
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»Ni står i ansvar för hvad som händer under 
vårt uppehåll här på stället,» fortsatte Soltyk. »Ej 
en sten skall finnas qvar af detta näste om 
ni sviker oss eller handlar förrädiskt. Se här 
ett par dukater. Gif dem åt några karlar, som 
begifva sig åstad och begrafva de båda liken jag 
omnämnt. Har ni något att gifva oss till afton
måltid?»

Juden mottog de båda mynten med ett för- 
nöjdt grin och försäkrade att innan morgonen de 
båda liken skul!e vara jordade. Han gat sitt he
der sov d pä att vi under hans tak skulle Jivila lika 
lugnt som i Abrahams sköte och hvad maltiden be
träffade hade han att bjuda på några stekta höns, 
ost, bröd och bränvin.

»Sätt fram hvad ni har,» befähle Soltyk. »Men 
vänta! gå ut och gif befallning åt slöddret derute 
att det ögonblickligen aflägsnar sig. Låt vidare in
bära frisk halm här i rummet till lägerplats at oss, 
samt tillsäg vår vägvisare Ladislas Pastoy att han 
leder hit in våra hästar. Rummet här är tillräck
ligt stort för både oss och våra djur och dörren 
som leder hit in tillräckligt bred och hög att in
släppa en elefant. Fort i väg och uträtta hvad jag 
befalt er.»

Medan Soltyk talade lekte han med sina pisto
ler på hvilka judens skelande ögon voio fastade. 
Åsynen af vapnen tycktes hafva, en välgörande ver
kan på honom. Han upprepade icke allenast sina 
försäkringar att ej det ringaste ondt skulle hända 
oss utan5 han skyndade till dörren med en fart 
som om Soltyks kula redan kittlat hans ryggrad.

»Värden är en skurk,» yttrade Soltyk, »och 
endast genom att injaga fruktan kunna vi beher
ska honom. Att håfva hästarna och våra effekter 
i lidret här utanför hade ej varit rad ligt, ty pac
kets roflystnad känner jag till; när den blifvit väckt, 
skyr den inga medel.»
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En stand derefter stodo våra hästar tjudrade 
inne i krogrummet och halm blef inburen och ut
bredd till lägerstad i ett hörn af rummet. Vi gjorde 
en rund kring huset och funno, att folket aflägsnat 
sig. Karlarna, som spelat kort inne i rummet, 
hade äfven gått sina tärde. Var de liq videra de 
värden, sågo vi dem hviska några ord till honom. 
Han. svarade blott genom att nicka med hufvudet. 
Ladislas var mycket belåten att befinna sig i vårt 
sällskap. Han hade hört flera af karlarna fälla 
hotelser. Man ansåg oss för att vara skatteindrif- 
vare och i hela Polen finnas inga embetsman så 
hatade som dessa. Vi intogo en högst tarflig mål
tid, utbredde deretter våra kappor på halmen och 
gingo till hvila. Dessförinnan läto vi lägga mera 
ved på elden. Den rökiga lampan läto vi brinna. 
Våra vapen hade vi bredvid oss. Ladislas jemte 
Zamar och Wielki skulle ömsesidigt hålla vakt och 
fodra hästarna. Snart föllo vi i sömn, i hopp om 
att ej blifva störda.

Huru länge vi sofvo, vet jag ej, men vi väcktes 
derat att flera skott aflossades genom fönstren 
och in i rummet. I ett ögonblick voro vi alla på 
benen och fattade vara vapen. Vi rusade samtliga 
ut ur rummet. Stjernorna lyste klart och frost 
hade inträffat under natten. En massa karlar funno 
vi utanför huset, hvilka högt ropade, att de skulle 
taga våra lit, om vi ej utlemnacle till dem allt hvad 
vi medförde samt derefter begåfvo oss tillbaka 
till V ai schau. Vart svar bief en salva från våra 
pistoler, i det vi alla sex trängde dem in på lifvet 
med dragna sablar. En vild, ursinnig strid upp
stod. Aldrig tillförne hade jag sett Myhrberg ut
veckla så mycket kallblodigt lugn och tapperhet. 
Likt en murbräcka bröt han in bland banditerna, 
hvilka föllo till höger och venster för hans hugg! 
Den unge Soltyk frälsade mitt lit, då jag halkade 
omkull på den frusna marken, och en af bofvarna
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var på väg att krossa mitt hnfvucl med bösskolf- 
ven.

»Tack för hjelpen i alskogen vid Grochow be- 
taldt som qvitteras,» ropade han till mig. »Fort 
upp herr officer, packet tar till benen!»

Han hade rätt. Vårt raska anfall hade verk
ligen drifvit uslingarna på flykten. Platsen utanför 
krogen hade åter blifvit tom och öde. På marken 
lågo 10 å 12 af banditerna antingen döda eller 
svårt sårade. Vi läto dem ligga, der de lago och 
gåfvo vårt folk befallning att leda ut våra hästar. 
Att dröja här längre var ej rådligt. Banditerna 
kunde snart återvända med ökad styrka. Vi gingo 
in i huset och sökte förgäfves efter värden. Hela 
nästet var öde och tomt. Våra hästar stodo fär
diga utanför. Myhrberg gick fram till elden, tog 
en brand och slungade den in i halmen.

»Må nästet brinna ned till grunden,» sade han.
Elden grep hastigt omkring sig. Vi redo raskt 

derifrån och vår väg belystes af det brinnande hu
set. I den lugna och klara morgonen stego lågorna 
högt upp mot skyn. Sedermera fingo vi veta, att 
de karlar, vi om aftonen sett spela kort inne i 
krogrummet tillhörde ett i trakten allmänt fruktadt 
röfvarbänd. Bland dem som fallit för våra skott 
var äfven anföraren, och detta förklarar orsaken, 
hvarför banditerna sä hastigt togo till flykten.

Vid midnattstiden sågo vi på afstånd byn 
J ga nie. En väderqvarn låg der helt nära på top
pen af ett berg. Jag befann mig vid sidan af 
Myhrberg, med hvilken jag samtalade om nattens 
äfventyr. Jag såg honom med oafvända blickar 
fästa sina ögon på den der väderqvarnen, hvars 
vhmar fördes snabbt omkring af blåsten. Plötsligt 
sade han till mig:

»Vet ni, hvad det är att försaka sig sjelf?»
»Nej icke fullkomligt,» svarade jag.
»Då vill jag säga er det,» och han började: 

»Det var en gång en gosse i Brahestad. Han
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var åtta år gammal, frisk och stark, djerf och be- 
slutsam. Det fans ingen backe så brant, att han 
icke slant utför den på sina smidiga skidor. Det 
tans intet träd så högt, att han icke klättrade i 
dess svigtande topp. Han samm som en fiskmås, 
han sprang som en ung fåle, han klängde som en 
ekorre. Han var lekens kung; ingen slog en bättre 
lyra, ingen sköt en säkrare pil. Föräldrar, syskon, 
kamrater, alla älskade honom. Ty han var lika 
god som stark, lika lydig som djerf. Tian var i 
stånd att gä i elden för sina vänner, och om hans 
mor sagt till honom: »August, i dag skall du läsa 
hela plagen, men du får ingen mat förrän i morgon !» 
— så hade han kysst hennes hand och svarat med 
sin glada hurtiga min: gerna, mamma, efter du vill 
det!

»Detta sade icke hans mor, men hon vande 
honom tidigt att försaka och lyda. Hade han en 
leksak, som han allramest tyckte om, så hände 
ibland,, att hon gerna gaf bort den. Var det nå
got nöje, som han mycket fröjdat sig åt, så hände, att 
hans föräldrar sade: försök om du kan umbära det ! 
August svarade: jag vill försöka. Och det lycka
des. Sådant är icke lätt, icke roligt, men deraf 
har man en vinning för hela lifvet. Ty i lifvet 
händer ofta, att man måste försaka det man gerna 
vill, och se, då gäller det att kunna försaka med 
ett gladt och frimodigt hjerta.

»Augusts föräldrar voro icke fattiga, icke rika, 
de hade hvad de behöfde och hade väl kunnat kläda 
sina barn så fint som andra, eller traktera dem 
ofta med efterrätter och sötsaker. Men de upp- 
fostiade sina barn tarfligt och vid strängt arbete. 
Aärk väl, att ingen stor man och ingen hjeltemo- 
dig q vinna blifvit uppfostrad i lätja, med grannlåt 
och sötsaker.

»En dag ströfvade August med andra gossar 
ute pä skogsbackarna invid staden och sprang med 
en pappersdrake. Det blåste starkt, draken flö»

- - p.



MED (IVA RN VINGEN. 35

högt, och ju högre han flög, desto stoltare var det. 
O, den som kunde flyga så högt! tänkte August 
vid sig sjelf. Det vore något det, att strida så 
högt emot stormen der högt i det blå, långt bort 
öfver länder och haf.

»Så kommo de till några väderkvarnar på bac
ken, just till en sådan som står derborta, och qvarn- 
vingarna svängde med susande fart i den starka 
blåsten. Se, det voro också något, att flyga med 
qvarnviugen, tänkte August, der han stod tätt bred
vid och hörde vingarnas dån, när de skuro igenom 
den stormiga luften. En oförvägen lust kom öfver 
honom, han ville försöka ett rapp och grep stadigt 
med båda händerna i den stora qvarnviugen, just 
när den strök förbi.

»De andra gossarne skreko till, men August 
var redan högt i luften. Han var icke en af dem, 
som lätt släppa tag. Han följde med som en hän
gande kardborre . . . det såg för märkvärdigt och 
vådligt ut! Men när qvarnviugen på detta sätt lyf- 
tat honom högst upp, så att han hängde rätt öfver 
qvarnen, stupade vingen i svängningen nedåt, och 
detta var August icke beredd uppå. Han förlorade 
handfästet och föll i den steniga backen, medan den 
stora qvarnvingen, obekymrad om hans öde, susade 
öfver honom och fortfor att svänga.

»Kamraterna sprngo fram och trodde honom 
vara död. Men han lefde ännu, han hade. endast 
afbrutit båda armrna och bars i detta tillstånd 
hem till föräldrra.

»Ni kan tänka er deras häpnad. Bada ar
marna, det var en smäll Om han också fick lefva, 
hvad gör man i lifvet utan armar? Ahja, man har 
exempel på krymplingar, som varit så olyckliga 
allt ifrån födelsen och likväl hafva lärt sig kon
ster, som visats för pengar . . . men, en karlutan 
armar, det är dock något bedröfligt. August såg 
sin älskade moder gråta, och hon grät ej för små 
smulor.
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»Detta gick honom mer till hjerta!, än all 
hans egen smärta. Hans brutna armar värkte som 
om de doppats i brinnande eld, men han tänkte 
icke derpå, han sade endast: förlåt mig mamma! 
Och så log han, så godt han kunde, och trö
stade modern: jag blir nog bra igen; jag skall vara 
tålig.

»De hade ingen läkare den tiden i staden utan 
kallade på en förståndig gumma, som var van att 
bota sådana skador. Hon hopfogade de brustna 
armarna åter på rätt och lade spjeîar omkring dem 
och linnebindlar derpå. Det var icke heller roligt, 
det gjorde grufveligt ondt, men August bet ihop 
tänderna, såg på sin mor och nickade åt henne : var 
icke rädd, nog blir det bra! Se, så mycket hade 
han redan lärt af den stora konsten att glömma 
sig sjelf.

»Och bra blef det, ty gossen var tålig, lydig 
och icke bortklemad. Redan om ett par veckor 
togos spjgelorna bort, och sedan han ännu i två vec
kor varit tvungen att ligga alldeles stilla, kunde 
han åter så småningom nyttja armarna. Det var 
en snäll gumma, hans sköterska. Hon läkte så 
skickligt dessa två små armar, att de blefvo så 
starka, att de kunde utföra åtskilligt här i verlden, 
så att man icke kunde se något fel uppå dem. Om 
hon lefvat, när den lille August blef stark och stor, 
skulle han säkert ha skickat henne någon vacker 
gåfva, ty utan henne hade han blifvit en krymp
ling, förgäten och bragdlös i nordens enslighet. Nu 
växte han stor och stark och gick ut i verlden. 
Det var någonting märkligt uti hans barm, som 
dref honom ut. Gud skapar icke alla menniskor 
lika i hågen. Somliga har han danat för lif- 
vets stilla lycka, för hemmets lugn och det tysta 
arbetet, andra har han danat för lifvets stormar 
och några till kämpar för hela menskligheten. Men 
för Gud är det lika, hvilken väg man i lifvet går,
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allenast man går i Herrans fruktan, rättskaffens, 
genom verlden*).»

Under det han talade, uttryckte hans ansigte 
ett djupt vemod, och hans blickar voro oaflåtligt 
fästade på qvarnen, vi hade framför oss. Det var 
ej svårt att förstå det Myhrberg berättade om sig 
sjelf och att den lille gossen, som fick sina armar 
afbrutna under sitt vådliga fall från qvarnvingen 
var just den frejdade hjeite, hvars bröst pryddes 
af så många ärofulla tapperhetsmedaljer och ord
nar, hvilka likväl den blygsamme mannen aldrig 
bar, lika litet som han omtalade de bedrifter, som 
förskaffat honom dessa utmärkelser.

»Tack för hvad ni berättat,» sade jag till ho
nom. »Af denne gosses handlingssätt kan man få 
lära mycket.»

Han svarade blott med ett vackert småleende 
och försjönk åter i sina egna tankar.

Efter ännu en half timmes ridt framkommo vi 
till byn Iganie, en plats bestående af ett hundratals 
små hus och eländiga kojor. Värdshuset, der vi 
togo in, var ej stort bättre än det vi lemnat. Un
derrättelsen att koleran utbrutit hade redan före 
oss hunnit hit och försatt byns innevånare i den 
största förskräckelse. Efter ett kort uppehåll fort
satte vi vår färd för att innan nattens inbrott hinna 
fram till Wjätka, en större by, liggande vid en li
ten biflod till Niemen.

■*) Så skildrar Topelins under rubriken : »Gossen från Brahe- 
stad» denna episod ur Myhrbergs barndom, från bvilken skildrin
gen är hemtad.
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TREDJE KAPITLET.

Vi fortsätta vår resa och hin via just i »grefvens tid» fram 
tili Wilna. Utgången på Dwernickis företag. Öftersten för 
den ridande jägarkåren. Kossackanfallet. En öfv er raskand e 
nyhet.

Fjerde dagen hade redan gått till ända, sedan 
vi lemnade Wjätka bakom oss och som töväder 
åter inträffat, gick vår färd på de gytjiga och djupa 
vägarna ytterst långsamt för sig. Härtill bidrogo 
äfven de många strömmar och vattendrag, vi hade 
att passera och som af de smälta snömassorna voro 
uppsvälda och ytterst svåra att öfverkomma. Mån
gen gång voro vi derunder nära att tillsätta lifvet. 
Roman Soltyk och vår vägvisares mod och själs
närvaro räddade oss ofta ur den mest öfverhän- 
gande fara, och jag kunde ej nog beundra den unge 
polackens dristighet och klokhet. När jag talade 
med honom härom smålog han blott och visade en 
blygsamhet, som ännu mera intog mig till hans 
fördel.

Jag kände mig sjuk och illamående, och när 
vi mot aftonen uppnådde Warzow, en by, belägen 
ungefär 6 à 8 mil från Wilna, var jag urståndsatt 
att längre sitta i sadeln. Frossbrytningar skakade 
mina lemmar för att clerefter gilVa rum för en 
brännande feberhetta. Jag nödgades intaga sängen 
och först efter trenne dagars uppehåll i Warzow 
var jag så pass återstäld, att vi kunde fortsätta 
den afbrutna resan. Förgäfves hade jag bedt Myhr- 
berg att jemte Soltyk och öfrige ej afvakta mitt
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tillfrisknande, utan i förväg skynda till Wilna. De 
ville ej lyssna härtill. Att lemna mig sjuk, lig
gande i ett uselt värdshus utan tillsyn och vård, 
ja måhända utsatt för att blifva plundrad, om ej 
mördad, kunde ej komma ifråga. Jag måste böja 
mig under deras vilja. Emellertid hade resan genom 
min sjukdom blifvit ej obetydligt fördröjd och blef 
det ännu mera derigenom, att min fortfarande svag
het endast tillät oss att göra korta dagsmarscher.

Vi mötte en kurir, som från Wilna var på väg 
till Warschau. Af honom erhöllo vi den ytterst 
nedslående underrättelsen, att general Dwernicki, 
som med sin kår tågat till Wolhynien för att der 
understödja resningen, blifvit så litet understödd, 
att han af ryssarna blifvit trängd till Podolien, och 
derifrån in på österrikiska området, hvarest han 
nödgats sträcka vapen. Denna sorgliga nyhet gjorde 
på oss det obehagligaste och sorgligaste intryck, ty 
polska sakens framgång berodde på resningen i de 
rysk-polska provinserna.

Kuriren lemnade oss och flög åstad på sin 
snabba springare för att till Warschau bringa sin 
olyckspost,

»Allt beror på att skyndsamt handla,» yttrade 
Myhrberg till Soltyk och mig, som redo på hvar 
sin sida om majoren. »Skrzynecki måste lemna sin 
sölande rol. Genom ett djerft angrepp;i måste han 
tillintetgöra fienden. Preussen och Österrike af- 
vakta blott ett gynsamt tillfälle för att blifva våra 
uppenbara fiender.»

»Ni har tyvärr rätt,» svarade Soltyk. »Innan 
jag lemnade Lithauen, hade våra spioner inberättat 
att man i Thorn förfärdigade ryska uniformer och 
att det neutrala Preussen ej lade ringaste hinder i 
vägen för gränshandeln mellan preussare och ryssar. 
I Königsberg är ett stort ryskt fältbageri upprät- 
tadt, och i preussiska östersjöhamnar urlasta ryska 
skepp rrsina för ryska hären bestämda proviantför
råd. Österrike handlar fullkomligt på samma sätt.
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Mitt arma fädernesland är ett villebråd, som är 
omringadt på alla sidor.»

Hans vackra ansigte uttryckte ett sorgset ve
mod, och han talade med en röst, som darrade af 
rörelse.

»Villebrådet är ej ännu dödligt såradt,» sade jag 
till honom, »och vi skola hoppas, att det lyckligt 
skall undgå sina förföljare.»

»Ja möjligtvis, såvida ej den allmänt kända 
oenigheten och afundsjukan nu som tillförne beher- 
skade dem som innehafva makten,» svarade han. 
»Generalerna äro oense, nationalregeringens leda
möter draga de åt. hvar sitt håll, adeln vill ej gifva 
efter något af sina företrädesrättigheter åt bonde
ståndet, hvilket gör, att den polska bonden, som 
finner, att han genom resningen ej skall få sin 
ställning förbättrad ej heller har något intresse der
for. Entusiasmen hos folket är numera högst ringa, 
man har från början förqyä-ft densamma.»

Soltyk hade rätt. Ätt vederlägga honom tje- 
nade till intet, och utgången af frihetsstriden visade 
detsamma.

An dt ligen den följande dagen redo vi in i 
Wilna. A7i framvisade våra fullmakter inför myn
digheterna och blefvo väl mottagna samt erhöllo 
rum i det gamla stadshuset. Yi satte oss i för
bindelse med de inflytelserikaste adelsmännen i pro
vinsen, vi uppmanade städer och byar att sända 
folk och penningar, till alla delar af Lithauen ut
sände vi agenter för att entusiasmera befolkningen 
och förmå dem att strömma till fanorna. I Wilna, 
Minsk, Borizow och Mohilew inrättade vi smärre 
läger, i hvilka trupperna och rekryterna öfvades 
och hollos tillhopa. Med ett ord, hela vår tid var 
upptagen af ett det mest ansträngande arbete, som 
tog alla våra krafter i yttersta anspråk. Myhrberg 
och jag voro oupphörligt stadda på resor, än till
sammans, än livar för sig. För oss fans ingen rast 
eller ro. Hvarje dag väntade vi att få se de af
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regeringen utlofvade trupperna anlända på det att, 
sedan våra skaror förenat sig med dessa, vi med 
hopp om framgång skulle kunna möta fienden, som 
stod vid Lithauiska gränsen och redan börjat att 
sända spridda hopar in på vårt område.

Strax efter vår ankomst till Wilna hade den 
unge Soltyk lemnät oss för att begifva sig till slot
tet Plater och der stöta till sitt regemente. Jag 
hade lärt att värdera och uppskatta den unge adju
tantens egenskaper och karaktär, och såväl Myhr- 
berg som jag skildes med stor saknad ifrån honom. 
Soltyk visade en djup rörelse, då jag räckte honom 
handen till afsked.

»Farväl kamrat, jag hoppas att vi snart skola 
åter råkas på ärans och tapperhetens fält,» sade 
jag till honom. »Helsa er öfverste, att det skall 
blilva mig ett nöje att få göra. hennes bekantskap, 
det skall blifva egendomligt nog att få se och er
fara, huru en qvinna vet att skicka sig i spetsen 
för krigare.»

Ett egendomligt leende spelade kring munnen 
på den unge officeren, då han svarade:

»Ni har ju sagt mig rätt många komplimanger 
för det lilla prof på mod och rådighet jag visat 
under vår sammanvaro, nåväl! Emilie von Plater 
är tusen gånger modigare än jag. Hennes svärd 
ljungar som en blixtstråle och hennes kula förfelar 
aldrig att träffa sitt mäi. Ni torde sjelf en gång 
få erfara och döma.»

Han räckte mig sin hand till afsked. Denna 
hand var fin och hvit som en qvinuas. Hade jag 
ej sjelf kämpat i slaget vid Grochow vid hans sida 
och bevitnat, med hvilken styrka denna fina hand 
utdelat sabelhugg, skulle jag lätt kunnat fatta den 
tanken, att adjutanten i likhet med sin öfverste 
var en qvinna.

Soltyk kastade sig upp i sadeln och red bort 
åtföljd af sin vägvisare, den gamle Ladislas Pastoy.

Det lief öfverenskommet oss emellan, att Myhr-
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berg skulle qvarstanna i Mohilew, medan jag gjorde 
en rekognosceringstur åt ryska gränsen för att tillse, 
huru våra bevakningstrupper der skötte sig. Åt
följd af Zamar och Wielki samt en eskort af 10 
beridna jägare, lemnade jag Mohilew och tog vägen 
mot ryska gränsen. Der och hvar mötte vi folk, 
som flydde undan af fruktan för de annalkande 
ryssarna. K oss ack ho pär hade varit synliga på åt
skilliga ställen. Dessa underrättelser manade mig 
att iakttaga den största försigtighet. Landskapet, 
öfver hvilket vi färdades, var ett blandadt stepp- 
och träskland, delvis bevuxet med kort skog och 
buskar samt uppfyldt af sjöar och små floder.

Tredje dagens afton hade vi uppslagit vårt 
läger i en skogsdunge, helt nära intill en liten bäck. 
Våren var inne, de nylöfvade träden och de vilda 
skogsblomstren spredo en angenäm vällukt och tra
star samt starar qvittrade i kapp med hvarandra. 
Våra hästar voro tjudrade i vår omedelbara närhet 
och frossade af det saftiga gräset. För att skydda 
oss mot den ännu temligen skarpa nattkölden hade 
jag låtit uppgöra en stor eld. Lägrade kring denna 
intogo vi vår ytterst enkla måltid af bröd, fårost 
och litet bränvin. Jag lät utsätta poster för nat
ten, tillsade mitt folk att väcka mig vid första 
misstänkta buller, insvepte mig derefter i min ryt
tarkappa och insomnade kort derpå, trött som jag 
var efter dagens mödor. Vi befunno oss på knapt 
en half mils afstånd frän ryska gränsen. En herde, 
som vi anträffat några timmar förut, påstod med 
största bestämdhet, att han sett en kossackhop. 
De hade tiliropat honom, men han vågade ej stanna, 
utan hade skyndat undan. De flesta gränsposterna 
hade flytt undan af fruktan för fienden, och min 
afsigt var att dagen derpå återvända till Mohilew.

Solen gick upp klockan half fyra och i sjeltva 
dagbräckningen väcktes jag af Wielki, som såg helt 
allvarsam ut. Elden brann ännu. Jag kände mig
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stel i kroppen. Kölden hade under natten varit 
skarp och rimfrost betäckte marken. Mitt folk 
voro alla uppe och hästarna stodo sadlade.

»Hvad är på tarde?» sporde jag.
Wielki visade med handen mot öster, just åt 

det hall, hvarifrån de första solstrålarna nu fram- 
bröto.

»Hvad är det?» sporde jag.
»En trupp kossacker, hvars långa spjut resa 

sig lika hvassa nålar upp mot horizonten,» svarade 
han, »Jag har fint väderkorn, då det gäller att 
känna rysslukt. Ryssdjeflarna äro ej långt borta.» 
Jag såg åt det håll Wielki utvisat. Solen bröt allt 
skarpare fram. Polacken hade rätt. Det var verk
ligen kossackspjut, som reste sig derborta vid 
skogsbrynet. Ingen tid var att förlora, vi måste 
bort från detta ställe, innan fienden fick sigte 
på oss.

»Till häst!» blef derför min befallning.
Vi sutto upp och redo undan. Hunna ur små

skogen, läto vi våra hästar känna sporrarna. Det 
hade ej varit skäl att invänta fienden, hvars styrka 
vi ej kunde känna, men som antagligen var vår 
lilla trupp vida öfverlägsen. Jag hade emellertid 
fått visshet om att fienden ströfvade in öfver grän
sen, och vi måste uppbjuda alla krafter för att 
drifva honom tillbaka, innan han vann fotfäst e^ på 
Lithauisk mark och grund. Till Mohilew måste 
jag skynda för att delgifva Myhrberg min upptäckt.

Wielki, som red strax bakom mig, hörde jag 
uppgifva ett högt rop. Jag höll in min häst och 
vände mig om.

»Vi äro förföljda,» utropade han. Jag hörde 
tydligt kossaekernas hästhofvar dåna bakom oss 
mot den frusna marken. »De hafva sett vår läger
eld och komma nu för att gifva oss frukost.»

Ja2 lyssnade, dånet af hästhofvar lät tydligt 
förnimma sig.

»Låt oss rida undan, vi måste skynda, låt

Yl ÄRO FÖRFÖLJDA.
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hästarna känna både piskan och sporrarna,» sade
jag.

Vår lilla trupp flög framåt i skarpaste traf så 
fort som markens beskaffenhet tillät. En öppen 
slätt låg framför oss, och väl hunna dit kunde vår 
ridt än ytterligare påskyndas. Vi hade ett alltför 
stort försprång, att vi ej skulle lyckas undkomma.

Men så var ej i ödets bok beslutadt. Ungefär 
en timme hade vår flykt varat och småskogen bör
jade alltmera glesna, då plötsligt ett skott small 
rätt framför oss. Samtidigt härmed bröt en kos- 
sackhop fram ur småskogen till venster om oss. 
Ofverrumplingen var så hastig, att vi ej förmärkt 
det ringaste, som kunnat misstänka ett försåt. Vi 
slöto oss tillsammans och mottogo med k all blodigt 
lugn det första häftiga anfallet. Kossackhopen ut
gjorde cirka 30 man således dubbla antalet mot 
vår styrka. Under höga rop kringsvärmade de oss 
på alla sidor. Vi kämpade med ursinnig tapperhet 
för våra lif, dä vi visste, att dessa barbarer ej 
gåfvo pardon. Den tappre Zamar stupade vid min 
sida genomborrad af ett spjut. Vi gjorde ett ra
sande anfall och drefvo packet på flykten in i små
skogen. Vägen var fri, och vi redo i vildaste fart 
framåt. Vi uppnådde slätten, och vi ilade framåt, 
drifvande våra hästar med sporrar och piskan.

Men en ny ännu mera hotande fara infann sig 
snart. De kossacker, hvilka förut förföljt oss hade 
medan striden pågick hunnit att betydligt närma 
sig och kornmo nu i sporrstreck jagande efter oss 
pä sina små, men uthålliga och ypperligå hästar. 
Denna hop var till antalet vida öfverlägsen den vi 
nyss drifvit på flykten. Vi kunde tydligt höra 
deras rop och smällandet af deras piskor. I vil
daste fart jagade vi framåt. För oss gälde det lif 
eller död. Framåt, framåt! ljöd oupphörligt från 
mina läppar. De Lithauiska hästarna äro ypperliga 
springare och kunna fullt ut mäta sig med de från 
Ukraine och Volhynien. Våra korta piskor hveno
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i luften och nedföllo på de ädla djuren, hvilka lik
som anande faran rusade framåt i ett ursinnigt 
lopp. Deras bringor badade i svett, det rök ur 
deras näsborrar och våra skarpa jernsporrar listade 
blodiga sår i deras sidor.

Ohoj ohoj, framåt framåt! så ljuder det i ko
rus från vår lilla skara. Ett rop höres och jag 
vänder mig om. Wielkis häst hade störtat till mar
ken. Att öfvergifva den unga polacken hade varit 
grymt, fegt. Jag ropar: halt! och upptager Wielki 
ibland oss. Yi formera front mot fienden och våra 
karbiner ligga i linie med våra ögon.

Kamrater, ej- ett skott förrän vi se hvitögat 
på fienden, ropar jag. Sigten säkert. Yi äro tolf 
man och tolf fiender skola således bita i gräset för 
våra kulor om vi taga säkert korn. Pass upp, nu 
komma de. Stefan Falstoj, darra ej på handen 
min gosse. Nu gäller det — ge fyr! framåt hugg 
in !

Yåra kulor slå säkert in i kossackernas främ
sta led, vi hugga in under det vanliga fältropet af: 
för Polen, Polen! Wielki kämpar till fots, hans 
störtade häst utgör för honom ett skyddande bröst
värn, bakom hvilket han laddar och afskjuter sin 
karbin. Att vi skola nedgöras till sista man är 
säkert, men vi skola falla omgifna af våra fienders 
lik.

Stefan Falstoj och Kara Obrowitseh hafva båda 
stupat och Ostrowicz kan endast nyttja sin venstra 
arm. Wielki har satt sig upp på Kara Obrowitsch's 
häst och vi hugga åter in. Det blir troligtvis vårt 
sista motstånd, ty vi äro utmattade till döds. I 
detta kritiska ögonblick når ropet: Polen, Polen! 
våra öron. En stormvind tyckes susa fram öfver 
slätten. Yåra krafter lifvas på nytt, hjelpen, rädd
ningen är nära. På afstånd visar sig Polens hvita 
fana och en ryttarskara spränger fram öfver 
slätten till vår hjelp. Hurra, hurra! våra vän
ner äro helt nära, nu hugga de in med frisk kraft,

■ ~w
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kossackerna vilja fly, men de nedgöras till sista 
man. Ej en själ kommer lefvande ur detta slag-
tande, ej en enda erliåller pardon. Utmattad har
jag sjunkit från hästen ned på marken. En
af de anlända främlingarna styr sin häst tätt intill 
mig. Han uppgifver ett glädjerop hoppar af sin
häst, skyndar till min sida och sätter sin fältflaska 
till min förtorkade mun i det han ropar:

»Drick kamrat och tack för sist. Ni har käm
pat som hjeltar och vår hjelp kom just i rättan 
tid. Ar ni sårad?»

Rösten som talade igenkände jag för att vara 
Roman Soltyks. Ännu en gång förde jag flaskan 
till mina läppar och drack med en njutning, som 
jag ej kan beskrifva. Mina krafter återvände som 
genom ett trollslag. Jag steg upp, räckte Soltyk 
handen och såg hans vackra ansigte stråla af glädje, 
då jag sade, att jag ej var sårad.

»Öch nu,» tilläde Soltyk, »vill jag presentera 
er for min öfverste. Grefvinnan von Plater, med 
hvilken jag talat om er, styr just sin häst hi tåt. 
Vi ha med regementet varit ute på ett ströftåg 
nedåt gränsen då vi på väg till Mohilew kommo 
att passera detta ställe. Vi hörde skotten och 
skyndade hitåt och kommo som sagdt just lagom 
för att hjelpa er till rätta med de fördömda kos
sackerna.»

Medan Soltyk talade, hade en ryttare närmat 
sig till oss. Han red en hvit utmärkt vacker häst, 
hvars sadel och schabrak voro rikt smyckade med 
guld och silfverbroderier. Ryttaren bar samma uni
form som Soltyk, nemligen en hvit lifrock med bro
derier i svart och guld, röda benkläder, hjortskinns- 
stöflar samt en röd' mössa på hufvudet prydd med 
påfågelsfjedrar. Med utsökt behag styrde han sin 
springare, och de vackra vapen han bar gjorde 
åsynen af honom ännu mera tilldragande.

Ryttaren höll in sin häst och vi helsade hvar
andra. Det var en smärt gestalt med behagliga
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former. Ansigtet var af en tilltalande skönhet och 
dess fina drag gåfvo tillkänna att de tillhörde en 
qvinna af den ålder då ungdomens vår purprar kin
den och -gifver åt ögat denna strålande glans som 
så mäktigt tilltalar vårt hjerta.

»Grefvinnan Emilie von Plater, min vän och 
kamrat kapten John Robson,» yttrade Soltyk i det 
han presenterade mig för detta ovanliga fruntimmer, 
hvars namn historien förvarat och hvars mod och 
bragder ännu fortlefva hos det polska folket, hon, 
som ej drog i betänkande att när stormklockorna 
kallade hennes landsmän till vapen, till strid för 
fosterlandet, utbyta sitt lyckliga, fredliga hem mot kri
gets alla hemska fasor och vedervåga sitt Iif i blodiga 
strider, allt för att elda och föregå sina landsmän 
med ett lysande exempel.

Det var en sarmatqvinna af ädlaste karaktär 
och med de mest upphöjda tänkesätt.

Grefvinnan helsade mig med utsökt artighet.
»Min adjutant, Roman Soltyk har redan gjort 

mig bekant med er, herr kapten, men att person
ligen få träffa er, och just under omständigheter 
som dessa, då ni utfört en hedrande bedrift var 
mig särdeles angenämt,» yttrade grefvinnan. »Jag 
tackar er i Polens namn för det ni dragit ert svärd 
emot våra bödlar och förtryckare.»

Hon yttrade dessa ord med värdighet och ett 
mildt allvar som gjorde ett gynnsamt intryck på 
mig. Ingen romantisk öfverdrift eller sjefvisk stolt
het gjorde sig gällande hos henne. Hela hennes 
uppträdande var enkelt och naturligt. Vi samtalade 
en stund med hvarandra under det mitt folk och 
regementet rastade. Som jag ej förtärt någon föda 
sedan gårdagens afton antog jag med tacksamhet 
grefvinnans inbjudning att äta en tarflig frukost i 
hennes sällskap. Hon presenterade mig för sina 
officerare livilka deltogo i måltiden. Samtliga voro 
bildade män tillhörande Lithauens förnämsta fa
miljer. De voro eldade af samma patriotiska en-
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tusiasm som grefvinnan, hvilken de visade den mest 
vördnadsfulla aktning. Afven lade jag märke till 
att den unge Soltyk af dem rönte samma uppmärk
samhet, en omständighet som jag i första rummet 
tillskref den unge officerens mod och talanger. Re- 
gementet bestående af cirka 400 man, utgjordes af 
idel ståtliga och starka karlar, de flesta af dem 
voro underlydande från de stora Platerska domä
nerna.

Jag sporde grefvinnan efter nyheter.
»Chlopowskis, Gielguds och Dembinskis kårer 

hafva på skilda håll inbrutit i Lithauen,» svarade 
grefvinnan. »Hvarderas styrka är alltför ringa 
att kunna uträtta något afgörande emot fienden, 
men förena de sig med hvarandra och operera ge
mensamt torde ett gynnsamt resultat vinnas. Jag 
beklagar blott att Uminski ej blifvit hitsänd, han 
är tvifvelsutan den bäste af våra generaler.»

»Jag känner honom helt ringa men hans ut
seende gjorde ett godt intryck på mig,» svarade 
jag. »I klostret Slupecki i Warschau såg jag ho
nom för första gången.»

»Han är en af Polens utmärktaste patrioter 
och utan motsägelse dess skickligaste fältherre,» sva
rade grefvinnan. »Född i storhertigdömet Posen, 
egde han der sina egendomar, så att han således 
efter Polens sista delning blef preussisk undersåte. 
Sin bana såsom krigare har han börjat under Kos
ciusko och slutat under Napoleon. Hans talang 
såsom general är lika otvifvelaktig som hans pa
triotiska tänkesätt. Sedan han 1815 dragit sig 
tillbaka till sina gods, arbetade han ifrigt på ett 
framtida återställande af fäderneslandet genom att 
lifva patriotismen. Det var han som stiftade en 
hemlig patriotisk förening, som då den 1826 upp
täcktes förskaffade honom 6 års fästningsstraff i 
Glogau. När vår frihetsstrid utbröt flydde han 
derifrån för att erbjuda sin arm åt fäderneslandet
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och detta tjenar han med en redbarhet och en 
oegennytta som äro höjda öfver hvarje tvifvel.»

Sedan vi jordat de fallna bröt regementet upp 
och vi satte oss i marsch till Mohilew. Under 
hela vägen befann sig Soltyk städse vid grefvinnans 
sida och jag såg dem umgås med en förtrolighet, 
som hos mig uppväckte det antagandet, att gref- 
vinnan hyste en ömmare böjelse för sin vackre ad
jutant än hvad som lät förena sig med hennes 
pligter som maka. Jag såg dem ofta småle mot 
hvarandra och vid ett tillfälle då vi rastade, sade 
grefvinnan helt öppet till Soltyk: «slå dig ned Ro
man, så får jag lägga mitt hufvud i ditt knä me
dan jag hvilar.» Så skedde äfven utan att någon 
af officerarna fann denna förtrolighet på minsta 
vis anstötlig eller anmärkningsvärd.

»Grefvinnan är en ovanlig qvinna,» sade jag 
till kapten Larnak med hviken jag samtalade. »Ar 
hon en lika förträfflig maka som hon är patriotiskt 
sinnad och uppoffrande, så är hon beundransvärd i 
allt.»

Den ton med hvilken jag yttrado dessa ord 
måste hafva varit något gäckande, ty kaptenen såg 
på mig förvånad och det var med mycken skärpa 
i rösten som han svarade:

»Grefvinnan von Plater eger alla qvinliga dyg
der och hon älskar sin make med en hängifvenhet, 
på hvilken hon aflagt månfaldiga prof. Det finnes 
ingen -ädling i vårt land som ej hyser den djupa
ste vördnad och högaktning för henne, ty hon repre
senterar den polska qvinnan i dess skönaste full
ändning.»

Dessa ord måste öfvertyga mig om, att jag 
haft orätt då jag misstänkte att en ömmare böjelse 
forefans mellan grefvinnan och den vackre adjutan
ten. Jag bannlyste således dessa tankar helt och 
hållet ur mitt sinne. Hon bemötte mig med stör
sta vänlighet och när vi uppnådde Mohilew var 
det ej utan en känsla af saknad som jag tänkte på, 

Trolle. II. 3
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att vi måhända snart skulle skiljas. Detta bief 
likväl ej förhållandet, ty omständigheter hade under 
min frånvaro inträffat, som gjorde, att jag för en 
längre tid kom att åtfölja det Platerska jägarre- 
gementet.

Jag skyndade att vid min ankomst tih Mohi
lew genast uppsöka Myhrberg. Han mottog mig 
med öppna armar och berättade att en kurir från 
Skrzynecki kort förut inträffat, som medförde or
der att sända alla disponibla trupper vi kunde ha 
samlade till hans förstärkning. Generalen hade in
tagit en fast ställning vid den lilla staden Östro- 
lenka och väntade hvarje dag att blifva angripen 
af ryssarna under fältmarskalk Diebitsch. Han hade 
för afsigt att leverera fienden ett afgörande fält
slag, hvar för han uppmanade oss att stöta till ho
nom med alla de förstärkningar vi kunde samla. 
Olyckligtvis kom denna order ett par dagar försent. 
Myhrberg hade nemligen sändt tretusen man från 
Mohilew att förstärka Chlopowskis och Dembinskis 
kårer, så att de trupper han kunde föra till Skrzy
necki ej uppgick till mera än cirka 2,000 man till 
större delen rekryter och endast beväpnade med 
liar och högafflar samt en del gamla gevär. Kole
ran härjade fruktansvärdt så i den polska som 
ryska hären och Dwernickis undergång hade gjort 
sinnesstämningen på det högsta nedtryckt i hela 
Polen.

»Vi måste emellertid redan i morgon bryta upp 
från Mohilew med de trupper som finnas att tillgå,» 
yttrade Myhrberg. »Egde jag blott ett enda väl 
öfvadt och beväpnadt regemente att tillföra honom 
skulle jag vara nöjd. Nu komma vi till honom fat
tigare än kyrkråttor, det är för beklagligt.»

»Ett ypperligt regemente finnes i Mohilew, och 
om vi blott kunna förmå dess öfverste att föra 
det till Ostrolenka, så blifva vi välkomna hos ge
neralen en chef,» svarade jag.

Myhrberg stirrade på mig helt förvånad.
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»Jag förstår ej hvad ni menar,» sade han. »Ett 
ypperligt regemente här i Mohilew, det är en skatt 
om hvilken jag ej har någon kännedom.»

»Grefvinnan Emilie von Plater är här med sitt 
jägarregemente,» svarade jag och berättade derpå 
under hvad omständigheter jag sammanträffat med 
henne samt den andel hon haft i min räddning.

»Jag måste genast tala vid henne,» utbrast 
Mylirberg. »En sådan qvinna som hon är något 
sällsynt och hon skall ej neka att åtfölja oss, då 
hon får veta hvarom frågan gäller. Låt oss skynda 
att uppsöka henne.»

Grefvinnan hade låtit uppslå regementets tält 
på stora torget i Mohilew och bebodde sjelf ett 
sådant. Jag träffade Soltyk och genom honom 
blefvo vi införda till hans chef. Myhrbergs namn 
och rykte var grefvinnan välbekant. Dessa båda 
personer förstodo och uppfattade hvarandra från 
första ögonblicket af deras bekantskap. Båda käm
pade för friheten mot våldet och förtrycket, båda 
besjälades af samma högsinta anda, och egde samma 
storslagna karaktär.

»Ehuru jag ej gerna för min trupp utom Li- 
thauens gränser så får jag göra ett undantag, då 
det gäller en så vigtig sak som ett hufvudslag,» 
svarade hon på Myhrbergs framställning att följa 
honom till Ostrolenka. »Jag har förlorat förtroen
det till Skrzynecki hvars långa overksamhet nästan 
stämplar honom som landsförrädare. Emellertid 
går fäderneslandets tjenst framför mina egna tycken 
och åsigter. Jag medföljer med mitt regemente till 
Ostrolenka men lemnar hären så fort slaget är ut- 
kämpadt.»

»Er närvaro skall bidraga till segern och jag 
tackar er,» svarade Mylirberg. »Aro alla edra sol
dater lika tappra som er adjutant Soltyk så tillför 
ni generalen ej fyrahundra utan 1200 man, ty eu 
sådan karl går och gäller för minst tre ryssar.»

»Tack major för edra ord, skada blott att jag
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sjelf skall vara närvarande och höra dem,» yttrade 
Soltyk. »Ni öfverdrifver vårt beröm, men som van
ligt skall Platerska regementet göra sin skyldig
het.»

Vi skildes från grefvinnan sedan det blifvit 
beslntadt att vårt uppbrott skulle ega rum tidigt 
följande morgon. Jag var den siste af oss som 
lemnade tältet. Händelsevis kom jag att vända mig 
om i sjelfva tältöppningen. Hvad jag såg slog mig 
med häpnad. Grefvinnan tog nemligen Soltyk i 
famnen och kysste honom flera gånger i det hon 
yttrade :

»Min tappre vän, du kan ej tro hvad majo
rens loford öfver dig fägnar mitt hjerta. Du är 
fullt värdig min kärlek och min tillgifvenhet, och 
det band som förenar oss kan endast döden upp
lösa.»

Jag hade hört nog. Från denna stund var 
såväl grefvinnan som Soltyk mig förhatliga. En 
fosterlandskärlek och ett mod, båda må vara huru 
högstälda som helst, hvilka ej är o grundade på dygd 
och rena seder äro ej mycket värda. Grefvinnan 
var i mina ögon intet annat än en äfventyrerska, 
som bedrog sin make och drog omkring med sin 
älskare för att under patriotismens täckmantel få 
dölja sin brottslighet. Jag beslöt att ej vidare 
fortsätta min bekantskap hvarken med grefvinnan 
eller Soltyk. Den unge officeren egde ej längre min 
högaktning, jag hade älskat honom som en bror, 
nu var denna tillgifvenhet för alltid borta.

Det återstående af dagen och hela natten upp
togs med tillrustningarna för vårt uppbrott och vid 
första hanegället började våra trupper att rycka ut 
ur staden. Hela Mohilews befolkning var på benen 
och helsade trupperna med hurrarop och alla tecken 
till deltagande. Polens frihetsbön sjöngs under djup 
rörelse. Män, qvinnor och barn deltogo i densamma 
under det trupperna led för led lemnade staden 
och öfver torget ryckte ut genom stadsporten. För-
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truppen utgjordes af den Platerska jägarkåren. Jag 
hade som hastigast sett en skymt af grefvinnan 
och Soityk, Hon red som vanligt i spetsen för 
regementet och vid hennes sida Soityk, som förde 
regementets hvita fana, i hvars midt den polska 
örnen i guld och silfver var broderad. Aftonen 
förut hade grefvinnan sändt mig en fullmakt att 
vara hedersöfficer i hennes regemente med majors 
rang. Jag afslog tillbudet och anförde som skäl 
att jag förut var inrullerad som kapten i fjerde 
polska regementet, hvars öfverste och chef var 
Skrzynecld. Sedermera fick jag veta, att mitt a fi
sla g djupt sårat grefvinnan. Orsaken till mitt 
handlingssätt kan man lätt fatta, det var alstradt 
af förakt öfver grefvinnans uppförande och hand
lingssätt. Under vägen till Ostrolenka undvek jag 
att sammanträffa med henne eller Soityk. Jag höll 
mig till eftertruppen. En gång råkade jag af en 
händelse att komma i närheten af Soityk. Han 
helsade på mig med sin vanliga glada och frimo
diga uppsyn. Jag vände honom ryggen. Två mil 
från Ostrolenka stötte vi oförmodadt på en insur
genttrupp. Hen var väl beväpnad och hade till an
förare grefve Karl von Plater, grefvinnans man. 
Den förenade sig med oss, och Myhrberg, som var 
närvarande vid mötet mellan grefven och hans ge
mål, berättade, att hon kastade sig af hästen och 
störtade sig med ett glädjeskri i sin makes armar. 
Den skenheliga hycklerskan. Några dagar förut 
hade jag sjelf bevitnat huru hon gjorde samma
ledes med sin älskare. Denna qvinna var blifven 
mig i hög grad vedervärdig och jag längtade blott 
efter det ögonblick dä jag för alltid skulle befrias 
från möjligheten att sammanträffa med henne.

Vid middagstiden rastade vi. Myhrberg be
fann sig vid förtruppen och Wielki min trogne 
»vapendragare» var just sysselsatt att servera mig 
min tarfiiga middagskost af ost och bröd samt litet 
torkadt k ött, som han uppdukade i gräset bredvid mig,
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då Soltyk infami sig. Den unge officerens ansigte 
uttryckte bedröfvelse. Jag kunde ej undvika ho
nom, han steg af hästen och kom fram till mig. 
Han helsade på mig och jag såg blott skarpt på 
hononi tillbaka. Hans ansigte bJef blodrödt af 
harm.

»När en officer helsar på en officer fordrar 
han, att vanlig höflighet blir honom bevisad till
baka och att hans honnör besvaras,» yttrade Soltyk 
med möda beherskande sin sinnesrörelse. »Flera 
gånger på den senare tiden har ni, kapten Robson, 
visat mig djup vanvördnad. Orsaken härtill kän
ner jag ej, men då jag vet med mig, att ej hafva 
telat mot ärans och hederns lagar, anser ja^ mm 
ej längre böra med talamod fördraga att skymfas 
at er. Förklara er om ni behagar!»

»Hvad är ert ärende?» sporde jag barskt och 
utan att vidare fästa mig vid hans ord.

»Att å grefven och grefvinnan Platers vägnar 
anhålla, att ni ville spisa middag i deras tält,» sva
rade Soltyk. »Jag har blifvit befald att framföra 
denna bjudning till er.»

»Som jag afslår, och dessutom hade hvilken 
annan budbärare än ni varit mig mera till nöjes,» 
svarade jag retad af det lugn Soltyk visade. »Om 
jag infunne mig hos grefve von Plater torde mitt 
besök blifva er till föga fromma.»

»Yid himlens Gud jag förstår ett ord af hvad 
ni talar,» utropade Soltyk med den oskyldigaste min 
i verlden. »Hvad har ert besök hos grefve Plater 
med mig att skaffa och hvad kan detta inverka på 
initt väl eller ve, lycka eller skada. Ni tyckes hata 
både grefvinnan och mig. På min heder kapten 
trodde jag icke att ni var en klok man, men ert 
nuvarande uppförande . ..»

»Ah var god och fortsätt min herre!» utropade 
jag, full af harm öfver hans oförskämda sätt att 
behandla en sak, som han bäst bland alla borde 
veta och känna till. »Fortsätt och afbryt er ej.»
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»Gifver mig fullt giltiga skäl att tvifla på till
ståndet hos er hjerna,» tilläde den nedrige.

»Ar ni då ej grefvinnans älskare, har jag ej 
med egna ögon sett henne taga er i famn och 
vexla kyssar med er. År hon ej en brottslig äre- 
förgäten qvinna, som bedrager sin make och ni en 
usel förförare?» skrek jag i vredesmod. »Kan nå
gon af er båda göra ringaste anspråk på hederligt 
folks aktning. Bort härifrån jag vill hvarken hafva 
med er eller grefvinnan att göra.»

Soltyk, den satans karlen, skrattade mig rakt 
upp i ansigtef. Ja, han skrattade så att det gaf 
eko rundt omkring oss och det var med yttersta 
möda han kunde svinga sig upp i sadeln. Hans 
vackra ansigte förvreds af ett homeriskt skratt, 
som höll på att göra mig galen, det var den oför
skämdaste menniska jag någonsin rakat ut för. 
Men vänta, jag svor att hämnas och omtala allt 
för grefven.

»Farväl herr kapten!» ropade Soltyk till mig. 
»Nu har jag fått reda på, hvarför ni ej ville blifva 
hedersoffieer i vårt regemente, hvarför ni skyr gref
vinnan och mig som pesten och till slut hvarför ni 
är nog dum att tvinga ner i er mage bröd och fär
ost, då ni kunde få smörja er med en delikat mid
dag. O hvad ni är dåraktig, måtte ert förstånd 
vända tillbaka.»

I blindt raseri afsköt jag min pistol på ho
nom, men min hand darrade af sinnesrörelse och 
min ’kula förfelade lyckligtvis sitt mål. Soltyk upp- 
gaf ett nytt skratt och visade mig hofvarna på 
sin häst, "Han flög bort i sporrstreck, i det han 
helsade mig med handen. Jag svor en dyr ed att 
delgifva grefven hvad jag upptäckt rörande Sol- 
tyks förhållande till grefvinnan. Var han en man 
mån om sin heder skulle han ej underlåta att ef
ter förtjenst straffa dem båda.

Genom att taga en omväg lyckades det oss 
att kringgå fiendens ställning och utan hindei in-
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rycka i Ostrolenka. Skrzyneckis hela beteende fö
reföll oss i hög grad oroväckande. Han talade om 
att han öppnat underhandlingar med fienden och 
att Diebitsch ej var mot en vapenhvila. Likaledes 
omnämnde han, att han mottagit ett bref från 
Frankrikes utrikesminister Sebastiani, hvari denne 
rådde honom att utan afgörande krigiska ansträng
ningar i tva månader draga ut polska saken, eme
dan ^ inom denna tid freden skulle vara på diplo
matisk väg åstadkommen. Med ett ord, Skrzy- 
necki visade sig så obeslutsam och liknöjd, att vi 
lemnade honom lika modlösa som han sjelf visat 
sig vara. Det biet oss klart att vi egnade våra 
krafter åt en förlorad sak, men vi beslöto att in
till sista akten deltaga i det sorgliga skådespelet 
och blifva den sak trogen, som vi svurit att tjena. 
Myhrberg led verkliga qval då han fann, att de 
personer, på hvars kraftiga handlingssätt Polens öde 
ytterst berodde, icke blott misströstade om dess 
seger utan äfven sjelfve gjorde allt för att hos an
dra ingifva samma misstroende och modlöshet.

Det var en verklig glädje för mig att åter få 
sammanträffa med mina vapenbröder inom fjerde 
polska regementet, i hvars led jag kämpat vid 
Grochow och hvars utomordentliga tapperhet jag 
bevitnat. I de polska segrarna vid Dembi och 
Iganie hade det höljt sig med ny ära. Jag in
trädde i tjenstgöring vid 6:e kompaniet och som 
regementet var förlagdt i sjelfva staden tog jag mitt 
logis derstädes. I sin egenskap af adjutant hos 
Skrzynecki vistades Myhrberg i högqvarteret, hvilket 
var förlagdt utom staden på ett slott tillhörigt en 
gr ef ve Klapkowski. Det Platerska regementet låg 
i dess närhet. Skrzynecki hade intagit en fast 
ställning hvars hufvudpunkt var Ostrolenka och 
inom sina förjkansningar öfverlemnade han åt 
Diebitsch att anfalla sig. Fielt nära staden flyter 
den lilla floden Narew, öfver hvilken en brygga le
der. b lodens böjning bildar här en spetsig vinkel
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mot staden och ej långt från denna vigtiga punkt, 
öfver hvilken vår reträttlinie gick, hade ryssarna 
uppstält ett talrikt artilleri. Fienden hade hela 
fördelen af öfvermakt i antal och artilleri, den 
kunde ledigt utveckla alla sina stridskrafter, under 
det att polackarna i hvarje afseende hade olägen
heterna på sin sida och blott kunde förtrösta på 
sitt lejonmod.

En dag besökte jag i sällskap med några of
ficerare stadens hotell, hvarest mycken militär stun- 
deligen var församlad. Man drack, spelade kort 
eller tärning, samt politicerade och talade om kri
get. Jag inträdde i ett af restaurationsrummen och 
stötte der på kapten Larnak. I hans sällskap be
fann sig en ståtlig officer af ett särdeles intelligent 
utseende. Hans bröst var prydt med polska Hvita- 
örnsorden. Kaptenen presenterade mig för främ
lingen, det var grefve Karl von Pläter den galanta 
grefvinnans man. Hela hans yttre personlighet an- 
gaf den fint bildade mannen och aristokraten. Det 
var en af de vackraste karlar jag sett, måhända 
med undantag af Soltyk som dock till växten var 
långt mera fin och spenslig än grefven, hvars im
ponerande gestalt genast drog uppmärksamheten 
på sig.

»Nå så får jag då ändtligen personligen göra 
er bekantskap herr kapten, ni, om hvilken jag 
hört min hustru och Soltyk så mycket tala,» ytt
rade grefven i det han tryckte min hand. »Emilie 
har berättat om er idel vackra saker, och Soltyk 
är er stora beundrare. Ni deremot tyckes lika li
tet tycka om dessa personer som de sätta ett högt 
värde på er. Ni har afslagit min bjudning och 
oaktadt grefvinnan och Soltyk varit edra vapen
kamrater har ni ej en enda gång helsat på dem. 
Ar sådant rätt och billigt jag vill blott fråga?»

Kapten Larnak hade gått att reqvirera in vin. 
Grefven och jag voro allena.

»Uppriktig fråga fordrar ett lika uppriktigt
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svar, och jag vill då säga er att jag har mina füllt 
giltiga skäl att handla som jag gjort,» svarade jag 
grefven.

»Kan jag tå lära känna ett enda af dessa skäl?» 
frågade grefven.

»Mycket gern a, för det första tycker jag ej om 
att umgås med adjutanten Roman Soltyk sedan jag 
lärt känna lians karaktär.»

»Och för det andra?» sporde mig grefven.
»Gäller samma skäl för mig att undvika allt 

umgänge med grefvinnan.»
»Men min herre, detta är ju nära nog en an

klagelse mot min ädla förträffliga hustru,» yttrade 
grefven med mörk uppsyn. »Såsom en man af heder 
hoppas jag, att ni öppet säger mig i hvad afseende 
grefvinnan felat. Jag är hennes make och har 
rättighet att fordra denna förklaring»

»Stället att afgifva en dylik är illa valdt,» sva
rade jag, »men ni fordrar det och jag svarar då 
att er makas och Soltyks förhållande till hvarandra 
är afskyvärdt, båda bedraga de er, må det vara 
nog sagdt, ni kan lätt gissa till livad mina ord i 
sjelfva verket innebära.»

»Nej min herre, det är mig alldeles omöjligt,» 
svarade . grefven med ett lugn som uppväckte min 
bestörtning. »Säg mig på hvad sätt bedraga de 
mig ?»

»De älska hvarandra,» sade jag med dämpad 
röst. »Jag har sjelf sett er hustru taga Soltyk i 
famnen och kyssa honom flera gånger. Detta är 
ovärdigt och jag kan ej fördraga hvarken någon 
skörlefnad eller något bedrägeri. Af denna orsak 
är det, som jag undandragit mig dessa personers 
sällskap och nu vet ni allt.»

Under det jag talade hade grefvens ansigte 
blifvit ett strålande solsken och när jag slutat ut
brast han i ett skratt som i intensiv styrka och 
uthållighet vida öfverträffade Soltyks. Ja han ned
föll på eii stol och skrattade så att han måste

ETT INTENSIVT SKRATT.



EN FRÅGA. 59

hålla sig för magen, förmodligen för att ej spricka 
af munterhet. Jag stod som förstenad, mannen var 
till sin moral ej bättre än hustrun, det var tyd
ligt, att grefven ej fann något otillbörligt i sitt hu
strus förhållande till Soltyk utan tvärtom fann detta 
fullkomligt på sin plats.

»Ni skrattar ni, herr grefve, då en annan äkta 
man skulle jaga en kula genom hufvudet på den, 
som skö flat hans lycka och vanhedrat hans namn,» 
sade jag.

»Ni har rätt, blott ej denne person vore Roman 
Soltyk,» svarade grefven med möda kufvande sin 
skrattlust. »Roman Soltyk och grefvinnan, min ge
mål, må omfamna och kyssa hvarandra när och 
huru ofta de behaga, min herre, ja, inför hela pol
ska hären och jag skall ej göra annat än ropa da 
capo! det kan jag försäkra er.»

Hvad skuile jag väl tro och tänka om denne 
man som helt öppet förklarade, att han icke blott 
fullkomligt gillade utan äfven med största nöje i 
verlden såg sin unga vackra hustru i armarna på 
en älskare. Hetta var mera än jag kunde fördraga 
och jag ångrade bittert, att jag någonsin yppat för 
denne stackars karl att jag kände till hans skam 
och nesa. Jag bugade mig kallt för grefven och 
ville lemna rummet, då hans hand höll mig till
baka.

»Dröj litet kapten,» sade han. »Innan ni lem- 
nar mig med tankar och åsigter föga smickrande 
för min person, så svara mig uppriktigt på en 
fråga.»

»Och hvaruti består den.»
»Jo helt enkelt, tycker ni det vara synd och 

skam att tvenne fruntimmer smeka hvarandra.»
»Nej för f-n herr grefve, så barnslig är jag väl 

inte. Sådant hör ju till deras natur och derutinnan 
må de gerna följa sin böjelse.»

»Nåväl, då har ju grefvinnan och Soltyk ej 
gjort annat än hvad ni gillar.»
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»Men Soltyk är väl ej något fruntimmer, den 
heuen hai en arm af stal och sköter sin klinga 
som en gammal soldat, derpå har jag sett flerfal- 
diga exempel.»

»Så. gör äfven min gemål, men detta hindrar 
henne ej ifrån att vara min hustru, lika litet som 
Soltyks tapperhet hindrar honom ifrån att i verk
ligheten vara fröken Kara-Lomen och kusin till 
gr ef vinn an. Fröken Kara-Lomen och Emilie är o 
barndomsvänner, äro uppfostrade tillsammans och 
älska hvaiandra som systrar. Om öfversten under 
dylika förhållanden omfamnar och kysser sin skägg- 
löse adjutant sa är det enligt min tanke hvarken 
något äktenskaps- eller subordinationsbrott, och nu 
min ridderlige kapten har ni fått lösningen på gå
tan.»

Om någonsin en person känt sig likasom träf
fad af åskan så var det jag. Jag var på en gång 
skam fl at och bestört. Det förstnämnda der för att 
jag orättvist bedömt och fattat misstankar mot en 
ädel och dygdig qvinna sådan som grefvens maka och 
det senare der för att jag aldrig ens kunnat drömma 
om att under den tappre Soltyks vapenrock klap
pade ett qvinnohjerta. Nu kunde jag lätt förklara 
mycket i hans uppförande, som förut förefallit miff 
dunkelt och otydligt. Soltyk måste som qvinna 
vaia utmäikt skönhet och mitt hjerta krympte
tillsammans af ånger och ruelse då jag besinnade 
hum dåiaktigt och löjligt jag handlat. Att godt- 
göra hvad jag felat hade sig ej så lätt, jag hade 
deitill alltför mycket sarat de båda fruntimmernas 
finkänslighet och moral. Gfrefven som säg mitt bry
deri och förmodligen anade mina tankar, bad mig 
vara vid godt mod, emedan han hoppades att ge- 
nom sin bemedling kunna ställa allt till rätta. &

»Ni har svårt försyndat er mot dessa båda 
damer,» sade han, »men okunnig som ni var rö
rande Soltyks kön och förhållande till grefvinnan 
äi ni till alla delar ursäktlig. Ert handlingssätt

ÄLSKAREN ÄR EN ---- QVINNA.
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bevisar er sunda moral och jag högaktar edra tän
kesätt. I afton skall ni erhålla en biljett från mig 
huru min underhandling aflupit. Se här ha vi Lar- 
nak åter. Låt oss nu dricka ett glas vin och skölja 
ned förtreten. Man måste taga lifvets vedervär
digheter lugnt, det är en visdomsregel som vi ej 
nog kunna beakta och iakttaga.»

FJERDE KAPITLET.

Mars förbytt i Venus. Bryggan vid Ostrolenka. Chlopow- 
ski, Gielgud ocb Dembinski, En beundransvärd marsch. Känslor 
födas och känslor vakna. Vi intåga i Warschau. Niemojowski 
mottager vår hjelteskara.

Uti ett föga angenämt lynne skildes jag ifrån 
grefven och återvände till mitt logis. Under de 
timmar jag tillbragte i ensamhet var jag i rikt till
fälle att öfvertänka den förargliga och löjliga rol 
jag sjelfmant spelat i denna af mig hopdiktade 
kärlekshistoria, men jag hoppades att den ej skulle 
blifva vidare känd än inom kretsen af de personer, 
som i den voro inblandade. Jag påminde mig nu 
huru vänligt och öppenhjertigt jag blifvit bemött 
af grefvinnan, huru uppoffrande Soltyk handlat mot 
mig då jag insjuknade under vägen till Wilna, huru 
han frälste mitt lif vid Grochow och senast kom 
mig till undsättning, då kossackerna voro på väg 
att nedgöra mig och mitt folk. Och när jag till 
dessa minnen fogade den omständigheten, att jag 
härför hade att tacka modet och uppoffringen hos 
en ung och skön qvinna, så må ingen undra öfver
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att jag kände mig djupt nedslagen och inom mig 
lifligt fördömde min egen kortsynta inbillning.

" Sent på aftonen anlände en jägare af Plater- 
ska regementet och framlemnade ett bref till mig 
ifrån grefven. Skyndsammare än om det varit en 
order från general en chef bröt och läste jag bref- 
vet som blott innehöll följande rader:

Herr kapten!
Besök mitt tält i afton och ni undfår absolu

tion för edra synder. Ni har blifvit utnämnd till 
major vid grefvinnan Emilie von Platers jägarrege- 
mente. Er fullmakt kommer att utfärdas i afton. 
Adjutanten Roman Soltyk är således er underord
nade och när ni befaller honom att räcka er sin 
hand till försoning, så är det hans pligt att lyda.

Er tillgifne 
Karl von Plater.

Detta bref uppfylde mig med glädje och jag 
lät helsa grefven, att jag med nöje skulle infinna 
mig på utsatt tid. På det mest delikata och fina 
sätt hade grefven, hans gemål och fröken Kara- 
Lomen behandlat denna affär. Jag lät kalla Wi- 
elki och gjorde med hans tillhjelp stor toalett. Jag 
ville uppträda med största möjliga fördel. Fjerde 
regementets vackra uniform : ljusblå vapenrock med 
silfverbroderier, benkläder af hvit kasimir med breda 
guldgaloner, sabelkoppel af förgyldt läder, samt 
kragstöflar med silfversporrar klädde mig utmärkt 
väl och jag var nog fåfäng att sedan jag var klädd, 
åtskilliga gånger betrakta min bild i spegeln. Den 
skälmen Roman Soltyk var härtill skulden. Jag 
hade visserligen afskjutit min pistol mot hans huf- 
vud, men detta hufvud hade de vackraste svarta 
lockar, det grannaste par ögon och en den behag
ligaste mun som väl voro värda att behaga.

Henrik Wielki höll min häst utanför porten.
Zadock, min präktiga springare, glänste som 

ett siden och skrapade med foten af otålighet.
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Wiélki helsade mig med ett: gud vare med er herre! 
och jag red genom gatorna ut på fältet.

Solen lutade mot sin nedgang och dess snedt 
fallande strålar lekte på Narews sakta rinnande 
vatten, förgylde skogstopparna och kastade sitt 
rosenskimmer på de aflägsna kullarna och höjd
sträckningarna. Truppernas der och hvar liggande 
hvita tältrader, musiken som blåste en marsch eller 
ock den polska nationalsången, regementen som till 
häst eller fot återvände till sina lägerplatser, ar
tilleriet som stod i förskansningar eller bakom for- 
huggningar, vaktposternas anrop, hästarnas gnäg- 
gande, allt bidrog att gifva lif och rörelse åt den 
oragifvande tallan, hvars rum innefattade alla de 
vexlande scener ett fältläger har att framvisa.

Och för att ytterligare öka det elfektfulla 
i taflan sä reste i förgrunden det gamla slottet 
Klapkowski sina grå murar och höga tornspiror, 
omfattad t af en gördel af sekelgamla träd. Nära 
intill detta låg Platerska regementets tältrader. Re
gementets fana visade mig vägen till chefstältet. 
När jag anlände dit var solen nere, lägereldarna 
tändes och gaf en ny ej mindre effektfull belysning 
åt de omgifvande föremålen. Jag lemnade min häst 
åt en jägare och begaf mig in i det stora chefs- 
tältet.

Yid mitt inträde möttes jag af grefven och 
hans gemål. Ren förre räckte mig handen och gref- 
vinnan likaledes. Ren sistnämnda hade aflagdt sin 
uniform och var nu klädd i en rik polsk dams dyr
bara och smakfulla drägt. Så strålande vacker 
hade jag aldrig kunnat föreställa mig att hon var. 
Ungdom och skönhet förenade sig hos henne till 
ett harmoniskt helt, som med rätta gaf grefvinnan 
en hög plats bland Polens skönaste damer.

Jag förde hennes hand till mina läppar och 
frammumlade några ord som innebar en anhållan 
om glömska och försoning.

»Jag kunde ej ana att både öfversten och ad-

ETT FÄLTLÄGER.
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jutanten voro fruntimmer,» sade jag. »Om jag fe
lat får det tillskrifvas min rättskänsla. Af min 
mor har jag lärt att älska dygden. Må detta vara 
nog sagdt.»

»Så är det ock min herre,» svarade grefvinnan 
med ett mildt leende. »Det var ej godt för er att 
veta, att min tappre adjutant var ett fruntimmer. 
Men se här ha vi henne sjelf. Sådan ser min äl
skade vän ut min herre!»

Ett förhänge sköts åt sidan och in trädde ett 
ungt ståtligt fruntimmer, i hvilket jag igenkände 
min gamle vän och bekante Roman Soltyk. Mars 
hade blifvit förvandlad till Venus och jag kunde 
ej tillbakahålla ett utrop af beundran. Mot detta 
hufvud, från hvilket en sky af nattsvarta lockar 
nedföll hade jag dåre aflossat min pistol. Den 
hulda ungmön smålog vänligt mot mig och den 
blygselns rodnad, som brann på mina kinder tol
kade bättre än ord hvad jag erfor inom mig.

»Hvarför sade ni mig ej detta förut,» sade jag 
till fröken Lomen, »mycket ledsamt och obehagligt 
hade då kunnat undvikas.»

»Derför att jag ville låta er se till hvad hand
lingar äfven qvinnan är mäktig då hon besjälas af 
friheten och fosterlandskärlekens mäktiga, hänfö
rande eld,» svarade hon. »Men se här min hand 
kamrat! allt är nu åter godt och väl oss emellan. 
Inom några dagar hoppas jag att vi åter skola- 
kämpa vid hvarandras sida.»

»Er försoning fagnar mig på det högsta,» ytt
rade grefven, »och nu mina vänner gå vi att supera. 
Skrzynecki har haft artigheten att sända mig en 
präktig rådjursstek och grefve Klapkowski har lem- 
nat mig nyckeln till sin vinkällare. Mat och 
dryck hafva vi således i öfverflöd. Bjud er arm 
kapten åt fröken Lomen och sedan marsch åstad 
till bordet.»

Först sent skildes jag från grefven och de båda 
damerna. Den forne Soltyk hade helt och hållet
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eröfrat mitt hjerta. Skönheten i förening med mod, 
kunskaper och talanger, gjorde på mig ett det fif- 
ligaste intryck. Jag var till fullo besegrad. Fien
dens kulor och hugg hade jag hitintills lyckligt und
gått, men Amors afskjutna pühade träffat mig rakt i 
hjertat. Jag hade lärt att känna och uppskatta 
den unga qvinnans sanna värde, vi hade med hvar
andra delat mången fara och när man härtill läg
ger det romantiska skimmer, som oiugaf hennes per
son, så torde man lätt kunna förklara, att mitt 
hjerta fattade eld och att jag för henne erfor en 
varmare känsla än blott det vanliga intresse man 
erfar för en ung och skön qvinna.

Dagen derpå, den 26 maj randades. Vid so
lens första strålar väcktes jag af ett häftigt kanon
dunder. Wielki störtade in i rummet och ropade, 
att fienden anföll oss från alla sidor. I ett ögon
blick var jag ur sängen och påklädd. Hela lägret 
var i rörelse och striden var till en del redan bör
jad. Fjerde regementet, krakauerrytteriet, regemen
tet Sapiea och Radzivillska jägarna samt en artil
leribrigad under den tappre öfverste Bem hade fått 
i uppdrag försvaret af Ostrolenka. Under Skrzy- 
necki kommenderade öfverste Sobiesky vårt rege
mente. Fienden öppnade ett häftigt bombardement. 
Under det kulorna började att hvina uppstämde vära 
trupper Polens frihetssång:

))Upp hjeltar den heliga kampen att strida.
Att döpa den syndiga jorden i blod!
I bojor skall Polen ej längre qvida,
Ti draga till kampen med hopp och med mod! 
ïtoslawiez hjelte till segren oss kallar.

En hämnande gud.
Han glimmar i slagtningens blodiga skrud.

Se, blodfanan svallar!
Hör dödens basun med förskräckande ljud,

Kring rymderna skallar.
Och mordengeln sväfvar från himlen neder,
Med glödande kinder och svallande hår.
Kring Polens slätter sig dödstystnad breder,
Och blek som en vålnad förtryckaren står.
I spetsen för sarmatiska kämparnas leder,
Med flammande svärdet, se härjaren går,

Och ljungar och slår.»
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Yi äro redo att börja striden. Mina tankar 
fara för ett ögonblick hän till mina vänner. Må
hända skall jag aldrig återse dem mera. Jag ry
ser vid tanken på att finna dem sargade, blodiga, 
döda. Den strid som är börjad skall blifva förfär
lig. Hvarje polack har svurit att — dö, att häm 
nas på sina förtryckare och bödlar.

Våra kanoner besvara fiendens eld. Adjutan
ter flyga fram och äter. Med ett bedöfvande dån 
vältra sig fiendens mörka massor fram mot Ostro- 
lenka. Ester, ryssar, kossacker och rusniaker upp- 
gifva vilda rop och störta sig emot oss. Yi se 
hvitögat på fienden. Sobiesky höjer sin sabel och 
kommenderar:

»Språng m ar s ch, framåt ! »
Med fäld bajonett störta vi oss på fienden. 

Rytteriet hugger in, sablar, kolfvar och bajonetter 
börja sitt dödsarbete. Vänner och fiender äro 
blandade om hvarandra. Hela lägret är ett enda 
bataljfält. »Framåt, framåt! vräk dem undan, hugg, 
stick ned dem,» ropa officerarna till sitt manskap. 
Fienden flyr och drager sig tillbaka lemnande efter 
sig högar af lik. An nu ett andra, ett tredje, ett 
fjerde anfall slå vi tillbaka. Hela fältet är be
täckt af lik. En tredjedel af vårt regemente har 
gått förlorad. Fienden bombarderar på nytt Ostro- 
lenka, staden råkar på flera ställen i brand, 
Myhrberg infinner sig med order till oss att hålla 
ut i det längsta. Yi svara med hurrarop. Blott 
för ett ögonblick får jag trycka hans hand. Han 
ilar bort för att kämpa vid Skrzyueckis sida och 
med honom dela dagens ära.

För femte gången anstormar fienden. Diebitsch 
kastar den ena bataljonen efter den andra mot 
staden. Elden från de brinnande husen brusar 
rundtomkring oss men fjerde regementets soldater 
stå som stoder af jern och mottaga fienden. Ryt
teriet måste draga sig undan, ty hästarna skygga 
undan för elden. Himmelske Gud hvilken strid!
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Jag är sårad men frågar ej derefter. Blodet klib
bar vid min kropp, men bär finnes ej tid eller råd
rum att tänka derpå. Yi bålla stånd bland eld 
och lågor, ramlande hus och en brandrök som ho
tar att qväfva oss. Slutligen blir elden oss öfver- 
mäktig. Trumpeterna blåsa till reträtt. Klockan 
är 11 f. m. och Skrzynecki, tre gånger underlägsen 
fienden, ser sig nödsakad att återtåga. Yi erhålla 
order att betäcka bryggan som leder öfver Narew. 
Ryssarna intränga i den brinnande staden medan 
våra trupper draga sig öfver floden. Af brist på 
tid har bryggan ej hunnit förstöras. Det polska 
och ryska artilleriet underhålla mot hvarandra en 
fruktansvärd eld, under det fienden genom oupp
hörliga bajonettanfall söker bemäktiga sig bryggan. 
Hela fästet rundt omkring är en likhög. Skrzy
necki lyckas dela sitt fåtaliga manskap för att be
täcka återtåget. Efter en timmes fruktansvärd 
strid lyckas det ryssarna att tillkämpa sig passa
gen öfver bron och nu börjar den vilda striden ånyo. 
Våra trupper göra oupphörliga bajonettangrepp. 
Skrzynecki sätter sig sjeif i spetsen för vår fåtaliga 
hop. Platers ka jägarna kasta sig med ursinnigt ra
seri mot fienden. Pä sin hvita springare och med 
Soltyk vid sin sida störtar grefvinnan sig in i det 
rasande handgemänget. Ett döfvande hurrarop hel
sar dessa båda Polens ädla döttrar. Fröken Kara- 
Lomen kastar fanan hon för, midt in i fiendens 
hop. »Polen, Polen!» brusar genom våra leder.
Yi bryta framåt som en mur af iern. Fanan är i ¥ ** t
min hand och min sabel röjer mig en väg fram till 
grefvinnan och Soltyk. »Se här er fana åter» ropar 
jag till fröken Lomen. Hon fattar fanstången, hö
jer fanan öfver sitt hufvud och ropar:

»Kamrater kasta fienden i Narew!»
Skrzynecki vrider sina händer i förtviflan. Han 

saknar folk, och trupper att understödja oss med. 
Myhrberg är dagens hjelte. Ofverallt synes han, 
befallande, lifvande, bjudande sitt bröst till skott-
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tafla för fiendens kulor ocli bajonetter. Af brist 
på folk upplöses vår slagordning: Af fjerde rege
mentet återstår ej hälften, af Platerska jägarna un
gefär lika mycket. Diebitsch kastar ständigt nya 
bataljoner i elden. Han spelar ut sin sista trumf 
för att vinna det blodiga spelet. Skall han lyckas?

Nej, ty der framrusar den tappre öfverste Bem 
med sina kanoner. De brösta af, de skjuta, de ut
spy eld och kartescher. Aftonen börjar att sänka 
sina skuggor öfver fältet. Understödda af Berns 
kanoner göra vi ett sista ursinnigt anfall. Yi nödga 
fienden att med en stor del af sitt manskap gå 
tillbaka öfver bron och lemna det egentliga slag
fältet i våra händer. Yi kampera öfver natten på 
den jord, söm är vattnad af vårt blod. Jag erfar, 
att Myhrberg svårt sårad blifvit sänd till Warschau. 
Ett krigsråd hålles under natten och som hela polska 
hären är så godt som upplöst och blott 1500 man 
ännu hålla tillsammans, och för oss ej finnes rin
gaste utsigt att segra, så fattas det beslut att åter
tåga till Pultusk och Warschau. Sjelf ansluter jag 
mig till Platerska jägarregementet och följer det
samma pä obanade stigar och på vägar som endast 
för våra vägvisare äro bekanta in i Lithauen. 
Grefvinnan, hennes gemål och fröken Lomen äro 
alla osårade och vid godt mod. Utan att blifva 
oroade af fienden uppnå vi efter en otroligt svär 
marsch slottet Plater, herrligt beläget vid Niemen 
och på blott ett par timmars väg från Wilna.

Grefvinnan lät genast uppbåda nytt manskap 
för att komplettera sitt regemente efter de stora 
förluster det lidit. Sjelf begat jag mig till Wilna 
och satte alla krafter i rörelse för att anskaffa 
manskap och uppsätta nya kårer. Chlopowskis och 
Gielguds expeditioner hade båda tagit en olycklig 
vändning. Trängda på alla sidor hade de med sina 
kårer måst rädda sig in på preussiskt område, hvar- 
est Gielgud, i hvars uppförande man trodde sig 
finna uppenbart förräderi, lönmördades af en lojt-
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nan t Skalski af 7:de infanteriregementet som sprängde 
fram emot Gielgud och afsköt under uttryck: »Skurk, 
förrädare, dö!» en pistol mot honom, hvarpå 
Gielgud geuast sjönk död från hästen. Förskräc
kelsen öfver denna tilldragelse var så stor, att in
gen tänkte på att gripa mördaren, som genast ef
ter skottet sprängde bort på sin snabba häst. De 
båda kårerna afväpnades af preussiska observations
hären och hindrades genom lämpliga åtgärder att 
vidare deltaga i kriget. En så olycklig utgång er
höll dessa båda expeditioner till följe af befälhaf- 
varnas oenighet och afundsjuka samt af att den gyn
nande tidpunkten för deras utförande blifvit för
summad.

Ett hopp att resningen i Lithauen skulle kunna 
hållas vid lif och verksamhet förefaus ännu. Dem- 
binski stod ännu med sin kår i Lithauen, han var 
den dugligaste af de tre generalerna, som fått sig 
Lithauens öde anförtrodt. Allt hvad jag kunde 
anskaffa så af folk som krigsförnödenheter sände 
jag till honom' samt erhöll från honom bud tillbaka 
att sjelf inträffa hos honom i högqvarteret som var 
i närheten af Borizow.

Jag skyndade till slottet Plater för att del- 
gifva mina vänner derstädes min afsigt att begifva 
mig till Dembinski för att ställa mig under hans 
befäl och om möjligt utverka, att Platerska rege
mentet fick medfölja till hans förstärkning. Gref- 
ven var afrest från slottet för att samla och or
ganisera nya insurgentskaror samt att förmå adeln 
till nya uppoffringar i folk och penningar.

Förut har jag sagt, att slottet låg vid stran
den af floden Niemen, och jag vill nu tillägga att 
rikedomen i förening med en utbildad smak och 
skönhetssinne hos dess égaré, gjort detta palats 
såväl hvad dess yttre som inre anordningar beträf
fade, till en den komfortablaste och angenämaste 
bostad. Den breda floden med dess skogbevuxna 
stränder, de närbelägna skogarnas friska grönska,
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de bördiga åkerfälten, den slottet omgifvande vid
sträckta och väl vårdade parken med dess spring
vatten, statyer, träd och blomstergrupper, jagtmar- 
kerna, som hvimlade af villebråd, det stora biblio
teket och konstsamlingarna, allt tiJlsammanslaget var 
egnadt icke blott att tjusa och förnöja ögat, utan 
äfven att gifva själen och förståndet tillfälle att 
njuta af de förströelser, hvilka utgöra den bildade 
menniskans största glädje och angenämaste tids- 
fördrif.

Af en betjent fick jag den upplysningen att 
grefvinnan jemte fröken Kara-Lomen befann sig 
ute på en promenad i parken och sedan jag lem- 
nat min häst åt en ridknekt gick jag att uppsöka 
de båda damerna.

Omgifven af krigets alla fasor och äfventyr, 
lefvande om jag så får säga för dagen, för minuten, 
fann jag en obeskriflig njutning uti, att ensam som 
jag var, vandra omkring i denna förtjusande park, 
inandas blommornas vällukter, lyssna till fågelsån
gen och öfverlemna mig åt mina egna tankars fan
tasispel. Jag var ung, kraftfull, stark och med det 
friskt svallande blodet i mina ådror, hängaf jag 
mig åt den behagliga sysselsättningen att bygga 
luftslott, ställa mitt eget framtida horoskop och 
uppgöra planer för en framtid, som jag ej hade i 
mina händer.

Hufvudpersonen, omkring hvilken jag skapade 
min lycka och sällhet och som jag omgaf med alla 
de inbillade eller verkliga företräden, som jag an
såg henne ega. var fröken Kara-Lomen, hvars bild 
dag ifrän dag alltmera vann insteg i mitt hjerta. 
Att mera utförligt redogöra huru min kärlek ut
vecklade sig frän knopp till blomma, huru jag dag 
ifrån dag alltmera inrymde hennes tjusande bild 
inom mitt bröst, vore att berätta om detta kärle
kens sentimentala pjoller, som för den det rörer 
kan hafva sitt egna intresse, men som jag finner 
dåraktigt att delgifva andra. Med ett ord jag äl-
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skade denna unga, sköna och modiga tärna, med 
hela den styrka, af hvilken jag var mäktig, med 
hela ungdomens värme och glöd, utan att eftertänka 
huruvida jag egde något hopp att vinna hennes 
genkärlek.

Jag gick fram och helsade och jag lade märke 
till, att när jag räckte fröken Lomen handen öf- 
vergöts hennes ansigte af en mörk purpurrodnad. 
Huruvida jag kunde tolka denna rodnad såsom ett 
tecken, att det var ett budskap ifrån hjertat och 
att der fans en varmare känsla för mig, främlingen, 
hvarken kunde eller vågade jag afgöra. Men att 
man återsåg mig med nöje derom gaf mig bådas 
vänliga välkomsthelsning ett säkert bevis. Jag tog 
plats vid grefvinnans sida och redogjorde för an
ledningen till mitt besök.

»I öfvermorgon väntar jag hem grefven och se
dan jag rådgjort med honom skall ni få besked 
om huruvida vi komma att medverka i Dembinskis 
operationer,» svarade grefvinnan. »Utgången af sla
get vid Ostrolenka har till ytterlighet gjort mig 
nedslagen och modlös. Polens sak synes mig nu
mera förlorad.»

»Nej nej, inte ännu, ty Gud är rättvis,» utro
pade jag med hänförelse. »Så mycken ståndaktig
het, mod, sjelfuppoffring, så mycket blod som flutit, 
skall han ej hafva tillåtit att uppoffras förgäfves. 
Pröfningarna äro stora och seger vinnes ej utan 
motgångar och strid.»

»Ni har rätt min herre,» inföll fröken Lomen, 
»och jag tackar er för dessa högsinnade ord. När 
ni en främling, ej misströstar, ej höfves det då oss, 
Polens egna barn, att låta hoppet blekna; om vi 
skola falla, om Polen ej förtjent ett bättre öde, så 
låt oss falla som hjeltar, med högburet hufvud och 
svärdet i hand.»

Hon talade med en hänförelse, som gjorde 
henne oändligt intagande. Måhända var den blick
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jag fästade på henne alltför vältalig, ty hon rod
nade starkt och nedslog ögonen.

»De underrättelser, som kommit mig tillhanda, 
äro ej egnade att ställa våra förhoppningar i en 
ljusare dager,» yttrade grefvinnan. »Diebitsch, den 
ryske öfverbefälhafvaren, har blifvit misstänkt af 
sin regering, att på ett alltför skonsamDsätt hafva 
fört kriget mot oss. Han har plötsligt aflidit i 
ryska lägret, som det officielt uppgifves af koleran, 
men som man enskildt hviskar af ryskt gift. Till 
hans efterträdare har blifvit utnämd Polens bödel, 
grefve Paskiewitsch, den grymme, blodtörstige bar
bar, som vi alla känna och frukta. Han skall utan 
försköning nedslå, krossa och förstöra allt, ty han 
har svurit sin herskare att återföra Polen under 
hans spira. Fem ryska kårer stå redan i Lithauen, 
och mot denna öfvermakt förmår Dembinski intet 
uträtta. Skrzynecki har förlorat sitt anseende och 
sin popularitet. Utan att företaga det ringaste har 
han lugnt åsett att Paskiewitsch gjort preussiska 
gränsen till bas for sina operationer, hvarifrån han 
allt närmare rycker fram mot Warschau. Enligt det 
bref jag erhållit från Lelewel herskar i Warschau 
en förfärlig jäsning i sinnena och partiandan ut
vecklar sig der i hela sin fruktansvärda ryslighet.»

»Ni utvecklar en kännedom i de politiska för
hållandena, som jag beundrar och er klokhet och ert 
förutseende har jag förut fått besanna,» yttrade jag 
till grefvinnan. »Tror ni verkligen att en kontrare
volution skall utbryta i afsigt att störta national- 
regeringen?»

»Derom är jag fullt öfvertygad,» svarade gref
vinnan. »Folk, regering och riksdag äro delade i 
två stora partier, nemligen ett aristokratiskt, som 
begär försoning med Ryssland på grund af 1815 
års konstitution och ett demokratiskt-patriotiskt som 
fordrar suverän makt ät folket och återställandet 
af hela det forna polska riket. Det förra partiet 
består af den äldre polska adeln, för hvilken upp-
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rätthåll an det af de gamla rättigheterna och privi
legierna gälla mer än fäderneslandets oberoende. 
Till detta parti höra isynnerhet Chlopicki, Radzi- 
wili, Czartoryski och Skrzynecki. Det senare, hvars 
ledare är o Lelewel, Pulawski och Zalewski, inne
fattar de unga männen af den lägre adeln, nästan 
alla yngre officerare, de flesta embetsmän och stör
sta delen af Warschaus borgare. Dessa båda par
tier skola råka i en förfärlig strid med hvarandra 
och på utgången beror Polens öde.»

»Och ni jemte grefven er gemål förmodar jag 
tillhör och hyllar det förstnämnda partiets åsigter ?» 
yttrade jag till grefvinnan.

»Ett fullkomligt misstag min herre,» svarade 
hon med en viss häftighet. »Tror ni väl att jag 
och min ädle make satt lif, förmögenhet, ja allt på 
spel för att till slut försona oss med våra för
tryckare och bödlar? Nej o nej! Fosterlandets fri
het och Polska rikets återupprättande är det mål, 
som hägrat för vår syn och för hvilket vi kämpat. 
En försoning med Ryssland skall drifva oss i lands
flykt, våra gods skola konfiskeras, våra namn bränn
märkas. Yi äro patrioter och tillhöra således det 
unga Polen med dess fosterlandskärlek och dess 
förhoppningar.»

»Och ni, min fröken, delar ni måhända samma 
åsigter?» frågade jag den unga damen i det jag 
vände mig till henne.

»Till alla delar,» svarade hon med djupt all
var, »men jag går måhända ännu längre i min 
patriotiska ifver, ty jag har svurit, icke blott att 
offra mitt lif för friheten utan äfven att hämnas 
på de förrädare, som af lumpen egennytta och äre
girighet ha spelat vårt land i händerna på fien
derna.»

»Då uppoffrar ni er utan att förskaffa ert land 
någon motsvarande fördel,» sade jag. »Polen åter
upprättas ej genom dylika medel.»

»Min far öfverste Lomen och alla mina fyra
Trolle. II. 4



74 DALIGA NYHETER.

bröder h af v a offrat sina lif för friheten, för att åter
upprätta vårt Jand,» svarade hon. »De litade på 
de mäns löften och heder, som stält sig i spetsen 
för regeringen. Man bedrog dem. Må förrädarna 
taga sig till vara, ty efterräkningens stund skall 
komma.»

Hon steg upp och lemnade mig och grefvin- 
nan allena. Hennes höga smärta gestalt försvann 
bland träden i parken.

»Stackars Helene, hon har lidit mycket. Re
volutionen har beröfvat henne hvarje jordiskt stöd 
utom mitt och grefvens. Hennes far och bröder 
räknades till Polens ädlaste patrioter. General 
Hurtig, öfverste Slupecki och general Salocki, lem
nade dem till pris åt fienden genom ett det natt- 
svartaste förräderi. Men låt oss begifva oss fram 
till slottet måhända finna vi Helene der.»

När vi framkommo till slottet funno vi en trupp 
ryttare, nyss anländ, hålla på borggården. Det var 
grefven som återvändt och vi skyndade att träffa 
honom i slottsalen. Han slöt grefvinnan i sina ar
mar och räckte mig derefter handen.

»Redan åter min älskade,» yttrade grefvinnan. 
»Hvad nytt?»

»Dåliga nyheter,» svarade grefven. »Litbauen 
är öfversväramadt af fiender och alla våra vänner 
gifva vår sak förlorad. Adeln flyr med sina ego
delar in på preussiskt område för att undgå fien
dens hämd. Afven vi måste sända vår redbaraste 
egendom öfver gränsen. Ingen tid är att förlora.»

Ett dystert moln hvilade på grefvinnans panna 
då hon frågade med tonvigt:

»Och vi sjelfve?»
»Stanna q var och förena oss med Dembinskis 

hjelteskara för att med den kämpa vår sista strid,» 
svarade grefven. »Ar det icke så Emilie?»

Grefvinnans ansigte ljusnade och hon svarade 
med strålande blick:

»Jag väntade af dig detta högsinnade beslut.
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Kapten Robson, ni har hört grefvens yttrande. 
Mitt regemente skall vara marschfärdigt om tvenne 
dagar.»

»Och jag kan tillägga, att alla kringsvärmande 
insurgenthopar draga sig åt Borizow för att stöta 
till Dembinski,» yttrade grefven. »Ladislas Pastoy 
har jag medfört hit för att blifva vår vägvisare, 
ty endast på skogsvägar och för fienden okända sti
gar kunna vi framtränga. Redan i dag skall slottet 
här utrymmas på allt värdefullt, så att när fienden 
tager det i besittning skall han endast finna tomma 
murarna.»

Jag tog afsked af dem båda for att åter be- 
gifva mig till Wilna. På borggården träffade jag 
åter fröken Lomen, klädd i regementets uniform.

»Nu är jag åter Roman Soltyk och aflägger 
ej min manliga drägt förrän kriget är slutadt,» sade 
hon. »Den sista striden skall börja, och jag skall 
handla i likhet med min far och mina bröder.»

»Med den skilnaden blott att ni skall — lefva 
och blifva lycklig,» svarade jag med ömhet tryckande 
hennes hand.

Hon smålog blott.
»Utan friheten finnes ingen lycka på jorden,» 

svarade hon. »Den enda gunst jag begär af ödet 
är, att mitt stoft får hvila i Polens jord. Att irra 
landsflyktig omkring är ett tusen gånger hårdare 
straff än döden.»

Hon helsade mig och gick in i slottet. Upp- 
fyld af svårraodiga tankar och dystra aningar red 
jag åter till staden. Under min frånvaro hade en 
kurir anländt från Warschau. Den medförde bland 
annat ett bref till mig från Myhrberg. Jag bröt 
det och läste:

Bäste vän !
Jag är nu så pass återstäld från min blessyr 

att jag åter befinner mig i verksamhet. Kulan i 
bröstet blef lyckligt uttagen och jag förvarar den
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nu såsom ett dyrbart minne efter en den hetaste 
dagen i mitt lif.

Vi stå med trupperna i ett fast läger utan
för Warschau. Alla kringliggande byar hållas af 
oss besatte. Under hela månaden har Skrzynecki 
ej företagit någonting mot Paskiewitsch. Mycken 
jäsning råder i sinnena och den patriotiska klubben 
med Lelewel och Pulawski i spetsen är i stark rö
relse. Vi hålla ögonen på förrädarna ty vi ana 
att någon komplott är i görningen. Skrzynecki och 
Lelewel låta helsa er, vi vänta med otålighet under
rättelser från Dembinski. Den ifver som han utveck
lat i utförandet af åtskilliga svåra uppdrag för fä
derneslandets sak, i förening med hans otvifvelak- 
tiga militäriska talang, har fästat stora förhopp
ningar vid hans person. Han är långt mera popu
lär än sjelfva Skrzynecki.

Hur befinna sig våra vänner grefven och gref- 
vinnan von Plater samt Soltyk ? Att den sistnämnda 
var ett fruntimmer hade jag till en början svårt 
att tro, men blef slutligen öfvertygad derom. Så
dana qvinnor ha rätt till ett namn i historien. Jag 
beundrar dem af hela mitt hjerta. Skrif några ra
der till mig med kuriren.

P. S.

Er tillgifne 
A. M. Myhrberg.

Tvenne dagar senare.
En sammansvärjning är upptäckt i sjelfva 

vårt läger. De sammansvurnes plan gick ut på 
ingenting mindre än att befria de ryska fångarna 
och med deras hjelp spela Warschau i fiendens 
händer. Skrzynecki har låtit häkta general Hurtig, 
hans mätress, ryskan fru Bazanow, öfverste Slu- 
pecki, generalerna Jankowski, Bukowski cch Sa- 
locki samt ryske kammarherren Fenshawe. En 
utomordentlig krigsrätt är tillsatt för att döma de 
brottslige. Fruktan för förräderi har slagit rot hos 
folket, hvars raseri hvarje ögonblick hotar att ut-
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bryta. Vi återtåga närmare mot Warschau. Huru 
skall väl allt detta elände sluta!

D. S.
Jag skyndade att skrifva ett svar till Myhr- 

berg och redogjorde deri för mina planer. Der- 
efter sände jag hans bref till grefven för att 
gifva honom del af de vigtiga underrättelser det 
innehöll. Grefvinnans förutsägelser hade således 
slagit in i verkligheten, det återstod ej annat än 
att åt det olyckliga Polen bereda en ärofull graf.

På den utsatta dagen begaf jag mig åtföljd 
af Wielki, min trogne följeslagare, till slottet Plater. 
Det var tidigt på morgonen när vi anlände dit. 
Regementet stod marschfärdigt på borggården, Dess 
hästar och tross voro redo. Man helsade mig med 
hurrarop. Jag tryckte handen på den gamle La
dislas Pastoy och gick in i slottet. Dess salar 
och rum stodo öde och tomma. I det likaledes 
öde biblioteket träffade jag grefven och de båda 
damerna redo till uppbrott.

»Välkommen!» ropade de till mig, i det de 
räckte mig sina händer.

Grefven räckte mig en bägare vin.
»En skål för vår lycka och framgång, en skål 

för vårt land för våra kämpande bröder,» sade han. 
»Elden på vår härd är slocknad och Gud allena 
känner till när slottet Plater åter blir hvad det hitin
tills varit: ett hem för mig och min maka. Den 
sista tärningen är kastad.»

Han tryckte grefvinnan till sitt bröst och höll 
henne länge sluten i sina armar.

Den gamle gråhårige hofmästaren inträdde och 
bugade sig djupt. Grefven räckte honom nyck
larna till slottet.

»Se här Pryadzynski anförtror jag åt dig nyck
larna till mitt hus och hem,» yttrade grefven till 
den gamle. »Kommer fienden så öppna för honom 
slottets tomma salar och gemak. Frågar han 
efter egaren så visa honom på de flygande moi-
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nen, af dem kan han få veta hvarthän han 
dragit.»

Under tystnad och djup rörelse gingo vi genom 
de öde rummen. Trumpeterna blåste signalen att: 
»sitta opp!» vi kastade oss upp på våra hästar och 
hela regementet med sin tross lemnade borggården. 
När slottets höga tornspira bortskymdes af träden, 
vände vi oss alla om och gåfvo det gästfria hemmet 
en sista afskedshelsning.

A7id middagstiden och sedan 150 man frivilliga 
från Wilna förenat sig med oss, gingo vi öfver 
Niemen och inträngde i de djupa skogarna, ledsa
gade af Ladislas Pastoy. Öfver floder, strömmar 
och moras gick vår väg. Emellanåt voro vi fien
den så nära att endast en skog skilde oss åt. Efter 
otroliga mödor och besvärligheter uppnådde vi slut
ligen Dembinskis läger. Yår ankomst helsades med 
jubelrop. Det Platerska regementet var kändt och 
ryktbart öfverallt i Polen och vidskepelsen bland 
soldaterna fästade vid grefvinnan en öfvernaturlig 
betydelse, man ansåg henne som en ny Jeanne d’Arc 
hvars blotta närvaro medförde seger.

Jag mottogs af Dembinski med all möjlig akt
ning och välvilja. Henrik Dembinski var född i 
voivodskapet Krakau, men hade erhållit sin militä- 
riska uppfostran vid ingeniörakademien i Wien. 
Sedan han försmått den österrikiska krigstjensten, 
inträdde han (1809) såsom simpel soldat i polska 
hären, som sedan deltog i Napoleons tåg till Ryss
land. Der blef han, som redan 1812 stigit till löjt
nant, på slagfältet vid Smolensk af kejsar Napo
leon utnämnd till kapten och deltog som sådan i 
kriget till 1814. Sedan denna tid lefde han som 
privatman i Polen; valdes 1825 till deputerad och 
inträdde först efter Warschau-upproret åter i armén 
som major, befordrades inom kort till öfverste och 
generalmajor och skickades med sin kår till Lit- 
hauen.

Strax efter vår ankomst hölls krigsråd för att
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öfverlägga om hvad som borde göras. Dembinskis 
samtliga trupper utgjorde blott 3,830. man med 6 
kanoner och en krigskassa af blott sjutton thaler. 
På alla sidor voro vi omringade af fiender och ej 
mindre än fem ryska kårer stodo lärdiga att an
falla vår lilla skara. I en brydsammare och meia 
vådlig belägenhet har ingen anförare befunnit sig. 
Etthundra femtio mil skilde oss från Warschau och 
dit måste vi slå oss fram, såvida någon läddning 
skulle förefinnas.

»Hvad är er tanke mina herrar?» sporde gene
ralen de närvarande. »Min plan är att öfver Me
inen och Bug begifva mig till Warschau. De fem 
fiendtliga kårer som stänga oss vägen måste vi sia 
den ena efter den andra och under vårt framta
gande förstärka oss med de insurgenthopar: som vi 
kunna påträffa. Sådan är min plan och den enda 
utvägen till räddning.»

»Ed ra åsigter delas af krigsrådet,» svarade 
grefve von Plater, »och vi tillstyrka denna beund- 
ransvärdt uppgjorda plan. Xenophon egde tiotusen 
man då han verkstälde sitt ryktbara atertag, vi 
ega blott tredjedelen af denna styrka, vårt företag 
blir så mycket ärofullare om det^ lyckas.»

»Blott alla göra sin pligt så ansvarar jag för 
en lycklig utgång,» svarade Dembinski.. »Hedan i 
öfvermorgon bryta vi upp och lemna Borizoiv. Fem
ton mil härifrån och rätt i vår väg står general 
Rosen med första ryska kåren, vi skola smyga oss 
öfver honom och tränga honom ned i Stantza. 
Platerska regementet och 5:te linieregementet upp
bryta redan i afton för att kringgå fienden och 
oförmodadt fälla honom i ryggen. Ni min gref- 
vinna har hedern att utföra detta uppdrag.»

Generalen bugade sig vördnadsfullt föi Pla
terska regementets chef.

»Edra order skola punktligt bhfva utfoida,»
svarade grefvinnan, »vi skola göra vår pligt.»

Ett par timmar före solnedgången bröto vi
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upp från lägret och anträdde marschen i riktning 
mot den lilla floden Staritza. Ladislas Pastoy jemte 
ett iåtal ryttare red i förväg för att rekognoscera. 
En härlig fullmåne spred sitt magiska ljus öfver 
nejden. Jag red vid sidan af Soltyk och samta
lade med honom,

»Jag längtar till Warschau med en ifver som 
jag ej kan kläda i ord,» yttrade Soltyk — jag 
nämner henne emellanåt vid detta namn — »allt
sedan jag genom er fått veta att de förrädare som 
bragte min far och mina bröder om lifvet ändtligen 
blifvit röjda och sitta i fängelse. Hämdens timme 
äi slagen och jag vill sjelf vara med om att skipa

»Lagen skall nog döma dem efter förtjenst,» sva
rade jag.

Soltyk storskrattade.
»Lagen, i ett laglöst samhälle, sätter jag ej den 

ringaste lit till,» yttrade han. »Den eländiga rege
ringen bestående af förrädare skall nog söka till 
att göra rättvisan om intet. Men folkjustitsen har 
långa klor och kominer jag väl till Warschau nog 
skali jag ställa så till att förrädarna få sin lön.»

Hon talade fort och häftigt och jag fann det 
ej vara skäl att motsäga henne. Förlusten af hen
nes närmaste hade gjort den unga qvinnan härnd- 
full och uppväckt hatets furier i hennes hjerta, som 
annars var stäindt för mildhet och öfverseende.

Jag bytte om samtalsämne och berättade om 
mitt fädernesland dess natur och folk och hon 
lyssnade uppmärksamt till hvad jag sade.

»Ett häi ligt land matte Sverige vara och jag 
önskar att en gång få med egna ögon se edra dalar 
och berg, sjöar och skogar,» sade hon. »Men detta 
äi blott en dröm, hvilken troligen ej blir nåvon 
verklighet.»

»Vi skola följas åt dit, jag vill blifva er led
sagare och vägvisare,» yttrade jag med värme. »He
lene, om jag vågade säga er huru dyrbar ni är
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blifven för mitt hjerta. Måhända är tidpunkten illa 
vald att nu för er yppa min kärlek, men döden 
kan lätt göra ett slut på endera af oss och dess
förinnan vill jag säga er huru varmt och innerligt 
jag älskar er.»

Hon såg på mig länge och allvarsamt. Mån
strålarna föllo på hennes ansigte. Hennes drag ut
visade en djup rörelse och rösten darrade då hon 
svarade :

»Hat tack för edra ord, för mig som står en
sam och öfvergifven midt ibland hotande faror, 
innebär det en ljuf tröst att veta det ett hjerta 
finnes, som deltager för mitt öde. En gång när 
striden är utkämpad skall ni få veta mitt svar, in
till dess förblifver allt som det hitintills varit oss 
emellan.»

Hon lemnade mig och red fram till grefvinnan. 
De ord hon yttrat ingaf mig hopp om att jag ej 
var henne likgiltig. Något annat svar än det jag 
erhållit kunde hon under för handen varande om
ständigheter ej gifva, Hon visste nu de känslor 
jag hyste för henne och kunde moget öfverväga det 
svar, hon skulle gifva mig.

Dagen derpå hunn o vi fram till Staritza och 
lägrade oss i en småskog. Fienden, som vi upp
täckt, stod ungefär en q väfts mil framför oss. På 
eftermiddagen hörde vi kanondunder och antogo att 
Dembinski anföll Rosen. Vi bröto fram och skyn
dade i ilmarsch fram till slagfältet. Yi funno våra 
landsmän invecklade i en ytterst häftig strid. Nu 
bröto vi fram och föllo fienden i ryggen. Gripna 
af en panisk skräck och förvirring, togo ryssarna 
hufvudstupa till flykten. En stor del nedhöggos, en 
del trängdes ned i floden och omkom och blott en 
ringa hop undkom. En mängd byte i hästar, am
munition och penningar föll i våra händer, det var 
en glänsande seger, vi vunnit, och som uppfylde oss 
med glädje samt de bästa förhoppningar om ett 
lyckligt slut på vårt djerfva företag.
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Det skulle blifva alltför vidlyftigt och tröt
tande att i detalj skildra alla de strider och oupp
hörliga fäktningar, som vi hade med fienden under 
de 20 dagar vår marsch varade. Vårt hjeltetåg 
ökades oupphörligt med tillstötande insurgenthopar 
och vår tross likaså med byte, taget ifrån fienden. 
Slutligen uppgick vår styrka tilf 5,000 man. Vi 
siogo och besegrade den ena ryska kåren efter den 
andra. I hvarje träffning syntes grefvinnan i spet
sen för de anfallande, med Soltyk vid sin sida. 
Hvarhelst Polens hvita fana, som ständigt fördes 
af Soltyk, syntes, var man viss om segern. En ut
vald skara af krigare omgai dessa båda härens af- 
gudar, och skyddade dem mot hvarje fara. Dem- 
binskis namn flög på ryktets vingar öfver hela Po
len. Slutligen var vår beundransvärda marsch slu
tad och Dembinski höll med sin hjelteskara sitt 
högtidliga intag i Warschau. Hela befolkningen var 
ute och mottog oss högtidsklädd. Från alla sidor 
helsades vi af ett omätligt jubel, i fönsterna svajade 
fanor och brokiga tyger, och gatorna, som vi pas
serade, voro beströdda med blommor, löf och kran
sar. På sachsiska torget mottogös vi af en depu
tation af nationalregeringen under ordförande af 
Niemojowski, som helsade hjeltarna med följande 
ord: »General! Liksom senaten och folket i Rom 
mot tog o sina hjeltar efter slaget vid Cannæ, så helsa 
vi dig och dina trupper. Odet har icke gynnat er, 
lyckan har öfvergifvit er; men I öfvergifven icke 
fäderneslandet! Ara och lof åt dig och dina trup
per!» Derefter öfverlemnade han åt grefvinnan jemte 
Soltyk hvar sin medborgarekrans af guld. På af
tonen var hela staden illuminerad. Dembinski var 
från ^ detta ögonblick Polens mest populäre hjelte 
och inom kort skulle han blifva satt i spetsen för 
hela hären, för att strax derefter se sin populari- 
tetsglans slockna och försvinna.
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FEMTE KAPITLET.

»Den patriotiska klubben.» Augustinatten. Joban Kru- 
kovviecki. Slaget vid Warschau. Stadens fall ocb kapitulation. 
»Finis Poloniae!» Vi draga in på preussiskt område.

Dagen efter vårt intåg i Warschau skyndade 
jag att uppsöka Myhrberg. Polska hufvudstyrkan, 
30,000 man stark stod i trakten af Modlin, hvarest 
Paskiewitsch genom försåtliga underhandlingar höll 
den i overksamhet. Man hade beslutit att försvara 
Warschau till det yttersta. I skansarbetena för 
dess befästande tog i vidsträcktaste bemärkelse hela 
stadens befolkning del, ej allenast förnäma damer, 
gubbar och barn, utan äfven riksdagens ledamöter, 
nationalregeringen och dess president Czartoryski, 
lade sjelfva hand vid verket. Man hade beslutit, 
att om så påfordrades, begrafva sig under hufvud- 
stadens ruiner.

Polska högqvarteret befann sig i Zakroczyn 
helt nära Modlin, och här träffade jag Myhrberg. 
Yi störtade i hvarandras armar och glädjen att 
återse hvarandra var ömsesidig. Myhrbergs afmag
raffe gestalt och bleka ansigte utvisade, hvad han 
lidit, men hans mod och tillförsigt voro ännu lika 
stora, oaktadt alla de motgångar, som drabbat den 
polska saken.

»Allt hänger nu så att säga på ett hårstrå,» 
yttrade han, sedan vi slagit oss till samspråk i hans 
tält. »Ramorinos och Rozyckis kårer äro båda 
sprängda och skingrade och allt hopp således ute 
att se dem förenade med hufvudhären. Skrzynecki 
har fallit i den snara, som Paskiewitsch så skick-
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ligt utlagt för honom. Jag tillrådde Skrzynecki att 
gripa till offensiven, innan Paskiewitsch drog till sig 
förstärkningar. Han föredrog att underhandla, och 
följden deraf är, att våra detaeherade kårer blifvit 
slagna och upplösta.»

»Hvad tror och tänker ni om Skrzynecki?» 
sporde jag.

»Att han ej är någon förrädare, ehuru han har 
skenet emot sig,» svarade Myhrberg. »Jag har stått 
honom alltför nära, för att ej med visshet kunna 
fritaga honom från en dylik beskyllning. Han har 
från början gifvit polska saken förlorad och hand
lat derefter. Men hur befinna sig grefven och 
grefvinnan Plater samt Soltyk, de hafva höljt sig 
med ära och de båda damernas namn äro på allas 
läppar.»

»Alla tre befinna sig i Warschau,» svarade jag, 
»och låta på det lifligaste helsa er. De bo vid 
sachsiska torget och äro föremål för folkets entu
siastiska hyllning.»

»Dessa båda fruntimmer äro beundransvärda,» 
yttrade Myhrberg, »och måhända ej minst derför 
att de aldrig skryta öfver sina bragder utan visa 
en blygsamhet, som sätter deras karaktär i den 
fördelaktigaste dager.»

Jag qvarstannade hos Myhrberg ännu ett par 
timmar, hvarunder vi meddelade hvarandra flera 
saker af vigt. Mot aftonen återvände jag till 
Warschau. Hela befolkningen var i rörelse. Kru- 
kowiecki hade af a fund mot Skrzynecki utverkat 
dennes afsättning och Dembinski hade fått öfver- 
befälet öfver armén. Jag skyndade till klostret 
Slupecki, hvarest den »patriotiska klubben» var 
samlad. Hela den stora salen var uppfyld af s. k. 
patrioter, bland dem Lelewel och Pulawski. Ett 
förfärligt tumult rådde bland de närvarande. Man 
beskylde nationalregeringen för förräderi. Kruko- 
wiecki besteg talarstolen och höll ett ljungande de
mokratiskt tal, i hvilket han beskylde regeringen
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för alla möjliga felsteg och brott. När han slutat, 
såg jag till min ej ringa bestörtning Soltyk upp
stiga i tribunen. Han var blek och en stark sin
nesrörelse visade sig i hans ansigte. Han äskade 
ljud och en dödstystnad uppstod i den stora salen.

»Ni har nyligen gifvit mig en lagerkrans at 
guld,» sade han’ »såsom ett erkännande af de tjen- 
ster, jag gjort fäderneslandet, och jag tackar er 
härför. En svag qvinna, har jag likväl kämpat 
för frihetens sak och för fosterlandets befrielse. 
Detta var min pligt och ej något annat. Men da 
jag fullgjort mina skyldigheter, har jag äfven rät
tighet att fordra, det I fullgören edra åligganden. 
Min far och mina bröders blod ropar från jorden 
till himlen. Ännu ligga de ohämnade, och föiiä- 
darna mot dem, mot fäderneslandet ha ännu ej li
dit sitt straff. Nationalregeringen vill ej. skipa 
rättvisa, jag fordrar den af er, af den patriotiska 
klubbens ledamöter, i motsatt fall vädjar jag till 
folket.»

»Ni skall erhålla, hvad ni begär, förrädarna 
skola dömas,» ropade flera röster, bland hvilkajag 
igenkände Lelewels och Zalewskis, Stoia folkmas
sor hade samlat sig utanför klostret och ropade 
högt på förräderi samt att Skrzynecki genast skulle 
aflägsnas från armén.

Pu laws k i besteg tribunen. Han yrkade pa att 
införa ett triumvirat, en för folket, en för riksda
gen och en för armén. Han yrkade att en deputa
tion skulle afsändas till nationalregeringen att inga 
härpå, samt att Skrzynecki genast skulle aflägsnas 
från hären. Detta förslag vann bifall, och en de
putation afsändes genast till nationalregeringens 
palats. Jag såg Soltyk lemna salen och skyndade
efter honom. o

Jag lade min hand pa hans axel. Han stan
nade och vände sig om.

»För Guds skull, hvarthän ämnar ni er,» sporde

nm



jag med liflig oro. »Ni är upprörd och folkho
parna äro i stark rörelse?»

»Af folket har jag ingenting att frukta, jag 
egifvei. mig till palatset för att tå veta, hvad svar 

deputationen erhåller,» svarade hon.
»Då följer jag er. Helene, jag besvär er att 

vara lugn. En öfverilad handling af er kan med
föra de bedröfligaste följder,» sade jag. »Folket är 
upphetsadt, öfverallt tror det sig vara omgifvet af 
förräderi. En enda gnista, inkastad i detta lätt 
antända element, kan åstadkomma en förstörande 
brand. Besinna detta.»

»Jag har svurit en dyr ed att hämnas på dem, 
som bragte min familj om Jifvet,» svarade hon. 
»Munden är inne, då lif för lif skall gäldas. Vill 
m vara mig följaktlig, så kom, men uppehåll mig 
ej längre.» ö

Folket hade igenkänt henne. De helsade henne 
med hurrarop och viftningar med hufvudbona- 
derna.

^ ^ skyndade fi a mat. Det dröjde ej länge, 
förrän vi mötte den återvändande deputationen.

»Hvad svar gifver nationalregeringen,» sporde 
boltyk en af deputationsmedlemmarna. Det var 
Zalewski.

»Den afslår vår begäran och klandrar oss häf
tigt såsom orostiftare,» svarade den sistnämnde, 
som igenkänt hvem den frågande var.

En stor folkskara närmade sig oss. Soltvk 
skrek till den: J

' «Nationalregeringen bedrager folket, högförrä
darna af den 29 juni äro ännu icke afrättade, de 
aro desamme, som bragte öfverste Kara-Lomen
och hans söner om lifvet. Hvem skall skipa rätt
visa?»

»Det skall. folket,» ropade massan ursinnigt. 
»Ned med nationairegeringen. Låt oss ringa” i 
stormklockorna. Det är hög tid att folket tar sig 
an fäderneslandets sak.»
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Deputationen skyndade bort. Folkhoparna ökade 
sig. Stormklockornas hemska dån började att ljuda. 
Gnistan som skulle framkalla den förfärliga augu
stinatten med alla dess skräckscener, hade blifvit 
framkastad. Mordengeln sväfvade redan öfver sta
den.

Jag fattade Soltyks arm och besvor honom 
att gå undan.

»Nej, jag stannar qvar,» ropade han; »hära
dens stund är inne. Ve dem, som förrådt fäder
neslandet, som tagit lifvet af dess ädlaste söner, 
ve dem, ve!»

Folkmassan drog oss med sig. Tusentals fack
lor tändes. Massan tog vägen till nationalregerin- 
gens palats. Här stannade folkhopen under ursin
niga skrik, buller och oväsen. Czartoryski visade 
sig på balkongen och frågade, hvad folket ön
skade.

»Kättvisa skall skipas, död åt förrädarna,» ro
pade man öfverljudt.

»Lagen skall döma dem,» svarade ordföran
den.

»Lagen består af förrädare, vi vilja sjelfve 
skipa rättvisa. Vi vilja att skurkarna utlemnas 
till oss,» ropade massan.

Tumultet hade stigit till sin höjd. »Ned med 
Czartoryski, död åt Lubinski,» ropade man i korus.

»Låt oss storma palatset och uttaga fångarna,» 
hördes en grof röst skrika ur hopen. »Låt det 
komma från tal till handling.»

Folket var beväpnadt, gnistan hade antändt 
branden, af denna bief nu en förtärande eld. Sol- 
tyk slet sig lös från min arm, drog sin sabel och 
störtade sig fram mot palatset.

Massan följde honom. Utanför slottet stodo 
nationalgardisterna. Dessa gåfvo eld, många stu
pade, Soltyk föll, träffad af en kula, till jorden. 
Jag uppgaf ett vildt rop och störtade fram. Sol
tyks venstra arm var genomborrad af en kula. Jag

»död It förrädarna!»
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tog den fallne i mina armar och bar honom undan. 
Med tillhjelp af några karlar förde vi honom till 
det hus, grefve Plater bebodde. Här lemnade jag 
den olyckliga i hans vänners vård. En läkare ef
terskickades, och jag begaf mig åter ut för att er
fara stridens utgång, med löfte att återkomma och 
gjfva grefven och grefvinnan del af hvad som före
gick.

När jag åter anlände till regeringspalatset, var 
striden i full gång. Nationalgardisterna hade blif- 
vit fördrifna och linietrupperna hade blifvit sam
lade genom generalmarsch, men dessa förklarade, 
att det icke var deras pligt att skydda högförrä
dare mot nationen. Massan jublade och inträngde 
genom en sidodörr i slottet och öfverföil fångarna 
med yttersta raseri. Nationalregeringen flydde hals 
öfver hufvud. Nu var all ordning upphörd. Man 
ryckte fångarna under de förfärligaste misshand
lingar fran deras fängelser ut pa borggården eller 
kastade dem dit genom fönsterna. Sedan öfverföil 
man dem med sablar och pikar, nedstack dem, 
högg dem i stycken eller upphängde dem, för att 
värre pina dem, med fotterna vid lyktpålar. Det 
var gräsliga scener, jag bevitnade. Hurtig, Jan
kowski, Bukowski, Slupecki och fru Bazanow om- 
kommo på detta sätt. Den »patriotiska klubben,» 
hade under tiden afsatt nationalregeriugen och till 
rikspresident utsett grefve Johan Krukowiecki, hvil
ken man ansåg för en fast patriot, om hvilken man 
derför trodde, att han af augustinatten skulle draga 
samma fördelar, som Danton af septemberdagarne. 
Men man bedrog sig. Krukowiecki motsvarade 
ännu mindre, än de öfriga maktens innehafvare i 
Polen, folkets förhoppningar; och Polens undergång 
fäster sig företrädesvis vid hans brännmärkta 
namn.

Dagens första gryning inbryter. Folket som 
njutit af biod, vill se mera flyta. Det stormar ett 
annat fängelse, der politiska förbrytare och ryska
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polisspioner sitta, taga dem ut och hänga dem vid 
lyktpålarna. Man får fatt i en skara olyckliga ju
dar och glädjenymfer och mördar dem obarmher- 
tigt. Jag flyr från dessa fasans scener, dem jag ej 
kan uthärda. Förrädarna ha fått sin lön, men på 
samma gång ha många oskyldiga offer fallit. En 
vanlig händelse vid folkupplopp.

Vid min återkomst till Platerska familjen fann 
jag Soltyk djupt insomnad. Kulan i armen hade 
blifvit uttagen och såret förbundet. Grefven och 
hans gemål vakade vid den sårades bädd. Jag re
dogjorde för hvad som inträffat och de ryste. 
Krukowieckis sättande i spetsen för styrelsen slog 
dem med bestörtning.

»Allt är förloradt,» utropade grefven i dyster 
förtviflan. »Krukowieckis karaktär är en bland
ning af äregirighet och egennytta. Han skall handla 
så, att han sjelf skali vinna fiendens erkänsla och 
de största möjliga fördelar för sin person.»

»O vårt arma olyckliga land,» utropade gref- 
vinnau. »Hvad har det väl vunnit för allt det 
myckna blod, som flutit, intet! blott olycka och 
ökadt elände och förderf.»

»Det har visat, att det är värdigt medborger
liga rättigheter och politisk tillvaro,» svarade jag. 
»Polska folket har ådagalagt, att det är en lifskraf- 
tig nationalitet, att ingenting kan nedslå dess mod, 
h var k en nederlag, landsflykt eller förföljelser, detta 
är nationens skönaste anspråk på himlens hjelp 
och menniskors aktning. Landsflyktens lidanden 
och eröfrarnas förtryck hafva utbildat partier och 
ofta infört dessa på farliga banor, det medgifver 
jag; men ansvaret derför skall drabba de förföl
jande vida mer än de förföljda. Man drifver men- 
niskorna till förtviflan, man utvecklar hos dem ha
tets och hämdens känslor, och man vill, att de skola 
undvika tillfället till att skada och bekämpa dessa, 
der en möjlighet finnes dertill. Polen skall uppstå
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på nytt, men först sedan det blifvit stålsatt och 
pröfvadt i lidandets skola.»

»Jag hoppas detsamma,» svarade grefven. »Po
lens olycka har varit partistriderna med sina olika 
intressen. Ingen har velat underlägga sin egen sak 
under fäderneslandet, och vi hafva blifvit straffade.»

Under de följande dagarna besökte jag i gref- 
vens sällskap befästningarna kring Warschau. En 
dubbel linie af förskansningar försvarade de fram
för staden liggande byarna Krolikarnia, Rakowice, 
Wola, Pariz, Burakow samt förstaden Czyste. Det 
skulle ha behöfts 100,000 man, för att tillräckligt 
besätta dessa försvarsverk, och hela polska styrkan 
inom dem utgjorde blott 30,000 man med 120 ka
noner. Den förrädiske Krukowiecki hade, sedan 
makten kommit i hans händer, icke blott tillslutit 
den »patriotiska klubben,» som upphöjt honom, utan 
äfven afsatt den numera misstänkte Dembinski 
samt gifvit hans plats at den oduglige general 
Malachowski, som fått sig uppdraget att försvara 
Warschau. Denne gamle gubbe hade blifvit vald 
till detta vigtiga befäl, på det att Krukowiecki fritt 
kunde drifva sitt spel och förråda hufvudstaden åt 
fienden.

Tre veckor förflöto under ständig oro och en 
ökad jäsning i sinnena. Dagligen infann jag mig 
hos den sårade Soltyk, som numera var utom all 
fara. Ett dystert svårmod hade undanträngt hen
nes fordom glada lynne. Det syntes tydligt att 
hon led. Jag är öfvertygad om att hon bittert 
angrade, att hafva med sina ord frambragt augu
stinattens skräckscener.

»Ni lider,» sade jag, »men låt det förflutna 
vara glömdt och sök till att återhemta ert mod 
och er själsstyrka^ Annu är ej allt hopp ute.»

Hon visade på sin sårade arm.
»Jag har blifvit straffad, ty jag kan ej deltaga 

i den sista stora striden,» svarade hon. »Men fastän
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jag har blott en brukbar arm, kau den likväl fora 
svärdet.»

»Ni söker då döden, och ni förgäter, att det 
finnes en, som fästat hela sin timliga lycka vid er 
person. Helene, har ni då glömt de ord jag ytt
rade till er på vägen till Staritza.»

Yi voro allena och jag fattade hennes hand.
»Nej, edra ord har jag bevarat i djupet af mitt 

hjerta, men kan jag väl skapa er lycka?» sade hon. 
»Fruktar ni ej att det qvinliga hos mig blifvit ut- 
plånadt genom de strider, i hvilka jag deltagit och 
genom det blod jag gjutit?»

»Nej, o nej, Helene, det fruktar jag ej. Ert 
hjerta är känslofullt och ömt, er karaktär ädel och 
högsinnad. Blif min maka och vi skola gemensamt 
skapa hvarandras lycka och sällhet.»

Jag qvarhöll hennes hand, hon drog den ej 
undan.

»Svara mig Helene, jag bönfaller derom,» bad 
jag med innerlig värme i ord och uttryck. »En man 
med min karaktär låter ej leda sig af ögonblickets 
ingifvelse. Svara mig derför uppriktigt, kan jag 
hoppas?»

Rodnaden, som betäckte hennes ansigte, den 
fuktiga glansen i hennes ögon, den ömma blick hon 
riktade på mig, allt talade, ett stumt,. men ett väl
taligt språk, och jag tryckte henne till mitt bröst, 
i det hon hviskade:

»Ni har besegrat mig, John, och det var ej 
svårt, ty jag har älskat er, alltsedan jag lärde 
känna ert mod och edra dygder. Må ert fädernes
land hädanefter blifva mitt, och må ni blifva för 
mig make, familj, allt, ty jag eger ingen annan att sluta 
mig till här i verlden.»

Den lycka jag eftersträfvat har jag vunnit. 
Helene har blifvit min trolofvade, och de som ej 
minst gladde sig häråt var grefven och grefvinnan.

»Så har ni beröfvat mig min älskade Soltyk 
och tagit honom ifrån mig,» yttrade grefvinnan le-
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ende. »Vacker var min kusin som kar], det kan 
ingen bestrida, men dubbelt vackrare och mera in
tagande är hon som qvinna. Helene, jag gratulerar 
dig af allt mitt hjerta.»

Och den som ej minst deltog i min lycka var 
Myhrberg, som nu infunnit sig i Warschau.

»Om jag någonsin skulle blifva frestad att 
lemna mitt ungkarlsstånd, så skulle det vara för 
att blifva égaré till en sådan qvinna, som ni blifvit,» 
sade han. »Fröken Kara-Lomen är just skapad 
för att vara maka åt en krigare eller sjöman.»

Ropet: fienden är i antågande! störde min ljufva 
tillvaro och kallade mig åter till handling och verk
samhet. Med en öfverlägsen här närmade sig Pa- 
skiewitsch och lägrade sig i närheten af förskans- 
ningarna. Med undantag af Helene, som nödgades 
qvarstanna i staden, begåfvo vi oss öfriga, grefven, 
hans gemål, Myhrberg och jag jemte hela Platerska 
regementet, bland hvilket befann sig den gamle Pa- 
stoy och Wielki, hän till den yttersta försvarslinien 
och togo vår post i fästet Krolikarnia, hvars be- 
fälhafvare var den ädle och tappre Uminski. Ry- 
binski och Bem kommenderade i de närmast oss 
liggande fästena. Endast genom de allvarligaste 
böner och föreställningar hade jag kunnat förmå 
Helene att ej följa oss. För första gången såg 
jag henne fälla tårar.

»Jag stannar här tillsvidare,» sade hon vid af- 
skedet, »men lita ej på att jag länge blir en fånge 
här. Min blessyr är läkt och dessutom har ej den 
venstra handen något att skaffa med hvad den högra 
uträttar.»

Den 6 september randades. Ännu dröjde som
maren q var och prydde marken med grönt och blom
mor. Fågelsången tonade från träden, och floder
nas stömiåra glittrade i solens lågor. Snart skulle 
markens gröna färg förvandlas röd af blod. Da
gen förut hade en stark rörelse visat sig hos fien-
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den och våra spioner hade inberättat, att han be
redde sig till stormning.

Klockan är fem på morgonen, och solen är i 
uppgående. En fruktansvärd kanonad från 200 
eldgap tillkännagifver fiendens anryckande till storm. 
Våra kanoner besvara hans morgonhelsning och vi 
stå redo att mottaga honom. Från alla fästen lju
der Polens frihetsbön och poperna välsigna med 
krucifixet i hand soldaterna och uppmana dem att 
dö de tappres ärofulla död.

Gref ven, hans gemål, Myhrberg och jag bilda 
en afsides stående grupp. Vi hafva tryckt livar- 
andras händer till det sista afskedet. Mina tankar 
sväfva hän till Helene som jag måhända aldrig 
mera skall återse.

Fiendens kolonner äro i anryckande. Framför 
hvarje kolonn bofinner sig en kår frivilliga stormare, 
som hängt gevären på axeln och bära faschiner, 
stegar och skanskorgar. Paskiewitsch-Eriwanski, 
»Polens nye bödel», har svurit att uppoffra 80,000 
ryssar och lika många till, men han skall och må
ste hafva Warschau i sitt våld.

De anstormandes gräsliga rop uppfylla luften. 
Våra kulor utspy kulor och granater. Hela led af 
fiender falla till jorden, men de ersättas genast af 
nya. Czaren har öfverfiöd på kanonföda och Pa- 
skiewitsch räknar ett menniskolif i värde ej högre 
än en fluga.

Stormstegarna resas. Grafvarna fyllas af fa
schiner och skanskorgar. Uppåt vallarna kräla fien
derna lika myror. »Hugg, slå ned dem, vräk dem 
tillbaka, slå dem i skallen», kommendera officerarna 
under det vårt fältrop: »Plater, Plater!» ljuder som 
en stormvind. Gud och min frälsare, huru vi kämpa 
och döda. Anfall afslås och anfall förnyas. För- 
tviflan och dödsförakt äro våra bundsförvandter. Yi 
äro oigenkänliga af blod, smuts och grus. Umin- 
ski leder försvaret med den mest högsinta tapper
het. Emilie von Plater kämpar vid sin makes sida 
och hvarje man i hennes regemente är en hjelte.
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Från Wola, nyckeln till hela första forsvars- 
linien, brusar i detta ögonblick en raket i luften. 
Det är signal till oss att återtåga till den andra för- 
svarslinien. Efter trenne timmars förtviflad kamp 
har Wola fallit i fiendens händer. Vi utrymma 
vårt fäste och rycka in i Pariz med ett till hälften 
förminskadt antal. Den andra försvarslinien kan 
nu starkare besättas.'

De kanoner, vi lemnat, riktar fienden mot oss. 
Hans fruktansvärda artilleri öfveröser oss med ku
lor och granater. Grefve Plater träffas af en gra- 
natskärfva i högra benet. På en bår transporteras 
han in i staden. Med en af våra jägare, som led
sagar grefven, sänder jag en helsning till Helene, 
skrifven med blyerts på ett plån ur min anteck
ningsbok. Grefvinnan följer sin man, och vi andas 
friare sedan vi sett henne i säkerhet.

Anfallen förnyas och striden börjar ånyo. Umin- 
ski, Bem och Rybinski leda försvaret. Den gamle 
Malachowski vill åtminstone offra sitt lif, då han ej 
förmår annat. Denne gubbe är oduglig som gene
ral men tapper som krigare. Myhrberg är öfver- 
allt der faran hotar. Hans svärd ljungar som en 
blixtstråle och han kämpar med detta öfverlägsna 
lugn, som är ett bevis på det sanna modet. Att 
vi undgått att såras eller stupa är ett rent under
verk. Vi hafva ej tid att ett ögonblick tänka på 
död eller fara och döden flyr oss undan. Den gamle 
Ladislas Pastoy sjunker död ned vid min sida. 
Hans hvita hår är rödt af blod. Han dör med en 
bön för Polen och med en förbannelse öfver dess 
förtryckare.

Natten är inne, kampen hvilar. Stjernorna 
spegla sina glänsande klot i blodpölarna på marken. 
Hvita dimmor uppstiga ur flodernas vatten och fö
ras lika luftiga skepnader fram öfver slagfältet. 
Utmattade af dagens strid hafva Myhrberg och jag 
sjunkit ned vid hvarandras sida. Tiotusen ryssar 
och femtusen polackar hafva denna dag tillsatt lif-
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vet. Dödsarbetet har varit strängt, jern och stål 
hafva bitit skarpt å örase sidor. Någon föda ha 
vi ej förtärt sedan föregående dagens afton.

Jag tillsluter ögonen, men uppvaknar vid det 
att en hand vidrör rain axel och att en kyss tryc- 
kes på rain panna. Ha, det är Helene, rain tro- 
lofvade, som infunnit sig. Hon medför mat och 
dryck. Välsignad vare hon, som, ehuru sårad och 
svag, likväl skyndat att uppsöka mig. Myhrberg 
och jag äta med en glupskhet, som påminner om 
rofdjurens hunger. Sedan hvilan kommit, tar na
turen ut sin rätt.

»Hur befinner sig grefven?» sporde jag.
»Hans sår är helt obetydligt och inskränker sig 

till en lätt kontusion. Benet är likvisst mycket 
svullet och hindrar honom från att kunna röra det,» 
svarade Helene.

»Hvad nytt ifrån staden ?» frågade Myhrberg.
»Allt är der i den vildaste oreda. Man påstår 

att den förrädaren Krukowiecki underhandlat med 
fienden.»

»Om jag träffade den skälmen, jagade jag en 
kula genom hans hufvud,» utropade Myhrberg i ädel 
harm. »Hvart man vänder sig träffar man blott 
på förrädare.»

Helene tillbringar natten i fästet. Först mot 
morgonen återvänder hon till staden. I daggrynin
gen börjar striden ånyo. Utan att derom underrätta 
öfverbefälhafvaren Malachowski, har Krukowiecki, 
som förberedde en revolution, dragit en del af vära 
stridskrafter på andra sidan af Weichseln, till bro- 
hufvudet Praga, så att ryssarna nu kunde strida 
med ojemforligt större fördel än dagen förut. Emel
lanåt underhandlar man med fienden och striden 
hvilar i flera timmar. Under dylika afbrott går da
gen till ända. Krukowieckis namn uttalas under 
tusentals förbannelser. Följande morgon afslutas 
kapitulationen. Riksdagen afsätter Krukowiecki och 
utnämner Niemojowski till diktator. Förrädaren
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skummar af raseri, ty nu kan han ej göra sig fien
den förbunden. Han gömmer sig undan för att 
dölja sin blygsel och vanära. Rybinski erhål
ler öfverbefälet öfver hären, som står vid Modlin. 
Den gamle Malachowski har sjelf begärt sitt af- 
sked med följande höghjertade ord: »Jag under- 
skref den genom Krukowieckis förräderi föranledda 
kapitulationen, emedan jag måste underskrifva. Men 
visen verlden, att en polsk fältherre aldrig får ka
pitulera. Tagen ifrån mig den så olyckligt begag
nade makten och gifven genom att döma en gubbe 
de yngre officerarna och alla mina efterträdare ett 
varnande exempel.»

Med Warschaus fall är insurrektionen så godt 
som slutad. Sorg och bedröfvelse, veklagan och 
den djupaste smärta uppfylla alla sinnen. Paskie- 
witsch skall hålla sitt triumftåg i staden och stor
fursten Mikael, kejsarens broder, har för detta än
damål infunnit sig. Den polska hären har fått sig 
be viljad t fritt aftåg till Ploch. Det till hälften re
ducerade Platerska regementet är uppstäldt på stora 
torget. I spetsen för detsamma synes grefvinnan 
och vid hennes sida Soltyk med Polens hvita fana. 
På en bår bäres grefven och vid hans sida befinna 
sig Myhrberg och jag. Efter regementet komma 
medlemmarna, af riksdagen, af den forna »patrioti
ska klubben» samt en otalig skara af Warschaus 
innevånare. Lik en grafsång ljuda alla stadens kloc
kor. Det sorgliga tåget sätter sig i rörelse fram 
mot Praga. Samtidigt med vårt aftågande rycker 
storfursten Mikael i spetsen för de ryska gardena 
in i staden. Vid den första barrieren träda muni- 
cipalitetsmedlemmarna dem till mötes och öfver- 
räcka åt storfursten efter rysk sed salt och bröd 
såsom tecken till undergifvenhet. Paskiewitsch in
träder i staden såsom sårad, men blir af sin kejsare be
lönad med ett nytt tillnamn, Wcirszawski, det är 
uttydt: Warschaus besegrare.

Patrioterna fly åt alla håll. Med återstoden
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af vårt tappra regemente stöta vi till hufvudhären 
under Rybinski. Förtviflan öfver fosterlandets öde 
har intagit allas sinnen, hvar och en tänker på sin 
egen persons räddning. Tvedrägt uppstår mellan 
officerarna. Riksdagen är upplöst och dess med
lemmar flyktade in på preussiskt område. Vi trän
gas af fienden allt närmare intill gränsen. Lederna 
i vår kår minskas för hvarje dag, emedan en vild 
förtviflan har bemäktigat sig de flesta krigare vid 
tanken på den förestående afväpningen genom preus
sarna. En del af våra trupper rädda sig i små 
flockar öfver gränsen på obevakade punkter, andra 
sprida sig i de djupa skogarna. • Snart återstå 
blott 24,000 man af kämparna för fosterland och 
frihet. Soltyk sönderrifver den fana som svajat i 
så många ärofulla strider och Platerska regemen
tets jägare få order att nedsticka sina hästar och 
sönderslå sina vapen. Den 5 oktober går vår kår 
vid preussiska Strassburg öfver gränsen för att låta 
oss afväpnas. Myhrberg och jag hafva dessförinnan 
sönderbrutit våra svärd. Det stora hjeltedramat 
är utspeladt, det återstår blott den sista sluttablån, 
det mest tragiska momentet, nemligen truppernas 
afväpning.

Höstmolnen hafva skingrat sig och solens strå
lar frambryta. Hvilket skådespel visar sig ej. Re
gemente efter regemente tågar fram för att ned
lägga sina vapen inför de preussiska officerarna. 
Djupt allvar, outsäglig sorg ligger i starka drag 
uttryckt på de olyckliga hjeltarnas ansigten. Sol
daterna nedlägga sina vapen, ryttarna stiga af sina 
hästar och aflägga sina sablar. En vild, en outsäglig 
smärta bemäktigar sig allas hjertan. Heta tårar 
störta från de råa krigarnas ögon. Gråtande om
famna ryttarna sina springare, dessa stumma men 
tillgifna kamrater, som burit dem på deras marscher, 
i striden, i dödsfarorna, dessa ädla djur, från hvilka 
de för alltid skola skiljas. De olyckliga nedkasta 
sig på marken, vridande sina händer i förtviflan, 

Trolle. II. 5
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för att anförtro sin smärta åt den jord, som grän
sar intill fosterjordens.

Sjelfva de preussiska officerarna röras till vemod 
öfver en sådan sorg. Grefvinnan, Helene, Myhr- 
berg och jag bilda en grupp omkring grefven, som 
ligger på sin bår, hvilken han ej kan lemna.

Der kommer det tappra fjerde regementet, 
dessa odödliga hjeltar, i hvilkas led jag kämpat vid 
Grochow och Ostrolenka. Myhrberg och jag störta 
fram och sluta oss till dem. Soldaterna koppla 
sina gevär. Den preussiska generalens örnblick är 
fästad på dessa beundransvärda tappra. I ett ögon
blick kommenderar han:

»Fatta gevären, skyldra gevär!»
På minuten står regementet åter beväpnadt 

med fronten vänd åt generalen. Deras ögon stråla, 
den aktning, man visat dem, fröjdar deras hjertan.

»Tack!» utropade generalen, »jag ville se er 
prydda med de vapen, som ni så ärofullt burit, 
lefve fjerde polska regementet!»

Ett skallande jubelrop höjes till dess ära, af- 
väpningen är slutad. Vi taga afsked, det sista 
afskedet af våra vänner, våra vapenkamrater. En 
vagn har blifvit anskaffad, i den uppstiga grefven, 
hans gemål och Helene. Myhrberg och jag, som 
fått behålla våra hästar, rida på hvar sin sida om 
vagnen.

»Farväl, farväl!» tillropa vi våra vapenbröder. 
Deras svar blir ett enda samfäldt rop af:

»Lefve grefvinnan Emilie von Pläter! hon skall 
aldrig af oss förgätas.» Vagnen rullar bort i skar
paste traf. Våra vänner sträcka sina armar mot 
oss. De hvifta med sina hufvudbonader ett långt, 
ett sista farväl!

Och alla dessa tappra, hvad blef väl deras 
öde? Jo, i talrika skaror drogo de genom Tysk
land, deras mål var Frankrike, hvars juliregering, 
då den ej lemnat dem något kraftigare bistånd, åt
minstone ej kunde förvägra dem att njuta af asyl-
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rättens privilegium. En del af de landsflyktiga in
trädde i Algierska främlingslegionen; andra sökte 
sin utkomst i Schweiz, Belgien eller England; ännu 
andra trädde i krigstjenst i Spanien, Portugal, 
Egypten eller Brasilien, eller sökte de sin utkomst 
i Nordamerikas städer eller skogar; —med ett ord, 
de sitt fädernesland beröfvade olycklige polackarna 
utbredde sig — liksom judarne efter Jerusalems 
fall — Öfver hela verlden; och äfven liksom judarna 
läto de under alla landsflyktens lidanden icke hoppet 
på fäderneslandets ärorika återupprättande sjunka.

Först i Bruxelles stannade vi. Här hyrde gref- 
ven ett anspråkslöst, men komfortabelt hus och 
nedslog der sina bopålar. Så småningom återvann 
han sin helsa, och i detta hans hem firade jag mitt 
bröllop med Helene. Myhrberg, den trogne vännen 
och vapenbrodern, var min marskalk. Den som 
otvifvelaktigt gjort den bästa eröfringen under kri
get, det var jag, ty jag hade förvärfvat mig en öm 
och älskvärd maka, prydd med alla de egenskaper, 
som erfordras för att skapa äktenskaplig lycka, 
högaktning och kärlek.

Ett par dagar efter vårt bröllop infann sig 
Myhrberg för att taga afsked.

»Hvarthän?» sporde jag. »Ar ni redan trött 
af att hvila på edra lagrar?»

»Ett overksamt lif kan jag ej fördraga,» sva
rade han. »Jag begifver mig till Chili för att ingå 
i Bolivars armé och deltaga i frihetskampen mot 
spaniorerna. Måhända lyckas det oss bättre der 
än i Polen. Farväl och helsa till gamla Sverige. 
När jag en gång blir trött och ej längre förmår att 
fora svärdet, återvänder jag väl dit för att finna 
den enda och rätta hvilan.»

Med hvilka känslor af saknad jag skildes från 
denne ovanlige man, hvars ädla, högsinnade karak
tär och öfriga egenskaper jag haft så rika tillfällen 
att uppskatta och värdera, kan hvar och en lätt 
fatta. Hans minne är mig oförgätligt, och jag lef-
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ver i hoppet att ännu en gång få trycka hans hand 
och återse honom här i lifvet.

Sjelf lemnade jag jemte Helene den belgiska 
hufvudstaden och reste till Sverige, medtagande 
Wielki, från hvilken jag ej ville skiljas. Under 
min frånvaro från fäderneslandet hade jag blifvit 
befordrad till premierlöjtnant och som ingen kunde 
ana den verksamhet, jag utöfvat under min per
missionstid, undgick jag obehaget att stånda till 
ansvar för det jag deltagit i ej mindre än tvenne 
revolutioner och styrt kurs på landbacken istället 
for på sjön. Visserligen undrade man och gissade 
mycket öfver på hvad sätt jag bekommit och lärt 
att känna min unga och sköna hustru, men jag lät 
dem sitta på understol, tills de slutligen tröttnade 
vid att uppgöra sina mer eller mindre sannolika 
kalkyler.

Grefven och grefvinnan von Pläter bosatte sig 
i Paris, hvarifrån de underhöllo en ständig bref- 
vexling med oss. De understödde på allt sätt de i 
Paris sig uppehållande polska emigranterna och 
vunno derigenotn än ytterligare sina landsmäns kär
lek och tillgifvenhet. När kejsar Nikolaus flera år 
efter polska insurrektionen utfärdade en mera om
fattande amnestiukas, hvari äfven grefven och gref
vinnan inbegrepos, återvände de till Polen och togo 
sitt slott åter i besittning. För närvarande och 
medan jag är ute på denna här expeditionen, vistas 
Helene, jemte mina två raska pojkar och Wielki 
hos dem som gäster. Polen ligger krossadt och 
blödande vid czarens fötter. Paskiewitsch-Eriwanski- 
Warzawski svänger i spetsen för 80,000 moskoviter 
sitt gissel öfver sarmaternas hufvud, men Gud är 
rättvis och vi skola hoppas, att den dag skall ran
das, då den förtryckta nationen återfår sina med
borgerliga och menskiiga rättigheter. —»

Kapten Robson hade slutat sin berättelse. Den 
hade räckt ett godt stycke in på »hundvakten,» 
men hans åhörare funno sig deraf hvarken trötta
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eller mindre intresserade. Det bief öfverenskommet 
att Adèle skulle blifva den, som härnäst borde t agn a 
sällskapet med en berättelse. T afseende på ålder 
var det »fader Ambrosius» tur att uppvakta med 
en historia, men han sade sig hafva att öfvertänka 
sin predikan och begärde af denna orsak anstånd 
med sitt åliggande. Detta skäl antogs för fullgil- 
tigt, och Adèle bief således den, på hvilken lotten 
föll att berätta. Pursern var visserligen mycket 
äldre, men han förklarade, att han aldrig upplefvat 
några äfventyr, att han ej var utrustad med en 
enda gnista af fantasi, att hans talorgan var mot
bjudande och att hans hufvud endast var uppfyldt 
med tanken på hans kött- och fläsktunnor, smör- 
fjerdingar och knallar, så att han var alldeles oför
mögen att kunna åstadkomma någonting njutbart i 
berättelseväg. Kär sade han sig aldrig hafva varit, 
om ej i sina proviantprocenter, spöken hade han 
hvarken sett om natten eller ens »midt på ljusa 
dagen» och anhöll af alla dessa skäl och ömmande 
omständigheter att vinna eftergift i sitt åliggande.

Denna fråga diskuterades en god stund af de 
närvarande, och tankarna voro mycket delade, huru
vida man borde låta nåd gå framför rätt. Slutligen 
utgjordes saken pa så sätt, att pursern ålades att 
i fattigkassan insätta femtio riksdaler och dömdes 
dessutom förlustig att vara närvarande och afhöra 
Adèles berättelse. Med denna dom måste han låta 
sig nöja och dermed var denna högvigtiga sak 
utagerad.
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SJETTE KAPITLET.

Adèle börjar sia berättelse, som kommer «gråskäggets» 
hjerta att hoppa så starkt, som om det ville spränga sönder hans 
uniformsrock. Man får höra omtalas en originel onkel, en ore- 
gerlig tant och en adelsman som lefver på sina gamla anor. »En 
fångad uggla» gör ett afbrott i berättelsen.

Någon förändring i den gynnande vinden och 
väderläken inträffade ej, och fregatten fortior att 
ila framåt utan något störande afbrott. Allt gick 
sin vanliga, ordningsfulla gång, man följde den före- 
skrifna routinen, och man började litet hvar att 
längta efter hamn för att få räta benen på land
backen och erhålla väl behöfliga forfriskningar. De, 
som hysa den tron, att sjömannen ej längtar efter 
den gröna jorden utan uteslutande finner nöje och 
behag uti att trampa däcket at sitt fartyg och rulla 
rundt på hafvet, de misstaga sig storligen. Men- 
niskan är af naturen danad att lefva på fast mark, 
och sjömannen gläder sig som ett barn, då han får 
njuta af skogens doft och ängens blommor. Hem
met — om han är nog lycklig att ega ett sådant 
— är hans käraste tanke och dit längtar han med 
en trånad, som griper honom med omotståndlig kraft, 
och talet derom, man och man emellan, utgör oltast 
hans käraste tidsfördrif under de långa nattvakterna.

Stunden då Adèle skulle berätta sin historia, 
var inne. Det hade börjat att regna strax efter 
middagen, och Jupiter Pluvius hade last beslutit 
att ej upphöra med sina tårar för den dagen. Man 
samlades fördenskull i gunrummet. xA.dele tog plats 
vid Louises sida. Hon var mycket blek och hennes
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ansigte utvisade oro och sinnesrörelse, Kapten 
Robson lade märke härtill och yttrade:

»Om ni på minsta sätt finner er generad eller 
känner någon motvilja för att berätta så fritager 
jag er fullkomligt derifrån. Denna vår öfverens- 
kommelse afser ju endast ett tidsfördrif och är inga
lunda bindande. Hela tillställningen är ju blott ett 
skämt.»

»Ni misstager er, kapten Robson, om ni för
modar att min sinnesrörelse står i någon som helst 
beröring med vårt oskyldiga sätt att för några tim
mar finna en omvexling i vart lit här ombord,» 
svarade Adele. »Förhållandet är, att jag i dag 
kommit att se igenom en del gamla bref, som länge 
legat i min portfölj och deras innehåll uppväckte 
hos mig mänga minnen af ett både lyckligt och 
sorgligt fordom. Neka kan jag ej, att dessa bref 
och hvad de innehålla stå i förbindelse med den 
historia, jag nu går att berätta och hvilken jag at 
många orsaker vill gifva benämningen:

Yexlantle öden.
Den har ej mig, utan en ungdomsvän, en frö

ken Malvina Lange, till hufvudperson och det är 
hennes vexlande öden jag i största möjliga korthet 
vill berätta for er.

1 Södermanland vid stranden af sjön Misst ein 
ligger en större gård, som i öfver tvåhundra år 
varit bebodd af slägten Lange. Gårdens namn är 
Herrnäs, och hufvudbygnaden har, utan att vara af 
någon framstående arkitektur, likväl ett särdeles 
inbjudande och hemtrefligt utseende.

Slägten Lange, hvilken under tvenne sekler 
innehaft denna förmånliga och väl skötta egendom, 
är en af dessa gamla ansedda odalslägter, hvilka, 
ehuru de ej ha att framvisa adlig sköld och vapen, 
likväl ega anor långt äldre och ansenligare än många 
af denv som hafva sina ättartaflor inom Svenska 
Riddarhusets väggar. En Johan Lange, som var

VEXLANDE ÖDEN.
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mönsterskrifvare vid lifgardet till fot, erhöll tillstånd 
att tjen st gör a såsom underofficer i det år 1676 ut
brutna kriget med Danmark. Yid stormningen af 
Helsingborg deltog han uti den skarpaste fäktnin
gen. Uti slaget vid Lund tog han en dansk kap
ten till fånga och bemäktigade sig en af fiendens 
fanor, sedan han med värjan nedstött fänriken. I 
slaget vid Landskrona höll han sig så tappert, att 
han nämndes till fältväbel vid gardet. Ar 1677 
besegrade han i konungens åsyn, ensam tre danska 
officerare och gjorde den ene langen. Vid Kristian
stad dref han äfven, endast åtföljd af en korporal, 
tre danska officerare på flykten. Han utnämndes 
till adjutant vid gardet och till kapten vid Krono
bergs regemente. Jag anför detta såsom ett bevis 
på att fastän slägten Langes manliga afkomlingar 
förnämligast idkade jordbruk och landthushållning, 
det likväl ibland dem funnits män, som ej fruktat 
att bära vapen och strida mot fäderneslandets fien
der.

För cirka 20 år tillbaka eller vid tidpunkten 
för min berättelse innehades Herrnäs af Ga
briel Lange, en medelålders ungkarl och desslikes 
en studerad och vitter man. Ende sonen och enda 
barnet hade han är ft egendomen af sin far. Gabriel 
Lange hade med heder studerat vid Upsala akade
mi och der tagit den filosofiska graden, ej för att 
derigenom förskaffa sig ett brödstycke, ty det be- 
höfde han ej, utan af ren böjelse för vetenskapliga 
studier. Utmärkt latinare och botanist, stor kän
nare af de moderna språken, hade man alla skäl 
till den förmodan, att han som lärare skulle låta 
fästa sig vid akademien, och der fortsätta sin verk
samhet. Detta blef emellertid ej förhållandet, han 
bosatte sig på Herrnäs och fortsatte der att i ens
lighet utöfva sina studier. Fadern, som var en 
praktisk man, såg med mindre välbehag sonens, 
som han kallade det, »omanliga och lönlösa syssel
sättningar.» En vacker dag tog han honom med
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sig ut i mark och skog. Han visade honom de 
frodiga åkrarna och bördiga ängarna; han tog ho
nom med sig i stall och ladugård och visade honom 
all gårdens herrlighet.

»Till denna präktiga egendom med allt hvad 
dertill körer är du ensam égaré,» sade gubben Lange 
till sonen. »Ingenting felas, allt är i komplett skick 
och dubletter finnas af hvarje till jordbruket hö
rande redskap. Fyrahundra tunnland grof timmer
skog och egen qvarn, allt detta får du mottaga i 
arf. Vårda det väl och sköt om egendomen som 
en karl, detta är hvad jag dig bjuder och befaller.»

Ett halft år derefter lågo gubben Lange i ro 
och hvila på kyrkogården. Aret förut hade hans 
hustru aflidit. Gabriel Lange tog Herrnäs i besitt
ning, han var då tretio ar. De trägna studierna 
hade redan fårat hans panna och blekt kinden. 
Det tunna håret förmådde ej dölja den bara hjes- 
san. Han lefde blott för sina studier och forsknin
gar. Bland folianter och dammiga luntor tilfbragte 
han hela sin tid, leinnande åt tjenarna att sköta 
om gärden bäst de behagade. Herrnäs, förut en 
mönsterskola af första ordning blef nu för hvarje 
dag alltmera förfallet och på obestånd.

Men en vacker dag, ungefär fem månader ef
ter sedan den lärde pedanten blifvit sin egen. hus
bonde, rullade en gammal gulmålad schäs in på 
gården till Herrnäs. En liten lurfvig häst drog of- 
vannämnde åkdon, i hvilket satt ett äldre, magert 
och högväxt fruntimmer och bredvid henne en liten 
bondpojke lika lurfvig som hästen.

»Hör hit! finnes här ingen på gården, som kan 
ta emot hästen?» ropade fruntimret med en röst, 
barsk och befallande som om den tillhört en kom
menderande general. »Jag kan märka, att min bror, 
Anders Lange, är borta och ej längre styr och stäl
ler här på gården. Grindarna stå ostängga, svinen 
gå lösa och böka långs landsvägen, klöfvern ruttnar 
upp på fälten och skatorna ha saklöst fatt bygga.
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bo i fruktträden. Jo här ä’ god ordning, här. Men 
vänta, jag ska’ min själ snart rumla upp med er, 
ni sjusofvare och lathundar.»

Under det fruntimret höll denna monolog hade 
hon arbetat sig fram ur ytterplaggen, stuckit ett 
par bastanta ben och fotter utom fotsacken och 
stod nu med ett raskt hopp nere på gården.

»Se så, nu är jag då ändtligen här och som 
det vill synas just i grefvens tid för att ställa allt 
till rätta i det här uggleboet,» mumlade fruntimret, 
i det hon satte till rätta en stor »kråka» af bom
ullstyg, som hon bar på hufvudet. »Åh, se der ha 
vi då ändtligen en af fröknarna ! Hur dags stiger 
du upp, som klockan 10 på blanka förmiddagen 
visar dig med håret hängande oflätadt långs ryggen. 
Bär in mina saker och säg till din husbonde, att 
hans taster, mamsell Yivica Lange, är hitkommen 
på besök.»

Detta tal var stäidt till en piga, som dufven 
och omornad ändtligen beslutit sig för att stiga ut 
pä gården och tillse, hvem den resande var.

»A herre Jesses ä' dä Aon, mamsellen, som va1 
här i fjoras,» utropade jäntan, i det hon med för
färad uppsyn fästade sina ljusblå blickar på frun-**4 
timrets hvassa näsa och små grå blixtrande ögon. 
»Me förlof, blir hon här länge?»

»Till döddagar-,» svarade fruntimret i det hon ri~ 
stade dammet af klädningen och gick in i huset.

»Då ä’ dä jag som på eviga minuten begär min 
orlofssedel,» mumlade den häpna jäntan. »Den som 
ska tjena under henne, måste vara född med horn i 
pannan* å ha klor på både händer och fötter.»

Den som erhållit detta föga smickrande intyg, 
hade emellertid ingått i salen och aflagt reskläderna. 
Derefter såg hon sig omkring i rummet.

»Så här ser ut, allting upp och nervändt,» ut
ropade mamsell Yivica i det hon slog sina händer 
tillhopa. »Se der ligger salig svägerskans fina spets- 
kantade lakan hopskrynklade på en stol och der
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en fin drällserviett nersmord och flottig. Golfvet osku- 
radt, gardinerna svarta och dammiga. Jo jo, An
ders hade nog rätt han, då han sade, att allt skulle 
här gå på tok, bara han lade sina ögon tillhopa. 
Men här ska skamfa mej, bli annorlunda.»

Utan att afvakta brorsonens ankomsttgick mam
sell Vivica sjelf att uppsöka honom. Ofverallt i 
rummen fann hon samma vårdslösa oordning och i 
ett mycket uppretadt lynne hankade hon på dörren 
till det rum, inom hvars väggar hon af gammal 
erfarenhet visste att den lärde brorsonen vistades.

Efter flera förnyade bankningar på dörren hör
des ändtligen en röst innanför ropa:

»Stig in!»
»Han har då åtminstone ej glömt bort att 

tala, det var då väl,» mumlade mamsell Yivica, i 
det hon vred om nyckeln i låset, öppnade dörren 
och steg in i rummet.

Om mamsell Yivica funnit oordning i de öf- 
riga rummen, så fann hon här en den vildaste oreda, 
ja, allt huller om buller. På stolar och bord lågo 
böcker' och pappersluntor. I taket hängde uppstop
pade foglar betäckta af ett tjockt damlager. Alla 
väggarna voro fullsatta med böcker. På golfvet 
lågo högar med torkade växter och blommor, blan
dade med stuffer och gamla porsliner. I ett hörn 
stod ett fullständigt menniskoskelett grinande åt 
den häpna mamsellen. På ett stort bord stod en 
himmelsglob och deromkring lågo en mängd kartor 
och nautiska instrument. Från väggar och tak 
hängde spindelväfven i smakfulla festoner. En hel 
och en half gardin hängde för det ena fönstret, det 
andra var i total saknad af dylik prydnad. Golf
vet tycktes ej på flere år hafva formerat bekant
skap med -vatten, sand och skurviska. Mamsell 
Yivica, hon, som var den lefvande ordentligheten 
sjelf, stod bestört, tillintetgjord och lät sina grå 
ögon rulla rundt kring rummet.

»Ohyggligt, fasaväckande,» mumlade hon, »och
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der sitter han sjelf vid bordet som ett spöke och 
vänder mig ryggen utan att ens märka att någon 
kommit hit in. Hjelpe mig gud, är icke den ena natt- 
rocksärmen borta, och på högra foten har han en stöf- 
vel, på den andra^ en sko. Han ä’ förryckt, det 
är solklart. Jag måst ta hand om karlen och allt- 
saraman, i motsatt fall blir han en tiggare.»

Hen detta gälde satt emellertid i allsköns lugn 
fördjupad i lösningen af en algebraisk kalkyl och 
hade helt och hållit förgätit både att det bankat 
på dörren och att han ropat: »stig in!»

Men mamsell Vivica förstod sig på konsten 
att väcka folk ur deras »tankars djup,» hon gick 
fram till brorsonen och lät sin högra hand med 
kraft falla ned på hans axel.

»Hvad befalls?» utropade denne, i det han såg 
upp och stirrade i häpen förvåning på de hvassa 
ögon, som stirrade emot honom.

»Jag befaller, att du blir en klok och förstån
dig menniska och ej låter ditt ärfda gods och dina 
egodelar förfaras och borttagas af lata och tjufak- 
tiga tjenare,» svarade mamsellen, i det hon satte båda 
händerna i sidorna. »Känner du igen mig, vet du 
hvem jag är?»

»Faster Vivica Lange, välkommen, faster,» sva
rade med en tung suck den lärde, i det hans ögon 
likasom mekaniskt drogo sig från betraktandet af 
de hvassa ögon tillbaka till sina kära siffror.

»Ja just jag och ingen annan, och medan vi 
tala litet förståndigt med hvarandra, så vända vi 
rätt upp och ner på de der kråkfötterna,» svarade 
Vivica, i det hon tog papperet, på hvilket han upp
sa^ sin kalkyl och vände det med blanka sidan 
uppåt.

»Förstör ej mitt arbete,» bad han med ängs
lig röst.. »Det har kostat mig möda, det är en ve
tenskaplig afhandling, som skali insändas till aka
demien.»

Han såg bönfallande upp till den stora och
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starka qvinnan. Som barn, då hon tid efter annan 
vistades i hans föräldrars hus, hade han lärt att 
frukta henne, som yngling bäfvade han för henne 
och ännu som man hyste han fruktan.

»Hör på hvad jag har att säga dig, Ga
briel,» sade hon sättande sig ned i en stol vid 
bordet. »Innan salig Anders, din far dog, lofvade 
jag honom att hafva ett vaksamt öga på huru här 
tillgick och hushållades efter hans död, så att ej 
hans kära Herrnäs skulle ruineras, Jag lofvade 
honom detta och här är jag nu. Vet du hvad jag 
redan funnit?»

»Nej faster, det vet jag ej,» svarade han oro
ligt.

»Jo, att allt går vind för våg här på gården, 
att såväl inom som utom hus allt står på skrala 
fötter och att om det så får fortgå, du snart sjelf 
står på bar backe,» svarade hon.

»Det vore ledsamt faster, jag duger ej att hand- 
hafva jordbruk eller affärer, hvad skall jag göra?»

Den fromma undergifna ton, med hvilken han 
yttrade detta, tycktes lugua den hetsiga damens upp
retade lynne, ty hon smålog och svarade i en mera 
mild ton:

»Allt kan ännu hjelpas. Jag har lofvat salig 
Anders att hvarken öfvergifva dig eller Herrnäs. 
Min lilla gård i Linköping har jag sålt, och satt in 
köpeskillingen i sparbanken. Jag är lös och ledig 
skall jag säga dig Gabriel, du förstår väl hvad jag 
dermed menar?»

»Att ni måhända vore sinnad att hjelpa mig 
till rätta med Herrnäs, och om så vore tackar jag 
er faster,» svarade brorsonen.

»Träffadt sa’ den som slog hufvudet på spiken,» 
utropade mamsell Vivica. »Hm, du är ändock ej 
så besatt konfys som jag trodde. Min afsigt är 
att hjelpa dig tillrätta, du stackars enfaldige karl. 
Ditt hus och din egendom skall jag ombestyra, du 
vill ju det?»
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»Med tacksamhet faster, men jag fäster likväl 
vid detta erbjudande ett oeftergifligt viikor,» svarade 
han med en viss bestämdhet i tonen.

»Och det är?» sporde den manhaftiga qvinnan.
»Att detta ram, med allt hvad deruti är ej får 

rubbas eller tillbråkas, utan att som det nu befin
ner sig, så skali det fortfarande vara,» svarade den 
lärde mannen. »Detta rum innehåller allt hvad jag 
älskar och som gör lifvet för mig behagligt. Ni 
och andra må tycka motsatsen, derom bryr jag mig 
föga. Styr med gård och folk, med åker och äng, 
med skog och kreatur hur ni vill och behagar, men 
i detta rum upphör ert bestyr, här vill jag ha det 
som jag vill. Ingen får ofreda mig här, jag vill 
komma och gå, ut och in, när jag behagar, "detta 
är mitt viikor.»

Mamsell Vivica kastade en förtviflad blick på 
de trasiga gardinerna, på spindelväfvarna, på det 
svarta goifvet och på allt »skräpet», som var ho- 
padt inom dessa väggar. Hon hade redan i anda
nom frossat af den njutning, hon skulle få att ställa 
till ordning i detta kaos. Hon sneglade på bror
sonen, som satt tillbakalutad i länstolen. De tunna 
läpparna voro fast tillslutna och kring munnen låg 
ett drag af bestämdhet, som mamsell Vivica ej vå
gade trotsa.

»Ske som du vill och önskar, naturligtvis har 
du och ingen annan rätt att befalla i ditt eget hus,» 
sade hon undfallande. »Ingen skall rubba det min
sta i detta rum. Vid denna dörr stannar min myn
dighet. Vare det sagdt oss emellan.»

»Tack,» svarade han. »Jag är glad, att ni kom 
hit. Nu kan jag i ro få arbeta. Styr och ställ nu, 
huru ni behagar.»

»Du skall ej komma att förlora härpå brorson,» 
sade hon. »Klöfvern skall ej ruttna på fälten, ej 
heller rinna ut på åkrarna. För din lada skall 
finnas lås och ditt visthus skall ej hemsökas af nå
gra tvåbenta råttor.»
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Hoe lemnade rummet,
»Det var bra och väl att hon anlände hit,» 

mumlade den lärde. »Nu får jag i lugn och ro 
sysselsätta mig med mina forskningar. Det var 
nödvändigt att jag tog min person i säkerhet, i 
motsatt fall hade hon blifvit min tyrann. Jag är 
god och from, vill lefva i fred med alla menniskor, 
men jag har ändock min egen vilja.»

Han återtog sitt afbrutna arbete och försjönk 
åter i sina kalkyler.

Mamsell Vivica var nu i sitt rätta element. 
De fylda sextio åren generade henne ej det ringa
ste. Lik en olycka snärjde hon omkring öfverallt. 
I skog och mark, på åker och äng, i ladugård och 
kök, allestädes visade hon sin ljusgula »kråka» och 
spetsiga näsa. Hennes barska stämma hördes när 
och fjerran. Hvar månad bytte hon om tjenare, 
intill dess hon fått sig sådane, som voro efter hen
nes smak och »temperament». Innan året gått 
till ända var Herrnäs åter försatt i sitt forna för
träffliga skick. I sin gamla schäs kuskade hon sjelf 
in till staden och sålde gårdens produkter. I väf- 
kammaren smälde väfstolarna, och hon lade ihop 
stora packor med linne och duktyger. Visthuset 
stod fullt af gudsgåfvor. Det var en präktig qvinna, 
arg som ett retadt bi och driftig som en myra. Na
turen hade begått ett misstag då den ej lät henne 
födas till karl; sådana misstag, inträffa tyvärr allt 
som oftast.

En dag, då mamsell Vivica besökte sitt för
rådsrum, stannade hon småleende framför de ho
pade pack orna af duktyg och linneväfnader.

»Det der blir en gång nyttigt och använd
bart, då Gabriel skall gifta sig, ty gifta sig skall 
han så sannt jag heter Vivica Lange,» sade hon, 
talande för sig sjelf. »Efter min vilja och bestäm
melse skall lian välja sig en hustru. En rask och 
klok menniska skall han ha, en sådan som jag till 
sinnes. Giftermål är det enda medel, som kan
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durera go’ junkern för hans griller och tokerier. 
Hm! jag får väl fatt på någon, som passar. .Tag 
skall skrilVa en vacker dag till Karin Backelin och 
bjuda henne hit. Hon är just en men niska efter 
mitt sinne.»

En konsert skulle gifvas i Stockholm. Den 
var arrangerad af hufvudstadens förnämsta artister 
och a-fsedd att gifvas för ett välgörande ändamål. 
Biljetter à 2 riksdaler voro att tillgå hos de flesta 
musikhandlarna, och arrangörerna hade tillkänna- 
gifvet, att »öfverbetalningar mottogos med tacksam
het.» Med sällspord ifver skyndade man att låta 
anteckna sig till erhållande af biljetter och de öf
verbetalningar, som egde rum, uppgingo till en gan
ska vacker summa.

Stora börssalen, hvarest konserten gafs, var 
fullsatt med ett lysande och talrikt auditorium. De 
kungliga personerna öfvervoro den samma och man 
visste att berätta, det deras majestäter gjort rika 
öfverbetalningar.

Tvenne dagar derefter syntes en medelålders 
välklädd man lemna H—s bok- och musikhandel 
samt öfver Norrbro och Skeppsbron styra sina steg 
åt Söder. Det var en präktig gestalt, fet och fro
dig, med ett jovialiskt godmodigt uttryck i sitt an- 
sigte, hvars lifliga, gladt spelande ögon gåfvo det
samma en prägel af snille och intelligens, som 
blef ännu mera betecknande af den höga, vackra 
pannan.

Denne man var en skådespelare X., en af huf
vudstadens erkända gunstlingar, högt uppburen af 
alla som kände honom, älskad och värderad af 
vänner, hatad af — ingen.

Strax vid slussen sammanträffade han med 
sin vän, kamrer Z. i riksbanken. De båda her
rarna stannade och skakade hand med hvarandra.

»Hvarthän, bror X?» sporde kamreraren. »Om 
du ej har frukosterat, så gör mig sällskap till »Pe-
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likanen», som har att bjuda på de delikataste kräf
tor. Tänk dig kräftor redan så tidigt som i maj. 
Passa vi ej på, så äta Askelöf och Crusenstolpe 
upp hvart enda ett af skaldjuren.»

X., som var en väldig gourmand, torkade sig 
om munnen med sin röda silkesnäsduk, i det hans 
ansigte purprades af glädjens och njutningens rö
daste rosor.

»Jag är på väg till vår gemensamma vän Wil
helm Lange, och detta besök kan ej uppskjutas,» 
svarade X. »Du känner till i hvilket svårt be
tryck den utmärkte tonsättaren och kompositören 
befinner sig. Nyligen har han förlorat sin hu
stru, och sedan ett år tillbaka är han sjelf säng
liggande sjuk. Läkarna ha förklarat, att det är 
lungsot och att han aldrig mera kommer upp på 
benen.»

»Stackars Lange, jag beklagar honom af allt 
mitt hjerta,» svarade kamreren. »Huru mycket in
bringade konserten, som ni stälde till för hans räk
ning? Jag betalte min biljett med 50 riksdaler.»

»Tvåtusen och några hundra,» svarade X. »Ett 
lysande resultat, och jag är just nu på väg till ho
nom med dessa penningar. IIvilka vexlande öden 
har ej den talangfulle mannen undergått. Så fort 
jag uträttat mitt ärende hos Lange, kommer jag 
till Pelikanen. Kräftorna komma att smaka dub
belt så bra, då jag vet,, att en menniskas bekym
mer blifvit lindrade.»

De båda herrarna skildes från hvarandra. X. 
fortsatte sin väg uppåt Söder. Hunnen till unge
fär midten af Hornsgatan gick han in i ett tre vå
ningars stenhus, steg pustande uppför tvenne trap
por, torkade svetten af pannan och gaf sig i väg 
uppför den tredje. Här stannade han alldeles and
fådd. »Jag minnes en tid, då vännen Lange bodde 
en trappa upp i ett magnifikt hus vid Drottning
gatan, hade betjening, ekipage och såg sina vänner 
hos sig på ostronfrukostar,» sade artisten för sig
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sjelf. »Hans operakompositioner inbragte guld och 
han sparade ej derpä, utan delade med sig åt sina 
vänner. Hm ! jag bor, äfven jag, nu i ett präktigt 
hus och handlar sammalunda som han. Måhända 
blir äfven min lott att till slut få lida och dö i en 
vindskupa.»

Han drog på klocksträngen, som hängde utan
för en dörr, på hvilken var fästadt ett visitkort 
med namnet:

Vilhelm Lange. Musikdirektör.
Strax derpå öppnades dörren af en ung sexton 

års flicka, som med ett gladt utrop af: »Nej, men 
se herr X., hvad pappa skall blifva glad,»’ artigt 
neg och bad artisten stiga in i rummet.

»Hur mår pappa?» var X första fråga till den 
unga flickan.

»Ack, tyvärr, har ingen förbättring visat sig,» 
svarade hon, i det hennes vackra, lifliga ansigte 
uttryckte en djup sorgsenhet. »Natten har varit 
svår och pappa har ej haft någon sömn eller ro. 
Jag har måst sitta vid pianot heia natten och spela, 
för att något skingra hans plågor.»

Artisten smekte med handen hennes lockiga 
hufvud. Den unga flickan var Malvina Lange, enda 
barnet till den genialiske man, som låg på plå
gans läger.

»Vi skola hoppas, att sjukdomen häfver sig 
blott vi få full sommar och riktigt varmt,» ytt
rade X. tröstande. Derefter sade han: »Under
rätta pappa, att jag är här och medför goda ny
heter.» 6

0 y cick. så roligt,» sade Malvina
strålande af glädje. »Det skall göra pappa mera 
godt att få höra, än alla medikamenter. Tycker 
inte annars herr X., att vi ha det rätt trefligt. 
Rummen äro ej stora, men de äro varma och be
hagliga, och jag har pyntat till det rätt nätt, eller 
huru?»

»Det har du visst gjort, snälla Malvina, här
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är riktigt hemtrefligt och fint.» svarade artisten i 
en uppmuntrande ton. »Der på väggen hänga ju 
edra vackra taflor och på chiffonieren står er tref- 
liga pendyl. Du är en liten ljusalf i hemmet, Mal
vina, och blir med tiden en sådan der rar, huslig 
qvinna, som sprider trefnad och glädje omkring sig. 
Jag förutsäger dig en sådan lycklig framtid.»

»Har ni då glömt, att hela min håg och lust 
står till teatern och att jag blott väntar på att 
min far skall blifva återstäld till helsan, för att jag 
må vinna inträde vid scenen,» svarade Malvina i 
låg ton för att ej höras af sin far, som låg i rum
met nästintill. »Min mor var en ansedd skådespe
lerska, min far är operakomponist, jag har således 
ärfda anlag att påbrås, och den medfödda böjelsen 
låter sig ej befalla,a

»Du anar ej, hvilka törnen som växa på tea
tertiljorna, hvilka oändliga strider och försakelser 
den måste lida och underkasta sig, som väljer kon
stens bana till lefnadsmål,» svarade artisten allvar
ligt. »Publikens ynnest är en skimrande bubbla, 
som lätt brister sönder. Det guld och de leenden, 
som stråla från scenen, äro ofta lika falska som 
bedrägliga. Luften bakom kulisserna är ej helso- 
sam och på ålderdomens dagar — hvad återstår 
oss då(i annat än nöd och lidande?»

»An ni sjelf då, hvilka triumfer skördar ni ej 
hvarje gång ni uppträder, jag har sjelf sett er stå 
i ett haf af blommor med lagerkransar kring el
panna, som blifvit er gifna af den hänryckta och 
förtjusta publiken,» svarade Malvina.

Artisten lutade sitt hufvud ned mot henne och 
hviskade;

»Vet du, livad jag kämpat och lidit, innan dessa 
blommor kastades till mina fotter, innan denna krans 
af lager prydde min panna?»

»Utan strid ingen seger; utan försakelser in
gen ära,» svarade den unga flickan, »jag står fast 
vid mitt beslut, hända hvad som hända vill.»
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0 -^e följdes båda till ett angränsande rum. Här
lag den sjuke kompositören, det döende snillet, han 
hvars toner tjusat och hänfört, han låg här ett rof 
för lidanden och plågor.

En säng, i hvilken han hvilade, ett fortepiano, 
ett bord, pa hvilket stod en vas med doftande 
blommor, en kanariefogel i sin bur, en soffa och 
några stolar utgjorde anordningarna i detta rum.

Så blek, så aftärd han låg der med hufvudet 
hvilande mot den hvita hufvudkudden? De stora, 
klart blickande ögonen vände sig mot de inträdande 
och ett skimmer af ljus spred sig öfver hans drag.

»Du här, så välkommen du är, bäste vän,» 
sade han till X., i det han sträckte honom en af 
sina magra, nästan genomskinliga händer.

»Ja, pappa, och der till medför han goda ny
heter,» yttrade Malvina.

X. hade fattat vännens hand.
»Vi ha hatt en konsert för din räkning, och 

den har lyckats öfver förväntan. Så ha ej till fö rene 
dina kompositioner blifvit utförda som vid detta 
tillfälle. Jenny Lind sjöng och drillade dina toner 
som en näktergal. Alla åhörarna voro förtjusta 
och ropade da capo. Hofvet var närvarande och 
ditt lof var på allas läppar. Se här hvad som 
konserten inbragt, det var en vacker summa.»

X. framtog och lade en packe sedlar på bor
det.

»Tack, tack!» mumlade Lange. »Nu,» tilläde 
han »behöfver jag ej flytta härifrån, förrän det bär 
astad att hvila under den gröna torfvan. Tacka 
mina vänner och hjertlig tack sjelf. Hvad ut
förde du vid konserten?»

»En scen ur Hamlet,» svarade skådespelaren.
»Och som vanligt tog du publiken med storm,» 

yttrade Lange. »O den, som fått vara närvarande 
vid denna konsert och fått höra Jenny sjunga och 
se dig spela. En sådan högtid blir mig aldrig mera 
beskärd. En sådan tolkare af Shakespeare som
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du finnes ej. Aldrig mera skall jag hänföras af 
ditt spel, det är säkert.»

»Du skall blifva frisk pappa, det är det som 
är säkert,» yttrade Malvina, i det hon böjde sig 
ned och kysste hans panna. X. hade sakta och 
o för märkt smugit sig ut ur rummet.

Far och dotter sågo sig förvånade omkring, 
den ryktbare tragikern syntes ej tili.

»Vid sjukbädden trifves ej glädjen och det friskt 
svallande lifvet,» mumlade Lange. »X. ville be
spara oss båda att säga hvarandra farväl. Må 
lyckan följa hans stråt, han är lika ädel som men- 
niska, som han är stor som konstnär.»

MalVina satt sorgsen med hufvudet lutadt i 
handen.

Plötsligt öppnades dörren till rummet och in 
trädde X., ej längre den godmodige, jovialiske X., 
utan konstnären, den rikt begåfvade skådespelaren. 
Det var Hamlet som visade sig. Skådespelarens 
vackra figur och ädla hållning var imponerande och 
röstens sällsynta renhet och styrka, när han nu 
började att, åtföljd af en gripande mimik, utföra 
Hamlets roll i den scen han spelat vid konserten å 
Börssalen, var af en sådan skönhet och storartad 
effekt, att kompositören och hans dotter hänfördes, 
lefde med, ja, helt och hållet uppgingo i artistens 
mästerliga spel.

»Nu har du ännu en gång fått se mig som 
Hamlet,» yttrade X., när han slutat. »Har jag 
härigenom beredt dig ett nöje, ett ögonblicks för
ströelse, du min lidande vän, så är jag nöjd. Af 
Malvinas sjal, som låg derute på soffan fick jag 
mig en ypperlig mantel, och med kol ur kakelug
nen fick jag min maskering. Nu måste jag åter 
blifva X.. samt skynda till Pelikanen, hvarest Z. 
väntar mig.»

Lange och hans dotter tackade artisten för den 
stund af njutning, han beredt dem. X. skyndade 
att restaurera sin toalett.
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När det var gjordt, gick han fram och tog 
afsked af Lange.

»Farväl broder, snart ser du mig åter på besök,» 
sade han. »Snart hoppas jag att få se dig frisk. 
Önskar du något, så sänd bud till mig. Gud vare 
hos dig.»

En dof ihållande hosta blef svaret. Det dröjde 
en stund, innan den sjuke förmådde tala. En röd 
fläck brann på hvardera kinden och stora svett- 
perlor sipprade ned från hans panna.

»Du hör att det lider,» hviskade han sakta. 
»Tack för all din uppoffrande godhet, helsa alla 
mina vänner. Tack, tack!»

X. lemnade rummet åtföljd af Malvina.
»Din far är sjuk, mycket sjuk,» sade X. till 

henne vid afskedet. »Bered dig på, att han snart 
lemnar dig. Gråt ej barn, jag skall ej lemna dig 
utan stöd och hjelp. Jag står lyckligtvis allena i 
verlden, ty jag har varit nog försigtig att ej fästa 
någon qvinna vid skådespelarens vexlande öden.»

Han lemnade henne och Malvina återvände till 
sjukrummet. Kompositören låg med ögonen slutna 
och de magra händerna hopknäpta ofvanpå täcket. 
Malvina, som ej såg honom andas, lutade sakta sitt 
ansigte intill hans mun.

»Sofver du pappa?» frågade hon.
Den sjuke uppslog långsamt ögonen och såg 

förvånad på henne.
»Ar det du mitt älskade barn,» yttrade han 

med ett mildt leende. »Jag slumrade verkligen och 
drömde mig höra den ljufvaste musik, mitt öra 
någonsin uppfattat. Gif mig notpapperet derborta, 
skall jag försöka att uppteckna några af dessa 
herrliga melodier.»

Hon gjorde som han befalt. Malvina föll på 
knä invid sängen och höll det lilla brädet, på hvil
ket papperet hvilade, medan han skref. Han ar
betade med en ifver, som plägar vara vanlig hos 
dem, som lida af hektik. När han slutat, sade han :
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»Jag är trött och vill hvila.»
Malvina Jäste öfverskriften på de noter, han 

komponerat, den lydde:
»Himmelska toner !»
Dagen derpå kände han sig ovanligt kry. Han 

kallade dottern till sig.
»Låt oss tala med hvarandra några ord, kär

leksfullt och ömt, som vi pläga umgås med hvar
andra,» sade han till Malvina. »Inom kort är må
hända mitt lidande slut och jag har gått att åter
förenas med min hulda maka i Guds gårdar. Gråt 
ej älskade barn, naturens oöfvervinneliga lag är ju 
för oss: att födas, lida och dö. Men när jag är 
borta, står du ensam och öfvergifven i ver Iden.' Du 
har ofta talat om din lust och håg att ingå vid 
scenen.

Ar fia anlag hafva möjligtvis varit orsaken här
till, men jag vill, utan att aftvinga dig något löfte, 
innerligt bedja dig om att afstå från denna tanke. 
Såväl jag sjelf, som din aflidna moder trampade ej 
på rosor, då vi voro anstälda vid teatern, jag som 
orkesteranförare, hon som skådespelerska. Jag skulle 
ej kunna dö lugn, om jag visste, att mitt enda så 
innerligt älskade barn blefve aktris. Ej derför att 
det skulle saknas dygdiga och bra menniskor vid 
teatern, men frestelserna der äro större och nlång- 
faldigare och med ditt lifliga lynne är det ej godt 
och nyttigt att beträda en väg, som är så uppfyld 
af törnen.»

»Men ensam och allena, utan vänner och ett 
hem, hvad skall jag väl taga mig till för att kunna 
uppehålla mitt lif och förtjena mitt bröd?» frågade 
Malvina djupt nedslagen.

»Så utan allt stöd är du ej heller,» svarade 
musikern efter en stunds tystnad. »I min kusin 
Gabriel Lange eger jag en både förmögen och 
hederlig anhörig, som jag är öfvertygad om ej 
skall på min begäran neka dig en fristad i sitt hem. 
Denne min kusin är ogift och lefver helt och hållet
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som gammal ungkarl blott för sina studier och lärda 
forskningar. Jag har hört att hans faster förestår 
hans hushåll. Vivica Lange är ett strängt och barskt 
fruntimmer, men hon är i öfrigt ett praktexemplar af 
ordning, och du kan blifva henne till nytta och hjelp, 
på samma gång du får inhemta åtskilligt i hus
hållsväg. Jag skall redan i dag skrifva till Gabriel 
Lange och begära en plats för dig i hans hem. 
Herrnäs är en vacker egendom, så att du nog skall 
kunna finna trefnad der.»

Malvina, som såg med hvilken glädje den äl
skade fadern omfattade detta förslag, hade ej hjerta 
att göra några invändningar deremot. Skulle, som 
hon anade, fadren snart dö och hon nödgas flytta 
till den der omtalade kusinen, så var hon ej bun
den att qvarstanna hos honom och ej heller var 
hon bunden genom något löfte till fadern att öfver- 
gifva sina drömmar beträffande teatern. Hon gjorde 
fördenskull inga invändningar, och när Lange längre 
fram på dagen fått brefvet färdigt till sin kusin, 
bar Malvina det sjelf på posten och inlemnade det.

»Måhända hvarken pappas kusin eller »tant 
Vivica» vill hafva mig,» tänkte Malvina, då hon 
återvände hem. »För hushållsbestyr har jag ej den 
ringaste fallenhet och att laga mat framför köks- 
spiseln är min fasa. ' Gud låter mig måhända få 
behålla pappa i lifvet så, att jag ej behöfver anlita 
ett främmande hem. Det är i alla afseenden bäst 
att ej oroa sig i förväg.»

De följande dagarna tycktes också medföra en 
förbättring i den sjukes tillstånd. Hostan upphör
de och Lange kunde till och med för långa stunder 
sitta uppe i sängen. Malvinas glädje var obeskrif- 
lig. Hennes hopp att fadern skulle tillfriskna hade 
öfvergått till visshet, och hon meddelade läkaren 
sin glada tillförsigt.

Doktorn svarade undvikande, samt tillsade 
Malvina att kalla en sjuksköterska till sig.
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»Hvarför det, nu då pappa är så mycket 
bättre?» frågade hon förvånad.

»Ni måste göra som jag sagt,» svarade läkaren. 
»En hastig kris kan inträffa, isynnerhet är detta 
fallet med bröstpatienter. Ni kan ej vara allena, 
om något oförmodadt inträffar, det inser ni sjelf.»

Samma afton sände doktorn en sjuksköterska 
till Lange.

Dagen derpå var en klar solig sommardag. 
Mälaren låg som en spegel och ljumma fläktar su
sade emellanåt fram, smekande och behagliga. Det 
led fram mot eftermiddagen och den sjuke hade 
hela dagen legat med slutna ögon och hopknäpta 
händer. Malvina, som trodde att han sof, satt i 
rummet utanför och arbetade, sjukvakterskan, som 
vakat hela natten, satt och slumrade i en stol. 
Emellanåt öppnade Malvina dörren till sjukrummet 
och såg till fadern. Han låg fortfarande i sin dval- 
lika sömn. Malvina anade ej att dödens engel satt 
vid hans läger och med sitt finger redan vidrört 
hans panna.

Solen lutade mot sin nedgång, bullret utanför 
på gatan afstannade allt mera och aftonen började 
att kasta sina skuggor öfver staden. Malvina gick 
in i sjukrummet. Lange sof ej längre. Hans stora 
insjunkna ögon blickade med outsäglig kärlek och 
ömhet på dottern, som skyndade fram, böjde knä 
vid hans säng och kysste hans panna, hvarefter hon 
sakta lade sitt hufvud intill hans ansigte.

Han slog sina armar om hennes hals. Två 
klara tårar föllo från hans ögon ned i hennes mörka 
lockar,

»Gud välsigne och bevare dig, älskade barn 
från allt ondt, all synd,» hviskade han. »En gång 
skola vi åter råkas i hans himmel.»

»Du är ju bättre pappa?» frågade hon.
»Ja barn, mycket bättre. Ormen i mitt bröst 

har upphört att gnaga. Sätt dig ner vid pianot 
och spela för mig mina — himmelska toner, som 

Trolle. II. 6
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jag benämnt min sista komposition. Ack se, ge
nom fönstret insänder aftonsolen sina afskedsstrålar. 
Jorden är skön, men himlens herrlighet, den jag 
anar inom mig, kan ej med ord beskrifvas.»

Malvina satte sig vid pianot och började spela. 
Aldrig tillförne hade hennes musikaliska talang 
framträdt rikare än i detta ögonblick. Hon förstod 
att ur instrumentet framtrolla toner, som tjusade 
och hänförde. Kompositionen framträdde i all sin 
tilltalande skönhet och harmoni. Lange låg med 
slutna ögon. Plötsligt utropade han:

»Jag kommer, jag kommer! Kören väntar mig 
— deruppe. O hvilka töser!»

En suck, ännu ett lätt andetag. En ljus sky 
drog sakta öfver hans ansigte och han var gången
hän till guds gärdar 

Malvina störtade upp, och föll på knä vid 
sängen. Hans stelnade händer omslöt hon med sina. 
Hon ropade under strida tårar faderns namn, men 
erhöll intet svar. Sjukvakterskan trädde in i rum
met, och gick fram till den dödes läger.

»Det är slut,» mumlade hon. »Doktorn hade 
rätt, då han sade till mig: ni behöfver ej vaka öfver 
honom längre än till i afton.»

Malvina stod ensam i verlden.» —
Adèle gjorde här några minuters uppehåll i 

sin berättelse. Hennes ansigte utvisade en djup 
rörelse och hennes ögon fuktades af tårar. Det 
gamla »gråskägget,» steg upp och gick som han 
sade att gifva öfverskepparen några order, men 
rätta orsaken var att Adèles berättelse nppväckt 
en viss orolig rörelse i hans hjerta, ty kommen 
allena mumlade han:

»Den der Malvina Lange är bestämdt ingen 
annan än hon sjelf. Hm! Stackars barn att så 
der vid unga år förlora sina föräldrar. Hon är en 
bra menniska, ett förträffligt fruntimmer. Se der 
har jag Bardun. Hör hit öfverskeppare ! I mor
gon, om vädret är lika vackert skola vi ansätta
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lörriggen.» Derefter gick han åter akter nt och in
tog sin förra plats, hvarpå Adèle återtog sin be
rättelse.

»Jag ber er åter följa mig till Herrnäs,» sade hon.
»Allt gick der sin vanliga gång. Mamsell Yivica 

hade nu tagit allt om händer och egendomen stod 
nu på goda fotter. Sedan huset fått sig en vär
dinna, hade ett par af de närboende ståndsperso
nerna gjort besök på Herrnäs och blifvit väl mot
tagna. Mamsell Yivica hade till och med förmått 
brorsonen att visa sig och sällskapa med de besö
kande. I början hade den lärde ej velat förmå sig 
till att uppfylla en värds pligter, utan gjorde mån
gahanda undfly k ter.

»Sådant der dumt prat vill jag, skam ta mig, 
ej höra af dig Gabriel,» yttrade mamsell Yi
vica i bestämd ton. »Se här har du vackert och 
väl struket linne, och Berna kommer in till dig med 
rakvatten. Dina kläder har jag lagt fram, och 
putsa dig nu, så att du ser ut som folk och ej vi
sar dig som en mullvad. Folk pratar så mycket 
om din ensamhet och menniskoskygghet, att du 
genom att visa dig kan och bör sätta munlås för 
deras prat. Du som är en filosof måtte väl ej vara 
rädd för dina likar, som ej äro annat än kött och 
blod. Se här ha vi Berna med rakvattnet. Fort 
i gång och kom ner i salen, innan kaffet kallnar.»

Det gick ej fort för egaren till Herrnäs att 
blifva färdig med sin toalett. Just som hakan var 
halfrakad, föllo hans ögon på en kalkyl, som låg 
på bordet. Han tog papperet och började att för
djupa sig i algebraiska eqvationer. Kaffet blef både 
kallt och utdrucket, innan han slutligen visade sig 
i salen. Löskragen hade han bundit — b ak fr a-m 
och på venstra foten satt toffeln qvar. Damerna 
småfnissade, men Gabriel märkte det ej. Mam
sell Yivica fick honom in i ett annat rum och 
afhjelpte bristerna i hans toalett, i det hon lexade 
upp honom för hans tankspriddhet.
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»Hit med benet, så att jag far draga ned byxen 
på honom, annars visar han sig ånyo som ett spek
takel,» sade hon. »Tänk hvad det skulle bli af 
honom, om han ej hade ett sådant fruntimmer som 
jag, hvilket höll reda på honom. In med sig nu 
igen, och glöm ej att helsa på fru Timmerstedt, 
och att han har näsduken i högra bakfickan på roc
ken. Om alla karlar vore som han, vore det bäst 
att verlden regerades af fruntimmer.»

Bland gästerna befann sig en gammal adelsman 
och hofjunkare med namnet von Sturm. Han var 
en några och sextio års gubbe, en gammal ungkarl, 
som ehuru han varit förlofvad ett halft tjog gånger 
likväl ej kommit att på fullt allvar fastna för nå
gon tärna. Han var en liten man med snöhvitt 
hår och dito mustascher, nyttjade ännu stångpiska 
och knäbyxor samt hade de smala benen instuckna 
i ett par »suvarowstöflar.» Krås och manchetter 
felades ej heller. Han bebodde ett litet enstaka 
liggande hus, som var uppfördt på Herrnäs’ egor. 
Hvad han lefde utaf visste ingen. Den gamle Lange 
hade upplåtit den lilla bygningen åt hofjunkaren, 
samt mottog honom dagligen i sitt hem och såg ho
nom vid sitt bord. De politiserade, tvistade och 
spelade bräde med hvarandra. Så fortgick det år 
ifrån år. Genom det dagliga umgänget hade de 
blifvit oumbärliga för hvarandra, och när Lange 
dog, sörjde honom hofjunkaren uppriktigt och hade 
med den bortgångne förlorat både ett stöd och en 
vän, ty den nye egaren till Herrnäs saknade både 
lust och håg att mottaga hofjunkaren i sitt hus 
eller sällskapa med honom.

»Verkligen en angenäm surprise, att mamsell 
Lange kom hit och öfvertog styrelsen här i huset,» 
yttrade hofjunkaren till Vivica. »Nu kan man åter 
hoppas att få ett trefligt umgänge på Herrnäs. Ni 
vet, huru goda vänner jag och er salig bror voro.»

»Ja gubevar’s det känner jag till,» svarade mam
sell Vivica buttert, »välkommen hit kan han rätt
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vara, när som det faller sig lägligt, men jag har inte 
tid som gunstig herrn att prata bort min dag, utan 
har annat att göra. Ursäkta, att jag säger min me
ning rent ut, Välkommen, som sagdt, när det bär 
till. Vill han hjelpa mig att spola tuter till den blå
randiga bolstervarsväfven, jag har uppe, så kom hit i 
öfvermorgon, så bjuder jag på rimmadt fårkött.»

»Med mycket nöje,» svarade den förbluffade 
hofjunkaren. »Rimmadt fårkött är min förtjus
ning. Jag kommer ihåg, då jag en gång var 
på middag på hofvet, så . . .»

»Der skulle han stannat qvar till döddagar,» 
afbröt honom mamsell Vivica. »På historier har 
jag ej tid att höra, ty jag skall ut i köket. Gå 
till herrarna derborta och tala om för dem, hvad 
ni hade att berätta.»

Den stackars gubben lomade utaf alldeles för
krossad. Ett så buttert fruntimmer som mamsell 
Vivica hade han aldrig råkat ut för. Hans lynne 
hade sjunkit under nollpunkten och först vid su
péen började det åter att stiga.

»Tockna karlar, sådana latmaskar skall man 
just taga på den rätta sidan,» puttrade mamsell 
Vivica, i det hon, utkommen ur köket, vände på 
steken i grytan. »De duga platt inte till någonting, 
nej inte ens att stoppa sina egna strumpor. Men 
det är likafullt synd om honom, ty han är fattig 
och gammal. Jag vill hellre skicka honom litet 
af h var je än ha honom att springa här i huset.»

Dagen derefter anlände postbudet till Herrnäs. 
Det bref, den döende Lange skrifvit till sin kusin 
med afseende på Malvina, medföljde posten. Ga
briel bröt det och läste, läste det omigen flera gån
ger. Sedan satt han länge och funderade och ut
brast slutligen:

»En hederlig, bra och bildad man, denne min 
kusin. Skulle han falla ifrån, vill jag uppfylla hans 
anhållan och gifva hans unga dotter ett hem i mitt 
hus. Troligt är, att faster Vivica ej tycker om,
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att flickan kommer hit. Men jag vill det. Gifter 
mig gör jag aldrig, och flickan är således min när- 
masteo arfvinge.»

Atta dagar derefter mottog han underrättelsen 
att Lange var död. Jemte sorgekortet följde några 
rader från Malvina, i hvilka hon uttryckte sin stora 
sorg och saknad öfver den förlust, som drabbat 
henne. Gabriel steg upp, tog brefvet och gick att 
uppsöka mamsell Yivica.

Han träffade henne på ett af rf vindsrummen, sys
selsatt med att repa fjäder. Ofverhöljd med fjä- 
derfjun, som fastnat i hennes hår och på hennes 
kläder, såg mamsell Yivica högst vådlig ut. Sjelfve 
den lärde brorsonen måste småle, då han såg fa
ster Yivicas spetsiga näsa sticka fram ur sitt grå- 
hvita omhölje.

»Stäng dörren, stäng dörren, det drar in, och 
fjädern blåser omkring,» ropade mamsellen. »Hvad 
för angeläget står väl på, efter han kommer ända 
hit upp. Det måste vara något riktigt vigtigt?»

Mamsell Yivica höll upp med sitt arbete och 
såg frågande på brorsonen.

»Min kusin Yilhelm Lange är död, jag har just 
nu fått underrättelse härom.» vttrade Gabriel med 
tonvigt.

»Nå ja, det der var ju ej något så vigtigt, att han 
behöfde stöka ända hit upp,» svarade mamsell Yi
vica. »Den der Yilhelm Lange var en odåga, som 
klinkade på piano och som hvarken dugde till att 
köra en häst eller plöja i jorden. Han kunde knap
past skilja på potäter eller hvete, när de växte 
bredvid hvarandra på samma åker. Han gifte sig 
med en skådespelerska, en lika tosing som han sjelf. 
Nu är de döda båda två, gud fröjde själen!»

»Lange och hans hustru voro bra menniskor, 
båda två,» sade egaren till Herrnäs allvarligt. »De 
efterlemna en ung, nu föräldralös dotter. Stac
kars barn som står allena i verlden.»

»Ah, det har ingen nöd med henne, äpplet fal-
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1er ej långt ifrån trädet, och hon skaffar sig nog 
hera vid teatern,» yttrade mamsell Yivica skarpt 
och bittert.

»Det behöfver hon ej, ty ett sådant, vida an
genämare och behagligare, erbjudes henne,» svarade 
med tonvigt brorsonen.

»Hm! hos hvem då?» frågade mamsell Yivica. 
»Hvem skulle väl vilja mottaga en teaterunge i sitt 
hus, det lyster mig att veta.»

»Det gör jag,» svarade han med bestämdhet. 
»Jag är hennes närmaste anförvandt och hennes 
far har på sin dödsbädd anhållit om ett hem för 
sin dotter hos mig.»

Mamsell Yivica flög upp från pallen, på hvil
ken hon satt, som om hon blifvit upplyftad af en 
krutexplosion. Fjädern ordentligt flög omkring 
henne och de bruna ögonen slungade blickar af idel 
eld och lågor.

»Säg om det der, brorson, men mycket lång
sammare, så att jag riktigt får njuta deraf,» utro
pade Hion, med möda läggande band på sin vrede.

Han upprepade sina ord.
»Så-å, nu har jag fått det i mig,» yttrade mam

sell Yivica. »Jag vill då säga, att när fröken Mal
vina går in genom ena dörren, går jag ut genom 
den andra, d. v. s. jag lemnar huset och reser min 
väg. Lycka sedan till, lycka till att få se det 
stäldt här på samma röfvarfot, som jag tog emot 
det här huset. Ej en fjäder repar jag mera, ej en 
aln väf slår jag i väfstolen. Det var således den 
tack, jag fick röna af dig, du odjur till brorson!»

Mamsell Vivica började att skaka sin habit, så 
att ett moln af fjäderdun yrde o inkring i rummet. 
Den hederlige brorsonen stod helt lugn och betrak
tade detta vulkaniska utbrott.

»Ett ord och en fråga.,» sade han. »Hvad har 
väl den unga flickan gjort er för ondt, faster, att 
ni så kan hata och förneka henne?»

»Ondt, hvad ondt hon gjort? jo allt ondt som
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kan göras på)r jorden och i himlen,» ropade hon öf- 
verljudt. »Ar hon inte dotter tili en pianomenni- 
ska och till^ en aktris. Hvaba! behöfves det mera, 
jag bara frågar?»

»Yi skola ej tvista med hvarandra,» svarade 
han. »Mitt beslut är oåterkalleligt fattadt. Mal
vina blir mottagen i mitt hem, det är säkert. De 
två gästrummen skola göras i ordning åt henne. 
Redan i dag skrifver jag till henne, att hon är väl
kommen. Jag hoppas och tror, att faster^och hon 
skola blifva goda vänner.»

Han lemnade rummet och gick åter ned i sin 
studerkammare. Här satte han sig ned och skref 
ett vänligt bref till Malvina, i hvilken han bad 
henne vara välkommen till Herrnäs. I brefvet in
neslöt han en sedel på hundra riksdaler »till nödiga 
respenningar.»

»Se så,» sade han, »nu är det gjordt, och fa
ster ma braka huru mycket hon vill, men härvid
lag är det jag som bestämmer. Vetenskapen, som 
jag älskar och utöfvar, har ej förtorkat hjertats 
rötter, utan ännu klarare gjort mig bekant med 
det högsta af alla bud: älska Gud öfver all ting, 
och din medmenniska såsom dig sjelf. Jag är lugn, 
ty jag har handlat efter hvad pligt och samvete 
bjuda.»

Men den som inte var lugn, det var mamsell 
Yivica. Att få Malvina till Herrnäs gjorde henne 
rent af vimmelkantig. Hon öfverlade med sig sjelf, 
hvad beslut hon skulle fatta, om hon skulle resa 
sin väg eller stanna qvar. En gång lät hon till 
och med spänna för sin gamla schäs i afsigt att 
resa derifrån, men hon besinnade sig. Att lemna 
väldet öfver hus och gård, åker och äng, tjenare 
och tjenarinnor och all den öfriga herrlighet, öfver 
hvilken hon styrde och befalde, det förmådde hon ej. 
Hon kallade Berna till sig och sade:

»I morgon skall du skura och feja i de båda 
gästrummen, ty jag väntar en resande från Stock-
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holm hit inom kort. Gör ditt bästa att få rummen 
väl i ordning, Sedan skall jag hänga upp nya gar
diner för fönsterna och sparlakan för sängen. Yi 
skola pynta till det så fint som möjligt.»

Blifven allena mumlade hon:
»Jag skall åtminstone stanna här så länge, att 

jag får se hur det der väntade otinget tar sig ut. 
Naturligtvis är hon klädd som en konstberiderska 
i kort klädning med påfästade guld- och silfverpal- 
jetter. Den Gabriel; hvem kunde väl tro den mesen 
om att ha en sådan bestämd vilja. Nå nå, för 
namnets skull som han bär, är det väl, att det fin
nes något gry i karlen.»

Medan Adèle berättade, hade vinden alldeles 
mojnat utaf, så att fregatten ej längre lydde rod
ret. Trots vakthafvande officerens bemödanden att 
beherska fartyget fångade rormannen likväl en 
»uggla», seglen slogo back på alla topparna och vak
ten kallades till manöver. Detta gjorde ett afbrott 
i berättelsen och som det samtidigt härmed gafs 
signal att bordet var dukadt åtskildes åhörarna 
för att enligt öfverenskommelse åter samlas följande 
afton och då få afhöra fortsättningen på »vexlande 
öden.»

BORDET ÄR DUKADT!
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SJUNDE KAPITLET.

Malvina gör sitt inträde i det nya hemmet. En god och 
en ond ande. Frän knopp till blomma. Vetenskapsmannen bör
jar att fundera på helt annat än algebraiska kalkyler. Våra 
naturliga anlag taga ut sin rätt antingen med eller mot vår 
vilja.

En solig och varm junidag, strax efter mid
sommar, — fortsatte Adèle att berätta —, lem- 
nade en res vagn Y. gästgifvaregård belägen på 1 
mils atstand fran Herrnäs. Den resande, en ung 
och djupt sorgklädd flicka, hade vid Y. gjort skjuts
ombyte, hennes reseffekter, en koffert och en natt
säck voro fastbundna bakpå vagnen, och skjutsbon
den, en bred axlad östgötabonde körde med rask 
fart sina frodiga hästar framåt landsvägen.

Den solvarma dagen, fågelskarans jublande sån
ger, skogens träd, som vaggade sina kronor i skyn, 
ängarnas rika blomstermatta, den mörkgröna rågen, 
som sakta böljade sina ax för vinden hvars ljumma 
fläktar svalkande foro fram öfver fälten, det om- 
vexlande landskapets täcka scenerier, allt tycktes 
göra ett angenämt intryck på den resande, som 
icke allenast med lifligt intresse såg sig omkring 
utan äfven ^ begärde upplysningar af skjutsbonden 
på namnet å de herregårdar och mera framstående 
ställen, som man passerade.

»Och Herrnäs, dit jag ämnar mig, är det äfven 
vackert beläget?» frågade hon körsvennen.

»Serratri ä’ dä så!» svarade skjutsbonden, ej 
litet belåten att få visa sin kännedom om ortför
hållandena. »Den gården ä’ en egendom, som he-
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ter duga, ska ho veta, och huset ligger inbäddadt 
i löf- och bokskog, precis som en solros på en grön 
äng. Sedan den unge patronens faster — spetor- 
skan, som ho skälles för — kommit till gården ä’ 
allt så fint och putsadt, som i ett dockskåp. Ho ä’ 
en qvinna, som lika raskt kör en häst, som tar en 
karl i kragen.»

Den resande var Malvina. För fem dagar till
baka hade hon lemnat Stockholm och var nu på 
väg till Herrnäs, sedan hennes fars vän, artisten X., 
allvarligt tillrådt henne att ej afstå från tillbudet 
af ett hem, samt att slå alla tankar på teatern ur hå
gen. Ehuru ytterst motvilligt hade hon till slut 
insett, att hon ännu var alltför ung att beträda 
scenen, öfverlemnad som hon var åt sin egen led
ning. X. lofvade, att om hon fortfarande stode fast 
vid sitt beslut att blifva skådespelerska, om några 
år befrämja hennes åstundan, men för det närva
rande ville han ej under några vilkor vara henne 
behjelplig härtill. De penningar, som konserten för 
hennes far inbragt, och som ej blifvit använda, in
satte X. för hennes räkning i en bank, tilläggande: 
att de i framtiden kunde komma henne till nytta 
på ett eller annat sätt, vare sig hon qvarstannade 
hos sin slägting eller inträdde vid någon teater.

Malvina var vacker. Hennes klangfulla röst 
och väl proportionerade gestalt egnade sig förträff
ligt för scenen. Hennes intagande yttre förhöjdes 
ännu mera genom en liflig själ, som gaf hennes ansigte 
en rikedom af vexlande uttryck och tolkade de käns
lor, hvilka rörde sig inom henne. Ett klart förstånd 
och en redig uppfattning af hvad hon såg och hörde 
underlättade i hög grad hennes uppträdande i lif- 
vet, och kom henne att lätt finna den rätta medel
vägen för sitt handlingssätt. Ett framstående ka- 
raktersdrag i hennes lynne var, att hvad hon före
satt sig skola ske, det genomförde hon med en 
seghet, som aldrig förlorade det bestämda målet ur 
sigte.
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Ju mera Malvina nalkades målet förresan, de
sto oroligare började hennes hjerta att klappa. Ga
briel hade skrifvit till henne tvenne bref, och i det 
senaste redogjort för hemförhållandena på Herrnäs, 
samt uppmanat Malvina att visa sig fördragsam 
med mamsell Vivicas stränga och buttra lynne. Han 
sade henne rent ut, att detta var alldeles nödvän
digt för deras gemensamma trefnad, tilläggande att 
den gamla fastern i sjelfva verket ej var så bister, 
som hon visade sig vara, blott man toge henne från 
den rätta sidan och ej motsade henne. Gabriel 
hade tillåtit Malvina att få medtaga sitt piano. 
Het skulle sändas med ångbåt till Linköping, och der- 
ifran vidare transporteras landvägen till Herrnäs.

Man passerade en krökning af vägen, och strax 
derpå utsträckte skjutsbonden sin piska åt höger, 
i det han sade :

»Se dit åt, sa får hon se Herrnäs; rätt ut åt 
hållet som jag häller piskan, skymtar det gulmå- 
lade huset fram mellan träden. ” Ligger det inte 
ackerat som jag sa’. Nu visar piskan till venster, 
och der har hon kyrkan. Sen så kommer gård ve 
gård hela vägen, å der bo båe storfolk och lill- 
tolk. Hopp pojkarna mina! nu ska’ vi komma fram 
som herrskap.»

Bonden gaf hästarna en klatsch med piskan, 
som kom »pojkarna» att betydligt öka farten. Mal
vina fann trakten utmärkt behaglig. Sjöar, dalar 
och skog omvexlade med hvarandra. Det nyslagna 
höet spred sina vällukter fran ängarna. Hvita lamm 
lago och gassade sig i skogsbackarna, från hvars 
träd gökens glada ku-ku! hördes öfver nejden. På 
en närbelägen insjö syntes ett båtsegel, hvithåriga 
barnungar lekte utanför stugorna, vid dikeskanterna 
växte blodröda smultron. För Malvina, som stän
digt vistats inom hufvudstadens hank och stör, egde 
allt detta nyhetens behag.

Vagnen var nu framme vid Herrnäs, och Mal
vina mottogs af Gabriel med ett hjertligt: välkom-
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men! framsagdt i en ton, som gaf tillkänna att det 
låg allvar i ordet.

»Ja, nn är jag här snälla — farbror,» yttrade 
Malvina, »och jag tackar er för den omhuldande 
godhet, med hvilken ni omfattat mig. Jag skall 
göra mitt bästa att vara er alla till nöjes, och med 
detta löfte gör jag mitt inträde i farbrors hem.»

»Godt, godt, kära barn, med tålamod och lugn 
blir allt bra,» svarade Gabriel, på hvilken Malvinas 
utseende och sätt gjort ett godt intryck. »Stig 
nu in i salen och helsa på faster Yivica. Var ej 
rädd barn,» tilläde han, då han såg Malvinas an- 
sigte uttrycka en viss oro. »Ytan ser kantig ut, 
men kärnan är god, det kan jag försäkra dig.»

Malvina åtföljd af Gabriel inträdde i salen. I 
soffan satt mamsell Vivica, stvf och rak som en 
pinne. Som Malvina var väntad denna dag, hade 
mamsell Vivica klädt sig strax efter middagen. En 
grå ylleklädning omslöt hennes långa och magra fi
gur. På händerna bar hon halfhandskar, och det 
starkt gråsprängda håret var vid sidorna upplagdt 
i tvenne s. k. kanonlockar. På hufvudet bar hon 
en négligé med gula band. Munnen höll hon hårdt 
tillknipen, hvarigenom den hvassa näsan än skar
pare framträdde. När hon såg Malvina inträda, 
förmärktes en lätt ryckning i hennes ansigte. De 
skarpa ögonen fästades med granskande nyfikenhet 
på den unga flickan, som tog några steg fram mot 
henne, stannade och gjorde en djup nigning.

Der stod hon, den djupt sorgklädda, föräldra
lösa flickan, och såg på henne med en ljuf bönfal
lande blick. I stället för en »teaterunge,» såg gum
man en blyg, om ömhet och godhet bedjande va
relse, som med ett rent och oskuldsfullt hjerta ej 
visste af någon synd, något dåligt. Ett vänligt till
tal, ett välvilligt ord från den gamla damen, hade 
varit tillräckligt att göra Malvina till hennes vän. 
Men intet af detta hördes från hennes läppar. Hon 
reste sig blott till hälften från soffan och böjde något
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på hufvudet, utan att ega ett ord till välkomsthels- 
ning.

»Din tant, min faster,» yttrade Gabriel, på 
hvilken fasterns uppförande gjorde ett obehagligt 
intryck. »Jag är fullt öfvertygad om att faster 
och Malvina blifva goda vänner,» tilläde han med 
tonvigt. »Du är, som jag sagt, mycket välkommen 
hit till Herrnäs. Dina rum äro i ordning och när 
du restaurerat din toalett efter resan, så kom hit 
ned och drick kaffe i vårt sällskap.»

Mavlina lät sig visas till sina rum. Gabriels 
vänliga ord hade ännu mera uppretat fastern mot 
den unga flickan. Han, enstöringen, vetenskaps
mannen hade icke allenast gifvit sig tid att hela 
dagen, alltifrån morgonen, stå på utkik efter vag
nen, som skulle ditföra den nya gästen, utan han 
hade äfven gjort ett besök i hennes blifvande rum, 
för att tillse, att allt var i ordning der. Denna 
uppmärksamhet och detta intresse var mera än 
mamsellen kunde fördraga. — —- — — — — —

Ett år hade Malvina vistats i sitt nya hem. 
Att i detalj skildra hennes lif under denna tid, 
skulle blott vara att omtala de olika känslor hon 
erfor under det förtryck tanten utöfvade mot henne. 
Hårdhet å ena sidan, fördragsamhet och tålamod 
å den andra. Mellan de båda parterna uppträdde 
emellanåt Gabriel försonande och medlande. Mal
vina värderade högt den lärde mannens goda och 
ädla hjerta. Hon öfversåg med hans egenheter, 
hennes tacksamma vänlighet bemärktes af honom, 
och han fastade sig dag ifrån dag allt innerligare 
vid henne. Han fann ofta på sitt bord en vas med 
friska blommor, han såg sitt rum ordnadt, sitt bord 
befriadt från damm, sina böcker ordnade. Han 
anade, att den hand som gjort detta, var Malvinas, 
och han, som aldrig velat se, att någon rörde vid 
hans saker, eller ens satte sin fot i detta rum, icke 
allenast fördrog Malvinas uppmärksamhet, utan äf-
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ven fann ett nöje och ett behag deruti. Malvina 
gjorde dessa anordningar vid de tillfällen, då Ga
briel var ute i skog och mark för att samla örter 
och växter.

Med hushållet fick hon ej taga den ringaste 
befattning. »Ni passar ej i köket eller i väfkam- 
niaren,» hade mamsell Yivica sagt till henne, då 
hon erbjöd sig att biträda vid göromålen inom hus. 
»Sköt ni edra nöjen, det är hvad ni har att göra,» 
tilläde hon argt och vresigt.ö O

Men Malvinas nöje bestod uti att så länge som
maren varade göra länga utflykter i den vackra 
omnejden, att vid pianot kläda sina känslor och 
tankar i toner. Mången gång när hon satt vid 
instrumentet öppnades dörren sakta till salen och 
Gabriel smög sig dit-in och tog plats i soffan. Här 
satt han och lyssnade till musiken, och smög sig 
derefter oförmärkt ur salen för att i sin ensliga 
studerkammare sällskapa med sina böcker och kal
kyler.

Umgänget med grannarna roade Malvina föga. 
De voro uteslutande hvardagligt folk, som lefde helt 
och hållet för sina materiella bestyr utan att finna 
något intresse af själslyftande nöjen.

Den gamle hofjunkaren var den ende, som Mal
vina fann vara något för mer än de andra. Hans 
minnen från hufvudstaden, hans kännedom om tea
tern och dess notabiliteter och hans anekdoter från 
hofvet, berättade af honom med en viss humor 
och originalitet, slogo an på hennes unga lifliga 
sinne och framkallade angenäma hågkomster hos 
henne från hufvudstaden med dess rörliga lif och 
vexlande scener. Malvina bief inom kort den gamle 
von Sturms förklarade favorit, och hon, som var i 
saknad af någon jemnårig väninna, ett qvinligt vä
sen, åt hvilket hon kunde anförtro sina känslor 
och förhoppningar, meddelade sina tankar och pla
ner åt hofjunkaren, som icke blott fann sig högeli-
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gen smickrad häraf, utan äfven med obrottslig tyst
nad bevarade hvad honom blifvit anförtrodt.

Under detta år hade Malvinas skönhet utveck
lat sig från knopp till blomma. Gestalten hade 
blifvit fyllig och utbildad, och den som såg henne 
kunde ej annat än med beundran betrakta och egna 
sin hyllning åt den unga qvinnan.

»Ni är skapad, ja, enkom danad för scenen,» 
yttrade hofjunkaren under en promenad med Mal
vina. »Jag har sagt er det många gånger förut, och 
jag upprepar mitt påstående. Ni kommer att blifva 
en öfversteprestinna i konstens tempel. Att i en 
aflägsen landsbygd begrafva edra talanger, är nära 
nog ett brott. Ni måste till hufvudstaden, och der 
vinna anställning vid den kungliga scenen.»

»Måhända misstaga både ni och jag oss hvad 
min talang beträffar,» svarade Malvina. »Ännu har 
jag ej pröfvat mina krafter; hvad man hoppas, det 
tror man gern a.»

»Vore jag ej öfvertygad om er ovanliga fallen
het för scenen, sökte jag ej ingifva er några för
hoppningar,» svarade Sturm allvarligt. »Ett tillfälle 
till pröfning har jag att föreslå. Ett sällskapsspek
takel kommer, enligt hvad jag hört, att gifvas i Lin
köping, för ett välgörande ändamål. Jag skall be
reda er tillfälle att dervid få uppträda. Som gam
mal vän till scenen har man anmodat mig att bi
träda vid arrangementen. Gillar ni mitt förslag?»

Malvina rodnade af glädje. Hofjunkarens pro
jekt var alltför lockande att kunna afslås.

»Jag tackar er, och antar med nöje er hjelp här- 
utinnan, men hvad skall väl tant Vivica och Ga
briel säga härom. Tant skall få en ny anledning 
att klandra mig och Gabriel ger måhända ej sitt 
bifall,» svarade Malvina.

»Hvad er tant beträffar, får man sätta sig öf- 
ver hennes bizarra åsigter, och Gabriel nekar er 
ej att deltaga i detta nöje, det enda som erbjudit 
sig för er under ett helt års tid,» svarade Sturm,
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som ej ville veta af något hinder, då det gälde en 
förströelse för hans favorit. »Redan i morgon skall 
ni få er en roll tilldelad, jag skall hjelpa er att 
instudera densamma, och jag lofvar er, att ni ej 
skall fä en af de sämsta.»

»Tack, snälla herr hofjunkare,» svarade Mal
vina utom sig af förtjusning. »Men vill ni öka er 
godhet, så utverka åt mig ej en, utan tvenne roller. 
Jag vill försöka mig uti att framställa tvenne olika 
karaktärs-typer, den ena ung, den andra gammal, 
det blir att pröfva sina krafter, innan jag fattar 
mitt beslut att egna mig åt scenen eller ej.»

Hofjunkaren lofvade att göra sitt bästa, och 
man öfverenskom att åter om några dagar träffas, 
då Malvina skulle få veta utgången af Sturms åt
göranden.

Trenne dagar derefter infann sig hofjunkaren 
ånyo på Herrnäs. Den gamles ansigte strålade af 
glädje, och han gaf Malvina en förstulen vink att 
följa sig ut i trädgården.

»Nå hur har det gått?» sporde honom Mal
vina med en oro, som utvisade huru intresserad 
hon var af att få del af hofjunkarens beskickning.

»Långt bättre än vi kunnat förmoda,» svarade 
han glädtigt. »Mitt förslag, att ni skulle spela med 
mottogs med acklamation. Ni har erhållit Jolantas 
parti i »Kung Renés dotter,» samt en af hufvudro- 
lerna i skådespelet »De muntra fruarna i Windsor.» 
Hvad vill ni mera begära? Se här äro båda edra 
roller. Nu gäller det att instudera dem. Lyckas 
ni, som jag är öfvertygad om, så skall jag skrifva 
till min gamle vän L., intendenten för den kungliga 
teatern, och utverka hans medverkan att få er en
gagerad vid dess scen.»

Malvina var idel glädje och förtjusning. Hen
nes ansigte strålade af fröjd. Hon bad hofjunka
ren dröja i trädgården, under det hon skyndade 
till Gabriel, för att begära hans tillstånd att få 
deltaga i sällskapsspektaklet. Med blossande an-
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sigte inträdde hon i hans rum. Den lärde mannen 
satt med hufvudet lutadt i handen och — drömde.

Hvad drömde han väl om? Hvilken bild gyck- 
lade väl inför hans ögon och kom dem att stirra 
rätt framför sig, utan att fästas på det med siff
ror fylda papper, som låg framför honom? De gul- 
bleka kinderna betäcktes af en svag rodnad och 
ögonen strålade med en ovanlig glans. Han suc
kade tungt.

Han tänkte på, att han stod ensam och allena 
i verlden, utan att ega någon vän, något hjerta 
som älskade honom, någon blick som med ömhet 
och deltagande mötte hans, någon varelse, som han 
kunde fästa sig vid, som delade hans tankar, som 
förljufvade hans möda. Han tänkte på att hans 
kraftfullaste ungdomstid snart var gången till ända, 
att vetenskapen, som han dyrkat, tagit all hans 
tid, alla hans krafter i anspråk, att lärdomen, den 
älskarinna han med hela sin själ hängifvit sig åt, 
fylt hans hjerta med tomhet, ej tillfredsstält hans 
behof af lycka och sällhet, och att när ålderdomen 
en gång nalkades, han ej skulle ega hvarken maka 
eller barn, som kunde vårda sig om och förljufva 
lifvets afton.

Taflan var mörk, men den vek bort för en lju
sare bild, som kom hans mun att småle, hans 
hjerta att vidgas och som framkallade glansen i 
hans öga, rodnaden på hans kinder, en ung flicka, 
strålande af ungdom och skönhet trädde fram för 
hans syn. Flickan älskade honom, och han henne. 
Hon skulle blifva hans maka, han skulle i henne 
finua den vän, som han hitintills saknat, ett hem, 
ett älskadt hem skulle blifva honom beskär dt, en 
framtid af klarhet, ljus och lycka log emot honom, 
hägrade inför hans ögon. Hon skulle fröjda sig 
öfver och känna sig stolt öfver hans lärda triumfer.

Han upphörde att drömma och såg sig lik en 
yrvaken omkring i rummet. Vid dörren stod idea
let, som han tänkt sig, som maka och vän. Hon,
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som eröfrat hans hjerta, som framtrollat hans ljufva 
fantasier och som kommit honom att älska veten
skapen mindre, men istället tvungit honom att lemna 
plats inom sig för den af honom hitintills förbi
sedda kärleken, stod der i rummet med vårens fri
ska rosor på sina kinder, med det ljufva leendet 
kring sin mun.

»Ar det du Malvina,» sade han leende och 
glad. »Kommer du för att påminna mig att vi 
skola ut och promenera?»

»Nej, inte denna gång, utan i afsigt att bedja 
om ert bifall till en sak, som skulle göra mig ett 
stort nöje,» svarade hon glädtigt.

»Mitt bifall har du redan, innan jag hört din 
önskan,» svarade han vänligt, »ty jag är öfvertygad 
om att något, som kan bereda dig ett nöje endast 
är af ädel och god beskaffenhet. Jag är dessutom 
ej din förmyndare utan blott din rådgifvare, så att 
du eger din fria vilja.»

»Hvilken jag ej vill begagna, om jag visste att 
min önskan ej öfverensstämde med edra åsigter,» 
svarade Malvina. »Ni har varit och är god och 
välvillig mot mig; skulle jag ej vara tacksam?»

»Du är det, Malvina, och din närvaro i mitt 
hem är för mig orsaken till verklig glädje och tref- 
nad,» svarade han hjertligt. »Säg mig nu hvad du 
har att framställa, jag är riktigt nyfiken att få höra 
det.»

Malvina omtalade det blifvande sällskapsspek- 
let samt sin önskan att som spelande få deltaga 
deri.

»Visst får du det, annat kommer ej ifråga,» 
svarade han vänligt. »Nöjet förenar sig här med 
den kristliga välgörenheten. Jag skall sjelf resa 
ditin och se dig uppträda.»

»Så god och tillmötesgående ni är,» yttrade 
Malvina med en tacksam blick, som dref Gabriels 
blod i högre rodnad fram till kinderna. »För att 
ej öka tant Vivicas missnöje med mig, skall jag
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instudera mina roller hos hofjunkare Sturm i hans 
hem. Der stör jag ingen med min deklamation och 
uppväcker ej förargelse.»

»Mycket rätt och förståndigt taladt af dig,» sva
rade Gabriel. »Hvad omkostnaderna för din ko
stym beträffar, så blir jag din kassör. Tacka mig 
ej Malvina för denna bagatell. Jag eger ju ingen 
familj och du skall ju en gång blifva min arfvinge.»

»Derom skola vi ej tala, ty jag hoppas att 
snart få dansa på ert bröllop,» utropade Malvina 
glädtigt. »Bevara mig väl att tänka det ni, som är 
så god och välvillig, skulle lefva och dö som en 
gammal ungkarl. Nej då, sådant passar sig ej för 
egaren till det vackra Herrnäs. Bygden här är rik 
på vackra och väluppfostrade flickor och en vacker 
dag lyser det till giftermål mellan farbror Gabriel 
Lange och en af dem. Dröm härom nu, då jag 
måste lemna er, ni snälla, beskedliga, unga herr 
farbror.»

Med ett vackert klingande skratt försvann den 
lyckliga Malvina ur rummet. Han stirrade på den 
plats, der hon nyss stått, lik en ljuf uppenbarelse, 
och han suckade för sig sjelf.

»Hon, eller också ingen. Men kan jag väl 
hoppas att denna unga och sköna varelse skulle 
kunna älska och taga till make en sådan som jag, 
en man, hvilken tillbragt större delen af sitt lif 
bland böcker och dammiga luntor. En bokmal, 
som saknar såväl skönhet som intagande umgän- 
gesgåfvor. Jag hvarken tror eller ens vågar att 
hoppas det, och likväl kan jag ej slita hennes bild 
ur mitt hjerta.»

Medan han satt der och drömde, hade Malvina 
åter uppsökt den gamle von Sturm och skyndat 
att delgifva honom utgången af sitt besök hos Ga
briel.

»Vi ha lycka med oss, nu sedan er slägtinge 
gillar ert uppträdande skola vi genast börja med 
inöfvandet af edra roller.»
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Så skedde äfven. Malvina utvecklade en upp
fattningsförmåga, en talang, som kom den gamle 
Sturm att klappa händerna i förtjusning. Som 
Jolanta, den blinda flickan, ådagalade Malvina en 
finhet i framställningen, som framkallade en lika rö
rande som storartad typ, och som den gamla damen 
i »de muntra fruarna i Windsor,» hade hon fram- 
stält sin goda tant Vivica, så lifs lefvande och 
med en sådan drastisk humor, att man ej kunde 
skilja mellan originalet och kopian. Malvina, sig 
sjelf ovetande, hade kommit att utan beräkning 
framställa tanten, och hofjunkaren, som ej ville 
förråda att så var förhållandet för att ej störa 
hennes spel, nöjde sig med att blott skänka sitt bi
fall utan att nämna hvem som var originalet.

Detta, nämligen tant Vivica, som fann att 
Malvina dagligen och flera timmar å rad var från
varande från hemmet, hade låtit utspionera hvart
hän hon stälde sina promenader, och då hon fått 
veta, att dessa gälde hofjunkaren, hade hon äfven 
lyckats få reda på ändamålet med dessa besök. 
Den gamla damen slog sina händer samman af häp
nad och bestörtning. »Teaterungen» skulle således 
uppträda som skådespelerska. Hvad hon förespått 
rörande denna hade således inträffat.

Nu skulle väl Gabriel få öppna ögon med af- 
seende på Malvina och finna huru orätt han hand
lat, när han tagit henne i sitt hus m. m. Mamsell 
Vivica skyndade full af skadeglädje in till Gabriel 
för att gifva honom del af den stora nyhet hon 
uppsnappat.

»Allt detta har jag afvetat långt förrän nu, så 
mycket mer som jag sjelf lemnat mitt bifall till att 
Malvina deltar i det tillämnade sällskapsnöjet,» sva
rade brorsonen med ett ytterligt lugn.

Mamsell Yivicas ögon stodo för några sekun
der stilla i sina hålor. Hennes ansigte uttryckte 
den största förvåning och hon stirrade i häpen öf- 
verraskning på Gabriel.
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»Store min tid och dag, du har således afvetat 
all denna styggelse och dertill gifvit ditt bifall,» 
utropade mamsell Vivica med skärande röst. »Hvad 
skall det bli af all denna din svaghet för aktris
mamsellen. Svara mig, säg, dina föräldrar finge 
ej ro i sina grafvar, om de kunde ana huru du 
handlar?»

»Efter min öfvertygelse handlar jag rätt,» sva
rade den lärde. »Lemna mig i ro, ty jag är ut- 
ledsen af att ständigt plågas af ert hat och er 
vrede mot min unga slägting. Jag håller utaf och 
värderar Malvina, och ni ändrar ej mina tänkesätt 
härutinnan.»

»Måhända värderar du henne så mycket, att 
du till och med skulle vilja göra henne till din — 
hustru?» frågade mamsell Yivica skarpt och bit
tert.

»Ja, till och med det; är ni nu nöjd,» svarade
han.

Egaren till Herrnäs reste sig upp, tog hatt och 
käpp, bugade sig kallt för sin tant och gick först 
ut ur rummet. *

»Hon har helt och hållet förvridit hufvudet på 
honom, det är säkert,» mumlade Yivica för sig 
sjelf, i det hon återvände till sitt eget rum. »Det 
här bär aldrig i lås, hon, teaterungen, måste ur hu
set, det skall jag bli — qvinna för. Obemärkt af 
alla, skall jag infinna mig i Linköping för att se 
henne spela sina konster, och sedan är det jag som 
handlar.»

Dagen för det beramade sällskapsspektaklet 
var inne. Malvina hade instuderat sina roller, och 
vid repetitionerna hade hennes skönhet och ovanliga 
sceniska förmåga, den talang med hvilken hon spe
lade, den karakteristiska framställningen af hennes så 
olika roller, framkallat de medspelandes beundran 
och förtjusning, och ryktet om hennes talang hade 
uppväckt den största nyfikenhet bland stadens och 
ortens mera framstående personer att få se henne
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uppträda. Den gamle ho fj un karen kade ej varit 
sen att för vänner och bekanta i de mest beröm
mande ordalag än ytterligare stegra intresset för 
hennes person och följden blef, att biljetterna till 
alla de tre representationer, man beslutit gifva, re
dan långt i förväg voro betingade och utsålda.

Gabriel hade redan tidigt på spektakeldagen 
rest in till staden och der sammanträffat med Mal
vina, som lifvad och glad mottog honom. Nöjet 
att få uppträda tillika med hoppet att lyckas för- 
värfva sig åskådarnas sympatier hade framkallat 
en lifligare rodnad på hennes kinder, en mera strå
lande glans i hennes ögon och Gabriel tyckte sig 
aldrig tillförene hafva sett henne så vacker som i 
denna stund, då hon räckte honom sin hand och 
tackade honom för det han infunnit sig för att åse 
aftonens nöje. Afven mamsell Vivica hade så fort 
hon hade åsett Gabriels afresa och inom sig anat, 
hvarthän hans resa gälde, skyndat sig att ombestyra 
sina många göromål och äfven hon sågs strax efter 
middagen uppstiga i sin gamla schäs och lemna 
Herrnäs, föregifvande en affärsresa till staden.

»Jag skall ta in till Backelins som vanligt när 
jag kommer in till staden,» mumlade mamsellen, der 
hon satt i schäsen och sällskapade med sig sjelf. 
»Karin Backelin har skaffat mig biljett till det der 
syndanästet, som kallas teatern och jag har bjudit 
henne att följa med dit. Karin är en flicka, som 
kunde passa till hustru åt min enfaldige brorson. 
Hon är just en qvinna efter min smak, samma 
lynne och oförtrutenhet i att arbeta som jag. Nå 
nå, vi fä väl se, vi få väl se. Annu har det ej 
lyst till äktenskap mellan min brorson och teater
mamsellen, och inte lär det heller så komma att 
ske.»

Efter denna monolog gaf mamsell Vivica sin 
brunte en klatsch med piskan och några timmar der- 
efter rullade hennes välkända schäs skramlande fram 
öfver Linköpings gator samt stannade utanför
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Backelins port. Väntad af Karin och hennes mor. 
blef mamsell Vivica mottagen af dem båda med 
alla de ömhetsbetygelser, hvilka tillkommo en »så 
kär och dyrbar vän,» samt fördes genast till det 
färdigdukade kaffebordet.Ö o

Aftonen var inne. Åkande och gående färda
des till teaterhuset, hvars platser fyldes med åskå
dande. Gabriel hade tagit sin plats på amfiteatern 
och hans blickar voro oaflåtligt fästade på ridån, 
med oro afvaktande ögonblicket, då förhänget skulle 
höjas och han få återse Malvina. Högt uppe på 
andra raden visade sig mamsell Vivica och vid 
hennes sida den karlavulna Karin. De sutto midt 
i fonden samt tisslade och tasslade med hvarandra.

Orkestern började att stämma sina instrument, 
sorlet i salongen aftog allt efter hand och ouverturen 
till »den Stumma» uppspelades. På parterren syn
tes den »unga falangen» af manliga åskådare rikta 
sina kikare och lorgnetter kring raderna för att 
»syna» vänner och bekanta bland damerna. Gub
ben Sturm befann sig äfven på parterren för att 
vara närmare intill scenen och for att kunna rik
tigt få njuta af Malvinas spel. Han var lika oro
lig som Gabriel att få se ridån höja sig. Det var 
ju inför denne gamle teatervän och förståsigpåare, 
som hon instuderat sina roller, det var således han, 
som med henne skulle dela åskådarnas tadel och 
beröm. Han var iförd samma »galadrägt» som då 
jag först presenterade honom, dock hade kråset 
denna afton en mera bländande hvithet och den 
lilla ståndpiskan bak i nacken en större och mera 
lysande bandros än vanligt.

En klocka hördes ringa inne på scenen, orkestern 
tystnade och ridån började att höja sig. En döds
tystnad herskade i salongen. Allas blickar voro 
riktade på scenen. De flesta af åskådarna egde ju 
vänner och bekanta bland de spelande. Det var 
ju »noblessen» som uppträdde på teatertiljorna, en 
omständighet, som alltid höjer intresset hos åska-
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darna och gör den sceniska föreställningen mera 
»pikant.»

Ah, se der visar sig » Jolanta.» Hållning, växt, 
»den yttre menniskan,» ingifver beundran och drager 
allas blickar med omisskänneligt deltagande på den 
unga flickan. Spelet börjar. Hvilken känsla, hvil
ket lif och hvilken värme inlägger hon ej i sitt 
spel. Hon rycker åskådarna helt och hållet med 
sig. Man vågar ej applådera, men ett dämpadt 
sorl af beundran brusar genom salongen. Malvina 
uppfattar detta ljud och hon anar att det är till 
hennes fördel. Hennes spel, hennes mimik tilltager 
i ökadt mått genom denna uppmuntran. Och när 
ridån slutligen faller, sker det under åskådarnas 
bravorop och handklappningar. Man har förgätit 
modets fordringar och låtit sinne och känsla taga 
ut sin rätt för att bringa hyllning åt talangen.

Gabriel var likblek af rörelse. Malvinas spel 
hade utöfvat en underbar verkan på honom. Hans 
hjerta hade liksom erhållit en elektrisk stöt, som 
försatt det i en stark orolig rörelse. Hans själ 
lefde så att säga helt och hållet i Malvinas spel 
och följde med alla dess vexlande uttryck Och skift
ningar. Sjelfva Mamsell Yivica hade ej kunnat 
undgå »att känna sig helt underlig till mods.» 
»Teatermenniskans konster,» hade gjort en verkan 
på henne, som hon aldrig förut erfarit. Hon skrat
tade och grät om hvartannat, hon svettades och 
frös nästan samtidigt. På detta egendomliga sätt 
utöfvade Malvinas spel sitt välde pä hennes sinne. 
Hon vredgades på sig sjelf, att hon erfor dessa in
tryck och ännu mera vredgades hon, då hon från 
allas munnar hörde det bifall och de loford, den 
förtjusta salongen slösade på hennes hatade anför- 
vandt. Gubben Sturm var utom sig af stolthet och 
glädje öfver den triumf Malvina skördade, en triumf 
som ännu mera ökades under det följande stycket.

Efter »Kung Renés dotter» följde »de muntra 
fruarna i Windsor.» Man ville ej tro att den per- 

Trolle. II. 7
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son, som nyss utfört Jolantas parti, kunde vara en 
och samma som den, hvilken nu uppträdde som en 
gammal bedagad dam, grälsjuk, butter och tvär. 
Men så var likväl förhållandet. Malvinas maske
ring och mimik var ypperlig, och hennes utförande 
af rollen framkallade högtider af skratt. Malvina 
var fullständigt den bistra Mamsell Vivica. Gabriel 
igenkände fullkomligt sin faster, han måste småle 
åt Malvinas lilla hämd att teckna sin plågoande, 
och Mamsell Vivica sjelf, som ej kunde undgå att 
se sin egen bild liksom i en spegel, hon satt der 
med sammanbitna tänder och med en uppsyn, som 
vitnade lika mycket om den harm, hon kände inom 
sig, som om den vrede, hvilken uppfylde hennes 
hjerta. Dessa känslor minskades ej deraf att Karin, 
hennes stora favorit, upprepade gånger högljudt 
skrattade och gaf sitt bifall till Malvinas framställ
ning af sin rol.

Mamsell Vivica kunde ej längre uthärda. Hon 
beslöt att leinna salongen och föregifvande ett hastigt 
illamående reste hon sig upp från sin plats, hvis- 
kade till Karin att sitta qvar och lemnade i högsta 
vredesmod teatern. Hemkommen till sitt logi, lät 
hon genast spänna för sin häst och trots fru Backe
lins alla böner att qvarstanna och ej så sent på 
aftonen ensam begifva sig på hemvägen, lät hon ej 
några föreställningar inverka på sitt beslut, utan 
reste hem till Herrnäs i ett lynne, hvilket lätt kan 
anas.

»Den fräcka oförskämda varelsen, att på detta 
sätt skymfa mig, det kunde jag då väl aldrig ana,» 
mumlade Mamsell Vivica, sedan hon inkommit i 
sin kammare. »Men skrattar bäst som skrattar 
sist, är ju ett gammalt ordspråk, hvilket min fiende 
nog skall besanna. Ej heller Karin skall komma 
att rosa marknaden. Först och främst så skrat
tade hon åt att man gjorde mig till ett spektakel 
och för det andra så satt hon qvar på sin plats 
utan att göra någon min utaf att följa mig, då jag
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lemnade teatern. Lyckligtvis kunde ingen utom hon 
ana, att det var mig teatermenniskan härmade, 
men det gör detsamma. Ingen skall märka på mig 
att jag förstått någonting. Att hålla god min blir 
härvidlag det bästa.»

Jag förbigår att skildra alla de känslor af 
glädje och förhoppningar, hvilka uppfylde Malvinas 
hjerta öfver den framgång hon rönt. Framtiden 
log emot henne, hon drömde sig redan som en stor 
af alla beundrad konstnärinna, hennes rykte skulle lik 
en stormvind flyga öfver Europa. Rikedom och tri
umfer skulle falla på hennes lott. _ Hon skulle blifva en 
stor skådespelerska, en ny Rachel eller mamsell Mars. 
Hen unga och oerfarna flickan glömde helt och 
hållet att man endast genom hundrade strider kan 
vinna inträde i konstens helgedom och att vägen 
till ryktets tempel vanligtvis är beströdd med stin
gande törnen.

ÅTTONDE KAPITLET.

Frakten af att taga mamsell Vivica till »lefvande modell». 
Strid mellan det snnda förnnftet och fantasiens gyckelbilder. 
Kärlek ock kat drifver Malvina in på konstens bana. Åter i 
Stockkolm.

Malvina hade återvändt till Herrnäs, hvarest 
hennes enformiga lif åter tog sin början. Gabriel 
var den ende, som visade henne uppmärksamhet 
och godhet. Han talade ofta om hennes sceniska 
anlag och det erkännande hennes spel vunnit, utan 
att han hade minsta aning om Malvinas plan att 
gifva sig in vid teatern och om de förhoppningar 
hon dervid fästade. Han trodde, att hon numera 
fann sig belåten med sitt vistande i hans hem och
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det stilla lif hon der förde. Han visste lika litet 
att den gamla fastern pä allt upptänkligt sätt gjorde 
lifvet för henne allt mera bittert, att hon genom 
stickord ständigt sökte att nedsätta henne i tjenste- 
folkets tankar. En gång hade hon till och med 
kallat henne för ett nådehjon, en lat och oduglig 
varelse, hvilket allt Malvina fördrog^ med en tål
modighet, som hedrade hennes förstånd, men som 
hos henne stadfästade det beslut hon redan fattat, 
att med det första lemna ett hem, som för hvarje 
dag blef henne en outhärdelig börda.

Liksom förut besökte hon den gamle hofjun- 
karen, som på allt sätt uppmuntrade henne att 
gifva sig in vid scenen. Malvina var allt för be
nägen att lyssna till hans ord och följden blef att 
hofjunkaren enligt sitt löfte skref till sin gamle be
kante, intendenten vid den kungliga scenen, i hvil
ket han på det varmaste rekommenderade henne i 
hans ynnest och åtanke, for att genom hans med
verkan vinna anställning vid scenen. Med största 
oro afvaktade hon intendentens svar, på hvilket hela 
hennes framtid och lycka, enligt hennes tro och 
tanke berodde.

En vacker dag anlände fru Backelin jemte 
dotter på besök till Herrnäs och ehuru mamsell 
Yivicas missnöje med Karin ännu fortfor mottog 
hon dem med alla tecken till vänskap. De inbjö
dos att qvarstanna der för en längre tid. Da kände 
till mamsell Yivicas förhållande till Malvina och för att 
ställa sig in hos den förstnämnda började äfven de att 
i sitt uppförande mot den unga flickan lägga i dagen en 
hätskhet och en afvoghet, som icke allenast var i 
hög grad sårande för hennes finkänsliga sinne utan. 
äfven ökade hennes förut nog obehagliga ställning. 
Bland grannarna utspredo de ryktet, att Malvina 
älskade Gabriel och att de båda hade hemliga möten 
med hvaraudra, och detta rykte vann i trovärdighet 
derigenom att Malvina och Gabriel ofta sågos pro
menera tillsammans. — Malvina, sade de, uppbjöd
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hela sitt koketteri för att snärja den rike egaren 
till Herrnäs i sina garn. Afunden öfver hennes 
framgång vid societetsspektaklets gifvande sällade 
sig till förtalet, och följden blef, att grannarna bör
jade behandla henne med en viss tillbakadragen köld, 
som hon ej kunde undgå att märka och hvars rätta 
orsak hon ej kunde utfundera. Karin hade åter 
blifvit mamsell Vivicas gunstling och de tre frun
timren hade nu fullkomligt sammangaddat sig mot 
Malvina. Mamsell Yivica hade föresatt sig att 
Karin skulle blifva brorsonens hustru, och Karin 
sjelf, som fått del af denna plan, såg sig redan så
som herskarinna på den vackra egendomen och 
sökte vid alla tillfällen att vinna Gabriels upp
märksamhet. Han lade ej märke härtill, talade 
föga eller intet med henne och låtsade ej höra de 
många berömmande ord, som mamsell Yivica utta
lade öfver Karins duglighet samt hennes förmåga 
att styra ett hushall m. m. Fru Backelin och hen
nes dotter hade slutligen så införlifvat sig med tan
ken på att Karin och Gabriel skulle blifva ett äkta 
par, att de ansågo som ett brott att Malvina dri
stade sig till att ens tilltala sin slägtinge, än min
dre att med honom promenera, och för att förhin
dra detta uttänktes och sattes i utöfning ett det 
nattsvartaste dåd hvarigenom Karin hoppades att 
helt och hållet tillintetgöra Malvinas rykte och göra 
ett parti mellan henne och Gabriel omöjligt.

Häradshöfding M., en af grannarna, inbjöd 
nemligen dessa till en bal för att fira sin hustrus 
födelsedag. Karin bar vid detta tillfälle ett guld
armband. Under en vals lät hon det med flit glida 
af armen och falla till golfvet. Hennes kavaljer 
upptog det och lemnade det till henne. Karin sy
nade armbandet.

»Låset har blifvit skadadt,» sade hon. »Jag 
skall lägga det i toalettrummet, tills jag reser här
ifrån, annars kan jag åter tappa det.»

Hon gjorde som hon sagt. När Karin skulle
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lem na balen återfann hon ej armbandet. Hon hade 
lagt det på toaletten. Karin berättade händelsen 
för fru M.

»Yi skola nog återfinna det i morgon,» svarade 
värdinnan. »Mina domestiker äro samtliga ärliga 
och ingen af dem har gjort sig skyldig till något 
brott. Armbandet har af någon blifvit flyttadt från 
sin plats, vi skola sända er det i morgon.»

Karin tackade och reste åter till Herrnäs. Un
der vägen dit berättade hon sin förlust för Malvina 
och sin mor, båda voro af samma tanke som fru M.

Morgondagen kom, men intet armband afhör- 
des. Efter flera dagars förlopp kom slutligen fru 
M. sjelf till Herrnäs med den nedslående nyheten, 
att smycket oaktadt det ifrigaste sökande ej kunde 
återfinnas. Karin visade sig mycket nedslagen. 
Hennes kavaljer pa balen hade följt henne in i 
toalettrummet och sett henne lägga armbandet på 
spegeln. Hvem hade väl kunnat tilleguat sig det
samma. Att misstänka nagon af gästerna kunde 
ej komma ifråga. Man talade mycket härom och 
nyheten om det förlorade armbandet spred sig vida 
omkring i trakten. Det blef ett stående samtals
ämne så bland husbondfolk som tjenare.

En vecka efter balen, det var på eftermiddagen, 
hade Malvina begifvit sig på ett besök hos hofjun- 
karen för att efterhöra, om det väntade svaret från 
Stockholm ej ännu anländt. Gabriel och mamsell 
Yivica hade ej besökt balen hos herrskapet M. Den 
förre var . nu ifrigt sysselsatt med att afsluta en 
vetenskaplig uppsats, den han ämnade insända till 
akademien och arbetade härmed till långt in på 
nätterna. När han kände sig trött lutade han sig 
tillbaka i stolen och drömde om Malvina. Hans 
kärlek var af det tysta slaget, men som derför kän
des måhända så mycket djupare. Han hoppades 
föga deraf, men så länge han ej talat derom med 
Malvina och från hennes mun fått höra sin dom, 
hoppades han ännu.



KARIN BACKELIN. 151

När Malvina leinnade gården för att besöka 
hofjunkaren, satt Karin vid ett af fönsterna ensam 
i salen. Hennes mor ocli Vivica voro båda ute och 
promenerade. När Karin såg sin rival 1 finna hu
set lyste hennes ögon af en egen hatfull glans. Ett 
skadeleende spelade kring hennes mun och hon såg 
efter Malvina med en lång ond blick.

»Du vill tränga dig mellan honom och mig, du 
vill blifva herskarinna här på den sköna egendo
men,» mumlade hon, »men det skall ej lyckas för 
dig. Moster Vivica har sagt, att ingen annan än 
jag skall blifva hustru åt den der lärde, halfför- 
ryckte mannen, som en klok qvinna helt och hållet 
kan beherska. Herrnäs skall blifva min egendom, 
kosta hvad det kosta vill.»

Hon steg upp och lemnade salen, gick igenom 
alla rummen och begaf sig ut i köket. Ingen lef- 
vande varelse syntes till. Allt husets folk var ute 
på arbete. Kågskörden hade tagit sin början och 
alla händer voro härvid behöflige.

»Allena i hela huset,» mumlade hon. »Nu är ti
den inne att handla.»

Hon gick in i sitt rum, drog ut en chiffonier- 
låda, framtog ett litet skrin och stälde det på bor
det. Derefter framtog hon en liten nyckel, som hon 
bar i en silkessnodd om halsen och öppnade skri
net. I detsamma hade Karin sina nipper förvarade. 
Bland dessa låg det förlorade armbandet. Hon 
tog det, satte skrinet åter på sin plats och lem
nade rummet. Åter gjorde hon ett besök i köket. 
Det var som förut tomt och öde på folk. Utkom
men i förstugan sköt hon rigeln för dörren samt 
gick efter detta sitt försigtighetsmått upp på vin
den, hvarest Malvinas rum voro belägna.

Med kattens lätta fjät smög hon sig uppför 
trapporna. Vinden var mycket lång och mörk samt 
erhöll blott ett sparsamt ljus från några små fön
ster anbragta i taket. På ena sidan stod en mängd 
höga trälårar, i hvilka Gabriel hade en mängd böc-
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ker och handskrifter förvarade, på den andra sidan 
stod en del öfverflödigt husgeråd. Karin måste 
genomgå hela vindens längd för att komma fram 
till Malvinas rum, hvilka lågo i dess ena yttersta 
ända. Seende sig omkring på alla sidor, liksom 
fruktande att någon skulle befinna sig i hennes när
het och bevitna hvad hon företog sig, smög hon 
sig ljudlöst framåt. Smycket höll hon i den högra 
handen, guldet lyste klart i halfdunklet. Nyckeln 
satt i dörren till Malvinas rum. Hon omvred den 
i låset och steg in. Det var ej första gången hon 
befann sig i Malvinas kammare. Hycklande en vänskap 
för den unga flickan, hvilken hon ingalunda kände, 
hade hon ofta följt Malvina ditupp för att söka 
aflocka henne ett eller annat förtroende, som Mal
vina försigtigtvis förstod att undandraga henne. 
Hon var således välbekant med lokalen. Den elaka 
qvinnan gick fram till Malvinas säng samt stoppade 
guldarmbandet djupt ned på dess botten. Derefter 
lemnade hon rummet, smög sig lika försigtigt till
baka samma väg hon kommit, drog rigeln från för- 
stugudörren och intog sin förra plats i salen.

»Se så, nu är det gjordt,» mumlade hon. »När 
Berna nu ställer i ordning hennes bädd, skalt hon 
finna armbandet, och Malvina blir den som på ba
len tillegnat sig smycket. Hon skall brännmärkas 
af allmänna omdömet och Gabriel skall för sin egen 
heders skull ej kunna taga henne till hustru. Hon 
måste lemna orten och jag har vunnit spelet. Lyck
ligt var det att huset var tomt och öde, jag har 
således intet att frukta, ty ingen har sett mig smy
ga upp till hennes rum.»

Men den brottsliga qvinnan bedrog sig härut- 
innan. När Karin kom smygande uppför trapporna 
till vinden, låg Gabriel Lange bakom en af de stora 
boklårarna sysselsatt att leta efter några manuskript. 
En del af lådans innehåll hade han tömt ut på 
golfvet och *var just i begrepp att framtaga flera 
papper, då han, just som han höjde hufvudet öf-
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ver låren, varseblef den framsmygande Karin. In- 
stinktmessigt drog han hufvudet tillbaka, undrande 
öfver hvarför hon liksom en brottsling smög sig 
på detta sätt fram. Han hade hört omtalas hän
delsen med armbandet. Så fort Karin passerat 
det ställe, hvarest han låg gömd, syntes åter Ga
briels hufvud sticka fram öfver lådan. Hans blic
kar följde oafvända Karin och han upptäckte det 
gyllene smycket, hon bar i sin hand. Slutligen såg 
han henne gå in i Malvinas rum.

»Hm, besynnerligt det här,» mumlade han för 
sig sjelf. »Hvarför smyger hon sig hitupp, medan 
Malvina är borta och huset tomt på folk. Hon 
höll ett guldarmband i högra handen, just ett så
dant, som hon sagt sig hafva förlorat. Se der kom
mer hon åter, denna gång medför hon ej armban
det. Något hemlighetsfullt ligger säkerligen härun
der.»

Gabriel lutade sig åter ned. Karin passe
rade utan att hafva den ringaste aning om att ett 
par mörka stirrande ögon oaflåtligt följde henne. 
Gabriel dröjde länge qvar uppe på vinden och först 
sedan ett par timmar passerat, efter det Karin vi
sat sig, återvände han till sitt rum.

»De spinna sina nät omkring mig och det är 
ej svårt för mig att förstå det faster Yivica önskar 
att jag skall taga det långa, mörka fruntimret till 
hustru,» sade han för sig sjelf. »Jag tycker ej det 
ringaste om mamsell Backelin och sage helst att 
de lemnäde mitt hus. Hennes besök i Malvinas 
rum, då hon var frånvarande, synes mig antyda 
något misstänkt. Hon sade sig hafva förlorat ett 
armband af guld, och ett dylikt såg jag henne bära 
i handen. Hvarför hade hon ej det om armleden, 
utan bar det på detta sätt? Nå ja, fruntimmer 
hafva ju sina nycker och infall. Måhända var det 
blott af en tillfällighet, som hon gjorde så. Det är 
en sak, som i sjelfva verket ej är värd att tänka 
på.»
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Han fördjupade sig i sitt arbete. Hans an- 
sigte var till ytterlighet blekt och magert. Att yppa 
sin kärlek för Malvina, dertill saknade han mod. 
Så länge hon var fri och ej älskade någon annan 
var han lycklig, han var nöjd att få lefva i illusioner
nas verld och fruktade för att i verkligheten få 
veta sitt öde.

Medan denna händelse tilldrog sig på Herrnäs, 
satt Malvina hos hofjunkaren och läste det bref, 
som ankommit från teaterintendenten till svar på 
von Sturms skrifvelse. Intendenten meddelade: att 
förr än Malvina debuterat, i en eller flera roller, 
var ej något engagement vid den kungliga scenen 
att motse. Ville Malvina komma till hufvudstaden 
och underkasta sig detta prof, torde hon i den hän
delse hon dervid lyckades tillvinna sig publikens 
sympatier, kunna påräkna att blifva anstäld vid 
teatern. »Förenar er skyddsling, skref intendenten, 
ett fördelaktigt yttre, en vacker organ, ett ledigt 
sätt att föra sig etc., så är allt detta förmåner, 
hvilka naturligtvis i hög grad skola göra sig gäl
lande vid hennes engagement, till hvars ernående 
jag i^öfrigt skall medverka så mycket det är i min 
förmåga.»

»Ett go dt bref, ett mycket godt löfte och till
mötesgående,» yttrade hofjunkaren i ett särdeles 
briljant lynne. »Naturligtvis reser ni med det sna
raste till hufvudstaden för att uppfylla de vilkor in
tendenten omnärnt och kunde man arrangera det 
sa, att jag kunde vara er dit följaktig, så tror jag 
att min närvaro ej skulle skada edra intressen. Gam
mal vänskap och gammalt vin äro båda delarna ej 
att förakta, och mina bekantskaper från den gamla 
goda tiden, då von Sturm, äfven han, kunde bjuda 
på fina middagar m. m. skola ej svika, då det gäl
ler att göra mig en personlig tjenst vis à vis ert 
engagement.»

Malvina svarade, att hon med tacksamhet mot
tog den gamle hofjunkarens vänliga tillbud, och att
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hon i öfrigt med nöje stälde sig intendentens vilkor 
till efterlefnad. Hon ville med det snaraste råd
göra med Gabriel, ty hon ville ej honom ovetande 
afgöra öfver sin framtid. Hon skulle äfven skrifva 
till skådespelaren X., hennes aflidne fars intime vän, 
och af honom begära en del af de penningar, som 
han hade insatta i banken för hennes räkning och 
hvilka penningar nu kommo väl till pass. Malvina 
och hofjunkaren hade åtskilliga öfverläggningar med 
hvarandra och det var redan långt lidet mot af
tonen då Malvina återvände till Herrnäs.

Den följande dagen var en söndag och Mal
vina begaf sig till kyrkan för att bevista guds- 
tjensten. Morgonen var härlig och tempelklockornas 
manande ljud ljödo så klara och högtidliga genom 
rymden. Den afmejade rågen reste sina guldgula 
skylar öfverallt på åkrarna invid vägen, fågelsången 
tonade från skogen, på den klara himlen seglade 
endast några lätta ljusa skyar fram och på afstånd 
syntes sjön Missteln klara vattenspegel ligga glitt
rande i solljuset. Skaror af högtidsklädd allmoge 
färdades till kyrkan antingen till fots eller åkande. 
Malvinas hjerta var uppfyldt med glada förhoppnin
gar. Den bana, hon tänkt sig såsom målet för sina 
sträfvanden, skulle hon snart få beträda. Fram
tiden syntes henne så ljus och hoppfull och hon 
inträdde i templet med hjertat uppfyldt af tack
samhet mot den högre ledande försyn, som hitin
tills med faderlig hand styrt hennes öden och som 
hon hoppades allt framgent skulle skyddande ut
sträcka sin hand öfver henne.

När hon framkom till den bänk i kyrkan, som 
tillhörde Herrnäs, fann hon Gabriel sittande der 
före henne. Han helsade henne med ett vänligt 
småleende och hon tog plats vid hans sida. I bän
ken framför dem sutto åtskilliga af ortens stånds
personer. På deras minspel var lätt att sluta till 
hvad de tänkte inom sig, då de sågo dem båda 
sitta bredvid hvarandra. Enligt deras tro var det
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en afgjord sak, att Malvina och Gabriel stämt möte 
i kyikan, och att hvad man sagt rörande deras 
foi hallande till hvarandra var sanning. Genom en 
den enklaste tilldragelse hade det smygande förtalet 
fatt ny näiing och hvad man sett med egna ögon, 
det var ett vitnesbörd, som ej kunde jäfvas,.

Herrnäs kyrka, bygd af sten, låg, som jag för- 
ut. sagt, på ett utskjutande näs nära intill sjön 
Missteln, hvari hon speglade sina gaflar. Uppförd 
under den katolska tiden, skall den enligt traditio
nen f oi dom varit täckt med messing och ovanligt 
herrligt beprydd, hvarför utländningar föregifvit att 
hon varit öfvei dragen med guld. I koret hänger 
en altartafla från katolska tiden, arbetad i trä, 
samt målad och förgyld, på hvilken nästan hela 
helgonlängden är afbildad. Predikstolen är äfven 
den ett minne sedan denna tid, samt ett verkligt 
konstverk, prydd med rika träsniderier. Ett stycke 
ifran kyrkan reser sig en väldig sten, under hvilken 
enligt tiaditionen en jätte skali vara begrafven. På 
Albiera bodde fordom denna trollgubbe, hvilken 
mycket umgicks med sina grannar, trollen och in- 
vanarna i Kungaklint och Gjällaberg. Då kyrkan 
skulle, byggas, bortskaffade gubben om natten alla 
mateiialier, som ditfördes om dagen, hvadan man 
maste uppskjuta med byggandet, till dess en af 
storre kraft än gubben kunde uppföra kyrkan. Man 
uppi este fördenskull ett kors med frälsarens bild 
pa kyrkoplanen och nu. kunde kyrkan fullbordas. 
Nu sade sig gubben ej kunna fördraga ljudet af 
denna »Herrnäs bjällko,» hvarför han beslöt att 
flytta till sina slägtingar i Hökaberget. Vid sin af- 
lesa lemnade han till en förtrogen bonde ett skönt, 
guldbroderadt bälte, med tillsägelse att aflemna detta 
sasom ett minne åt en flicka i det närbelägna hem
manet Vi.peröd. Gubben hade nemligen fattat kär
lek till flickan. Men bonden, som icke anade gub
bens list, ville, före aflemnandet, skåda bältet på 
afstånd. Han band detsamma fördenskull om en ek
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på Albiera, för att betrakta det. Men knappt hade 
bonden gått afsides, förrän eken ined dess rot 
snsade npp i skyn; och fick trollgubben i eken en 
helt annan brud än den han åstundat. Dylika sagor 
finnas att höra i mängd bland allmogen i trakten.

Gudstjensten var slutad och Malvina och Ga
briel följdes båda åt på hemvägen ifrån kyrkan. 
Detta tillfälle att få tala ostördt med Gabriel om 
sin plan att ingå vid teatern ville Malvina ej lemna 
obegagnadt, hvarför hon till Gabriels bestörtning 
och öfverraskning delgaf honom det beslut, hon 
fattat, de mått ock steg hon redan vidtagit för att 
vinna sitt syftemål, tilläggande att lifvet på Herrnäs 
genom Vivicas hat ocb förföljelser blifvit odrägligt, 
en börda, den hon ej förmådde att bära. Hon om
talade alla de ledsambeter, för hvilka hon varit 
utsatt, det hån och de skymford, hon måste höra 
och fördraga. Hon vädjade till hans rättskänsla 

den godhet, han städse visat henne, samt an- 
om hans öfverseende, att hon lemnade det hem, 
han så välvilligt upplåtit åt henne.
Utan att afbryta lät Gabriel henne tala och 

utveckla sina skäl och orsaker. Af alltför litet 
praktisk natur hade han föga eller ingen kännedom 
om alla de motgångar och frestelser, som en ung 
flicka hade att motse, hvilken ville binda sitt lif 
och sin verksamhet vid scenen. Härutinnan var 
ha il alltför okunnig och oerfaren. Hvad han der- 
emot kände till var Malvinas obehagliga ställning i 
hans hem, men denna kunde afhjelpas genom fasterns 
aflägsnande derifrån. Hvad han äfven kände, var 
att Malvina nu ville lemna honom, hon, som varit 
den enda ljuspunkten i hans glädjetomma lif, ett 
lif, så uteslutande egnadt åt mödosamma arbeten 
inom tankens områden, att han åldrats i förtid 
utan hopp om att få plocka en enda af de rosor, 
hvilka så sparsamt uppväxa på vår lefnadsstig. 
Sent omsider hade naturen tagit ut sin rätt. Mal
vina, ung, skön och behaglig, hade råkat i hans

och
höll
som
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väg. Kärleken hade vaknat till lif inom hans bröst 
och han älskade för första gången, älskade henne 
djupt och innerligt och nu ville hon lemna honom, 
hon den sol vid hvars blotta åskådande han kände 
sig som en ny menniska och som gaf värme och 
glöd åt hans hjerta.

Stillatigande och med sänkt hufvud gick han 
vid hennes sida. De ord hon yttrat hade kommit 
öfver honom hastigt och oförberedt. Inom honom 
utkämpades en svår strid. Hade Malvina älskat 
honom, hade hon ej öfvergifvit honom. Kärleken 
är tålig och fördrager allt: Hon skulle underkastadt 
sig Yivicas tyranni, hon skulle ej klagat. Hade 
hon hyst en ömmare känsla för honom, skulle hon 
lätt hafva upptäckt den böjelse han hyste för hen
ne. Hon skulle ej i denna glädtiga ton hafva talat 
om att lemna Herrnäs. Han fann lätt att den vän
lighet hon visade honom var dikterad af tacksam
het. Hans hjerta hade erhållit ett djupt sår och 
han lät det blöda.

»Ni dröjer med att svara mig,» sade hon.
Han suckade tungt.
»Hvad skall jag väl säga,» yttrade han med 

sorgsen röst. »Ni vill lemna mitt hem och jag kan 
ej hindra er derifrån. Jag vet att ni haft det 
otrefligt der, men jag vet också, att allt hvad som 
berott på mig för att minska denna otrefnad för 
er, det har jag gjort.»

»Ni har varit god, mycket god mot mig,» sva
rade Malvina, som såg det lidande, sorgsna uttrycket 
i Gabriels ansigte. »Min önskan att blifva skåde
spelerska har jag hyst långt innan min far dog. 
Han afrådde mig derifrån, men ville likväl ej tvinga 
mig att afstå från denna min önskan.»

»Jag skulle likväl tro, att han hade rätt, då 
han afstyrkte er från att vända er åt scenen,» 
svarade Gabriel. »För dig Malvina,» fortfor han i 
en hjertligare ton, »öppnar sig säkert en mera lugn 
framtidsbana. Du är ung och vacker, du är god
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och eger talanger, ett fördelaktigt parti kommer 
nog att erbjudas dig. Du kan blifva en lycklig 
maka, få ett godt och fridfullt hem. Jag känner 
åtminstone en man, som har att erbjuda dig detta.»

Han talade med en viss feberaktig häftighet. 
En svag rodnad färgade hans bleka kinder. Han 
vågade ej blicka på hennes ansigte, utan såg rätt 
framför sig. Malvina såg forskande på honom. 
Bindeln föll ifrån den unga qvinnans ansigte, hon 
förstod, att han älskade henne och att den man, 
som ville erbjuda henne ett hem som maka, var 
Gabriel Lange. Hon ryste vid denna upptäckt. 
Att förena sitt öde, att binda sitt unga friska lif 
vid hans, det skulle vara henne en omöjlighet.

»Tack för era välvilliga ord,» sade hon, »men 
den framtid ni framhåller för mig har intet lockan
de för mitt hjerta. Mina föräldrar voro båda 
konstnärer hvar och en i sitt slag och jag har fått 
i arf deras anlag. Jag har pröfvat mig sjelf under 
den långa tid jag tillbragt i ert hem och funnit att 
ett stilla hemlif ej skulle göra mig lycklig. Jag 
passar ej heller till guvernant, ty jag saknar det här
vidlag nödiga tålamodet. Nej, det naturen danat 
mig till, det måste jag blifva, hvad vexlande öden 
som derunder må hända mig.»

»Måtte ni blifva lycklig och aldrig få ångra 
det steg ni ärnar taga,» svarade Gabriel, som fann, 
att hans kärlek ej hade någon utsigt att blifva be
svarad och att han, om Malvina anade hans känslor 
för henne, genom hennes ord fått veta att hon ej 
ville förena sitt öde med hans. »Skulle ni blifva 
besviken i edra förhoppningar, så kom ihåg att 
mitt hem alltid står er öppet och att min vänskap 
för er aldrig slocknar,» tilläde han med en röst, 
som lät Malvina förstå, huru innerligt och trofast 
han fästat sig vid henne.

Det återstående af hemvägen fortsattes 1i <' 
samtal om likgiltiga ämnen. Båda undveko med 
flit att inkomma på ett område, som kunde vara
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upprörande för dem båda. Gabriel följde Malvina 
in i salen, hvarest de funno Vivica och de begge 
fruntimren Backelin samlade.

»Medan vi varit frånvarande, har här gjorts 
en upptäckt af allra obehagligaste slag,» yttrade 
mamsell Vivica med en brådska, som visade huru 
intresserad hon var af det hon skulle komma att 
säga. »En upptäckt som jag tror skall föranleda 
åtskilliga förändringar här på Herrnäs och som 
ändtiigen väl en gång kan öppna dina ögon för 
sanningen, min kära Gabriel.»

Gabriel, som var på väg att lemna salen, stan
nade och såg förvånad på sin faster.

»Hvad har då inträffat?» sporde han.
»Det guldarmband, som Karin förlorade på 

balen hos M. bar blifvit funnet här i huset — här 
i huset, märk väl hvad dessa ord innebära.»

»Då har väl mamsell Backelin haft det uti sina 
gömmor,» svarade han med tonvigt.

»I sina gömmor!» utropade mamsell Vivica 
harmfullt.

»Skulle min dotter hafva sagt sig förlorat detta 
smycke och sjelf undangömt det,» yttrade fru Bac
kelin med af vrede blossande kinder. »Hvad vill 
denna beskyllning säga min herre?»

»Herr Lange är alltför artig,» yttrade Karin 
med fräck uppsyn. »Nej ej uti mina men väl uti 
mamsell Malvinas gömmor är det funnet. Er unga 
slägting tyckes hafva smak för andras nipper, ha, 
ha, ha!»

»Hvad säger ni, skulle jag hafva stulit ert 
armband,» utropade Malvina blossande af harm. 
»Det återstod för er endast att råga måttet af er 
elakhet genom att vilja göra mig till en simpel 
tjuf. Derhän har er elakhet och afund fört er. 
Men vid Gud som ser och hör mig, är jag full
komligt oskyldig till detta brott, Hvar man funnit 
armbandet, ej har det blifvit funnet hos mig.»

Inte, det skola vi snart få erfara,» utropade
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mamsell Vivica, i det hon skyndade till dörren och 
ropade högt på Berna.

Pigan inträdde i salen.
»Hvar fann du detta guldarmband?» frågade 

henne mamsell Yivica, som höll smycket i handen 
och visade henne det.

»I dag på morgonen, då jag skulle ställa iord
ning mamsell Malvinas rum, fann jag det liggande 
under madrassen i hennes bädd,» svarade Berna 
med ett elakt grin.

»Du hör nu sjelf Gabriel och du måste lätt 
kunna inse, hvem som stulit och undangömt smyc
ket,» yttrade mamsell Yivica. »Du må aflägsna dig 
Berna.»

»Nej, du skall stanna qvar och det på min 
befallning,» röt Gabriel med en röst, som kom Karin 
att blekna. »Du skall stanna qvar för att bevitna 
ett det gemenaste dåd, du skall stanna qvar för 
att sedan inför dina kamrater kunna berätta, huru
som en person, som jag mottagit som gäst i mitt 
hus icke allenast missbrukat denna gästfrihet utan 
äfven velat göra en ung och ädel qviuna till en 
simpel tjuf, och detta af lumpen afund och hat. 
Den som lagt armbandet i Malvinas rum, den som 
utspridt lögnen, att hon förlorat det på balen, det 
är m, ni mamsell Karin Backelin, ni som jag skall 
låta kasta utom dörren af mitt hus derest ni ej på 
ögonblicket packar er härifrån.»

Gabriel stod med utsträckt hand och visade 
på den likbleka och skälfvande Karin, som stod 
lik en lifdömd. Plötsligt höjde hon hufvudet och 
utropade:

»Ni ljuger, jag har ej ditlagt smycket, hvem 
som än må hafva gjort det.»

»Hvad ni är fräck och usel!» utropade Gabriel. 
»När ni smög er upp på Malvinas rum under hen
nes frånvaro, då ni höll armbandet i er hand, då 
ni trodde er vara ensam i huset och att ingen 
observerade ert dåd, då befann jag mig i er närhet.
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Jag låg gömd uppe på vinden och följde er med 
mina blickar. Malvina,» fortfor han, »du är ren 
och oskyldig, Gud har ej velat, att hvad denna qvinna 
utsådde skulle du skörda. Du är alldeles för ädel 
och god att, längre vistas i detta hus. Och ni, mam
sell Backelin, om ni ej nu genast beder min unga 
slägtinge här om ursägt, så skall jag offentligen 
uppenbara ert dåd och ni skall på ett förskräck
ligt sätt få erfara följderna af er handling.»

Mamsell Yivica stod som träffad af åskan. 
Denna utgång af saken hade hon ej kunnat ana. 
Malvina hade firat en ny triumf. Karin var nu
mera ohjelpligt förlorad. Den brottsliga qvinnan 
stod der alldeles förkrossad. Hon hade förlorat all 
förhoppning att vinna Gabriel. Fru Backelin såg 
bedröfvad på sin dotter, hon hade ej haft någon 
del i dennas handling.

»Berna, säg till kusken att han strax spänner 
för stora landåen, fru Backelin önskar genast resa,» 
befalde mamsell Yivica, som ville göra ett slut på 
den obehagliga situationen.

»Dessförinnan uppfyller ni min befallning och 
gör Malvina afbön,» yttrade Gabriel till Karin. 
»Har ni haft mod att fela, måste det ej vara er 
svårt att erkänna ert fel. Det är det minsta man 
kan begära af er.»

Malvina stod vid sidan af Gabriel. Nästan 
genom ett underverk hade hon undgått den gräsliga 
skymf man velat bereda henne. Hon kände en in- 
nerligo tacksamhet mot Gud i sitt hjerta, och då 
hon såg huru Karin kämpade med sin stolthet och 
ej ville förödmjuka sig gick hon fram till henne 
och räckte henne handen.

»Jag förstår er, det skedda må vara. glöm dt,» 
sade hon till sin fiende. »Hvad orsak ni hade att 
handla så mot mig, kan jag ej ens ana, ni vet det 
bäst sjelf.»

Karin störtade ur rummet, Malvinas uppfö-
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rande krossade hennes stolthet helt och hållet. Fru 
Backelin skyndade efter sin dotter.

Gabriel, hans faster och Malvina voro ensamma 
i salen. Mamsell Vivica visste hvarken hvad hon 
skulle tänka eller säga. Karins brottslighet hade 
helt och hållet förbryllat henne. Att Gabriel sjelf 
skulle uppträda som den, hvilken afslöjade hemlig
heten med armbandet, det kunde hon aldrig hafva 
anat. Hon hade fått ordspåket besannadt, att det 
man sår, det får man också uppskära.

Gabriel yttrade några skarpa ord till fastern, 
som mot sin vana denna gång stillatigande åhörde 
honom. Hon blygdes öfver sitt uppförande, hvilket 
hedrade den gamla Yivica, ehuru hon ej med ett 
ord ville erkänna att hon behandlat Malvina orätt, 
dertill hade hon ett alltför stolt och egensinnigt lynne. 
En halftimme derefter lemnade Karin och hennes 
mor Herrnäs för att aldrig mera besöka detta ställe. 
Berna var ej sen att för alla dem hon träffade be
rätta om händelsen med armbandet. Nyheten om 
Karins handlingssätt spred sig med blixtens hastig
het omkring öfverallt i orten, och man fördömde i 
hög grad hennes beteende. Malvina erhöll en full
komlig upprättelse och när det äfvenledes blef kun
nigt, att hon inom kort ämna lemnade Herrnäs, 
fann man äfven att hvad man sagt rörande hennes 
spekulationer att vinna Gabriels kärlek var en 
osanning, ett argt förtal. Malvina gick segrande 
ur striden mot ondskan och lögnen.

Ungefär en vecka derefter erhöll Malvina bref 
ifrån X. med inneliggande penningar. Han önskade 
henne välkommen till hufvudstaden, ehuru han helst 
sett om hon fortfarande vistats på Herrnäs och 
afstått från sina planer på teatern. Nu då han 
deremot fann, att hon under inga vilkor ville af- 
stå derifrån, lofvade han att vara henne behjelplig 
så mycket som stod i hans förmåga. Han hade 
skaffat henne ett godt hem hos en kamrer G., i 
hvars familj hon kunde motse ett välvilligt motta-
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gande. Han afrådde henne ifrån att medtaga hof- 
junkaren, som föga kunde uträtta till hennes för
mån, utan blott komma att falla henne till last 
och tunga. Till slut lofvade han att vara henne 
till mötes vid hennes ankomst till Stockholm och 
ledsaga henne till kamrer G:s familj, hvarför hon 
borde underrätta honom om dagen för sitt inträf
fande i hufvudstaden.

Malvina hade beslutit sig för att lemna Herr
näs 14 dagar efter mottagandet af detta bref. Den 
gamle hofjunkaren, som hoppades att få åtfölja 
henne till hufvudstaden och der åter få förnya be
kantskapen med gamla vänner samt vara den, hvil
ken i egenskap af »faderlig beskyddare» införde den 
unga flickan i konstens tempel fann sig oangenämt 
öfverraskad af att höra Malvina på ett artigt men 
bestämdt sätt afslå hans anbud, föredragande så
som skäl härtill sina begränsade tillgångar. Hon lof
vade att ej förgäta den gamle mannen och att om 
lyckan^ gynnade henne och hon vunne påräknad 
framgång, visa sig tacksam. Han tog ett löfte af 
henne att skrifva honom till och delgifva honom 
såväl nyheter om sig sjelf som om teatern.

Malvina var nu färdig att lemna Herrnäs och 
dagen för hennes afresa var inne. Gabriel hade 
sällan visat sig och mamsell Vivica ännu mindre. 
Den förre tycktes med flit undvika henne och den 
senare tycktes verkligen inse, att hon på ett alltför 
brutalt sätt uppfört sig mot sin unga slägtinge. 
Gabriels utseende vitnade om den sorg han erfor, 
då hon, den enda varelse han någonsin älskat, nu 
skulle lemna honom. Ensam ströfvade han omkring 
på de ställen, som han och Malvina plägat besöka 
eller också instängde han sig i sitt rum och satt 
der med blicken stirrande framför sig. Det gulbleka 
ansigtet med dess djupt insjunkna ögon, den lutande 
gestalten var alltsammans sorgligt att skåda och 
vitnade tillräckligt om de själsqval han led. 
De blommor Malvina sista gången satt i blomster-
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vasen på hans bord hade han tagit derifrån, pres
sat dem samt nedlagt dem i sitt herbarium. Han 
insåg alltför väl sin hopplösa kärlek, han hvarken 
kunde eller ville med ord uttrycka hvad han led, 
utan bar sina lidanden inom sitt eget bröst.

Vagnen, som skulle föra Malvina från Herrnäs, 
stod utanför dörren, hennes saker voro redan i åk
donet och sjelf stod hon redo att lemna det hem, 
inom hvilket hon erfarit så många olika öden. En
sam genomvandrade hon rummen. Ingen menniska 
syntes till. Malvina gick till dörren af Gabriels 
studerkammare och knackade på. Ett svagt »stig 
in,» hördes derinnifrån, hon öppnade dörren och 
steg, reskläd som hon var, in i rummet.

Her satt han i den stora länstolen omgifven 
af sina manuskript och böcker. Han satt der så 
lidande, så aftärd och blek. Han hade hört vag
nen köra fram och visste, att Malvina skulle resa, 
men han saknade mod att bjuda henne sitt farväl. Nu 
var hon kommen sjelf och stod der framför honom, 
ung, strålande af helsa och fägring. Rosen på hen
nes kind, gracerna som skalkades kring hennes 
mun, glansen från hennes ögon, det mörkbruna hå
rets glänsande skiftningar, den smärta, högväxta 
gestalten, allt visade sig i fullkomlig harmoni inför 
hans tjusta blickar. Han tillslöt sina ögon för ett 
ögonblick, likasom önskade han att fortfarande få 
drömma. När han uppslog dem ånyo stod Malvina 
vid hans sida.

»Farväl, farväl!» hviskade hon. »Tack för all 
er godhet, er omvårdnad, er — kärlek!»

Han fattade hennes hand och förde den till 
sina läppar. Han höll denna hand länge sluten i 
sin. Tvenne stora tårar föllo långsamt från hans 
ögon och till rade utför hans kinder. Han ville tala, 
men hans rörelse öfverväldigade honom. Han för
mådde endast sakta framhviska ett »tack Malvina.» 
Derefter tog han ett försegladt bref, som låg fram
för honom på bordet, och räckte henne det. Hen-

»TACK FÖR ALLT!»
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nes hand föll ur hans, och hon skred långsamt 
fram mot dörren.

Plötsligt störtade han npp likasom vidrörd af 
en osynlig hand. »Malvina!» ropade han. »Farväl 
Malvina!» Han öppnade sina armar och hon lu
tade sitt hufvud mot hans bröst. Hans läppar 
vidrörde hennes panna, hennes glänsande hår, ögon
blicket derefter hade Malvina lemnat rummet. Vag
nen rullade åstad — hon var borta.

»Ensam,» mumlade han, »ensam och allena som 
fordom. Hon, som varit solen i mitt lif, — henne 
skall jag aldrig glömma.»

Nästan vanmäktig af sorg och förtviflan sjönk 
han åter ned i stolen, betäckande ansigtet med båda 
sina händer.

c
Ater såg han upp.
»Kärleken skall drifva mig till ett nytt, fort

satt arbete i vetenskapens tjenst,» mumlade han. 
»Jag skall visa henne, att den känsla som hon 
framkallat inom mitt bröst, ej skall döda kraften 
inom mig utan mana mig till nya ansträngningar. 
Mitt namn skall blifva än ytterligare kändt och 
aktadt så inom som utom vart land och när jag 
känner mig trött och vill hem ta nya krafter, då 
skall jag drömma om henne, om min — kärlek!»

Stående vid ett af vindsfönsterna åsåg mam
sell Vivica när hennes unga slägtinge afreste från 
Herrnäs. Det gamla fruntimret var sig likt intill 
slutet. Hennes falska »ambition» hindrade henne 
ifrån att säga till Malvina ett försoningens ord och 
räcka henne sin hand till afsked, huru mycket än 
Malvina sökte att närma sig till henne.

När vagnen försvann ur Vivicas åsyn mum
lade hen:

»Hon var ändå en Lange och i verkligheten 
bättre till sin karaktär än jag trodde henne om. 
Men hon var likväl en teaterunge och si, det kunde 
jag aldrig förlåta henne. Nu har hon fått sin vilja
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fram och fått blifva hvad far och mor före herme 
varit.»

Under vägen bröt Malvina det bref Gabriel 
lemnat henne vid afskedet. Det innehöll blott dessa 
rader:

»Kommer du i nöd och betryck, så vänd dig 
utan betänkande till mig och du skall finna all den 
hjelp du åstundar. Tröttnar du vid din sjelfvalda 
bana, så står mitt hem dig öppet. Gud välsigne 
dig Malvina och haf tack för all den glädje du 
skänkt mig; må din väg blifva ljus och lycklig.

Gabriel.»
Hon höll det öppna brefvet länge i sin hand och 

stirrade på dess innehåll.
»Han var en ädel och högsinnad man, måhända 

skall jag aldrig finna ett hjerta, som skall älska 
mig såsom han,» tänkte hon, i det hon långsamt 
lade brefvet tillhopa.

Sex dagar derefter inträffade Malvina i hufvud- 
staden. X. var enligt sitt löfte henne till möte 
och ledsagade henne till den familj, i hvars hem 
hon hädanefter skulle vistas.

»Hvad du blifvit vacker och ståtlig min kära 
Malvina,» yttrade X. till henne i det han såg på 
henne med beundrande blickar. »Direktören skall 
blifva förtjust att göra en sådan acqvisition. Ditt 
engagement är gifvet, ty man förkastar ej gerna en 
dam, som har sådana yttre företräden, och motsvara 
nu de inre fördelarna de yttre så lycka till att 
blifva en andra — Emilie Högqvist nota bene i 
egenskap af skådespelerska.»
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NIONDE KAPITLET.

Ett år framåt i tiden. På scenen, bakom kulisserna ocb 
i salongen. Kärlekens morgonrodnad. Bland lagerkransar ocb 
blommor.

Den 26 januari, konung Kari XIV Johans fö
delsedag, var inne, och som vanligt skulle denna 
dag bland annat högtidlighållas genom uppförandet 
af ett stort galaspektakel å kungliga teatern. Först 
skulle en prolog, konungen till ära, framsägas, och 
derefter hade man valt till uppförande den fina ko
medien: »Mannen i staden och på landet» samt 
»Polkan,» hvarefter spektaklet skulle afslutas med 
en balett, arrangerad af Bournonville, och i hvilken 
den frejdade Taglioni, som då gästade Stockholm, 
skulle deltaga. Hela spektakeldagen, från tidigt på 
morgonen, hade en ofantlig kö af biljettuppköpare 
bildat sig vid teatern. Man ordentligt slogs om 
biljetter och dessa såldes af förköparna till fabulösa 
pris.

Davidsons kafé var den tiden på modet, och 
der hade som vanligt samlat sig en skara unga ele
ganter, dagsländor, hvilka hafva nöjet till sin gud, 
och för hvilka dagens sqvallerhistorier från salon
gen, teatern och gatan utgöra stående samtalsämnen, 
hvilka diskuteras af dem med en liflighet och ett 
intresse, som om det gälde samhällets vigtigaste ange
lägenheter.

Kring ett bord sutto 10 à 12 dylika eleganter



EN NY EMILIE HQGQVIST. 169

och samsprakade, under det de rökte och smuttade 
ur sina punschglas. Man hade talat om hästar 
och hundar och sista balen på börsen, man hade 
uttömt sig i kritik öfver grefvinnan Y:s koiffyr och 
fru T:s urringade klädning, man hade stält Ama- 
ranthens och Innocensens horoskop för säsongen, 
och öfvergick nu till talet om teatern.

»Ni ha väl alla biljetter till i afton?» frågade 
baron Z. »Malvina skall uppträda och kommer 
troligtvis att som vanligt göra en succes pyramidale. 
Man pastar att teaterdirektionen höjt hennes enga
gement, en rättvis gärd åt hennes talang.»

»Hon . skall i afton uppträda i samma pjeser 
som Emilie Högqvist hade vid sin recett, innan 
hon reste till Paris. Det skall blifva intressant att 
få göra en jemförelse mellan henne och Lange,» 
yttrade en ung gardeslöjtnant. »Som dramatisk 
konstnärinna ställer jag Malvina högre än Emilie, 
som dock öfverträffar henne i den finare komedien.»

»Derpå vill jag ej obetingadt ingå,» svarade en 
annan al sällskapet. »Hvem kan väl inlägga i sitt 
spel en sådan finhet, en sådan mimik, ett sådant 
sannt naturspel som Malvina i t. ex. »Brodertvisten» 
af Kotzebue, alla andra roller att förtiga. Från 
första stunden hon debuterade, tog hon publi
ken med storm, och har sedan dess blifvit hela 
hufvudstadens gunstling. Jag spår, att hon i afton 
kommer att stå, som man säger, i ett haf af lager
kransar och blommor.»

»Deruti har du nog rätt, ty hela gårdagen sprang 
min betjent förgäfves omkring hos våra blomster
handlare, för att skaffa mig en bukett till aftonens 
spektakel,» yttrade kungl. sekter Törnhjelm. »Utsålclt, 
svarades det, liksom på biljettkontoret. Men kan jag 
ej gifva Malvina några blommor, så skall hon få 
så många fler bravorop och handklappningar.»

Dörren till kaféet öppnades, och en ung man 
af ett särdeles fördelaktigt och distingeradt utse
ende inträdde i salongen. Den ståtliga växten, det 

Trolle. II. 8
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präktiga Apollohufvudet med sina stora, vackert 
blickande ögon, gjorde honom till en ovanligt vac
ker karl, och den unge grosshandlar Willemson, en 
af skeppsbroadelns koryféer var också ansedd för 
att vara en af hufvudstadens elegantaste och ståt
ligaste kavaljerer.

De vid bordet sittande herrarna mottogo Wil
lemson med lifliga välkomstrop.

»Välkommen, slå dig ner här hos oss,» ropade 
man till honom. »Gfarcon! mera soda och punsch. 
Hvar f-n har du hållit hus som ser så varm och 
röd ut, som om du suttit i ett ångskåp, eller kom
mer direkt från eqvatorn ?»

Willemson tog en stol och satte sig ned bland 
sällskapet.

»Affärer hindrade mig ifrån att i rättan tid 
tänka på galaspektaklet i afton och skaffa mig bil
jett,» svarade Willemson, i det han torkade svetten 
från pannan.

»Först i dag på morgonen ihågkom jag min 
glömska, och skyndade till biljettkontoret. Vägen 
framför lokalen var stängd, ordentligt belägrad af 
menniskor. Jag trängdes och armbågade mig fram, 
och kom just lagom för att se taflan med det 
fatala ordet —- utscddt hägra inför mina Ögon.»

»Du fick således ingen biljett?» sporde honom 
en af vännerna.

»Jo, mot en hundrariksdalers sedel var en för
köpare nog honett att lemna mig en,» svarade Wil
lemson. »Det var enormt dyrt, men om jag ock måst 
betala dubbelt så mycket, skulle jag likväl se Mal
vina Lange spela i afton.»

»Det är att vara en sann dyrkare af konsten, 
men så har du, din lyckliga ost, så godt om pen
ningar att några hundra mer eller mindre äro för 
dig en ren bagatell,» yttrade sekreteraren.

»Willemson är en af våra ifrigaste Malvina- 
dyrkare och får man mäta omfånget af din tillgif- 
venhet efter storleken af de kransar du gifver henne,

UTSÅLDT.



GRO S S HANDLA. U WILLEMSON. 171

så är du rent af betagen i den förtjusande aktrisen,» 
yttrade gardesofficeren.

»Hvem kan väl annat än beundra skönheten 
och talangen, den må uppenbara sig i salongen eller 
på scenen,» svarade Willemson med värme. »Mam
sell Lange förenar i sin person så många behag, 
att man omöjligt kan undgå att finna sig tilltalad 
deraf. Som Maria Stuart har hon tagit mig med 
storm, och som Preciösa har hon fulländat sin er- 
öfring.»

»Jag spår, att den celebra skådespelerskan en 
vacker dag kommer att som värdinna inflytta i hu
set n:r 32 vid Skeppsbron,» inföll den unge Gr., en 
af hufvudstadens mera lofvande litteratörer. »Sådant 
har händt mer än en gång förr. Våra skådespe
lerskor nu för tiden göra goda partier och mången 
högvälboren ättartafla har från Thaliatemplet fått 
sig inympadt ett namn, som konsten adlat.»

Willemson rodnade starkt, ty han icke blott 
älskade utan rent af afgudade skådespelerskan, hvars 
personliga bekantskap han gjort hos den familj, 
inom hvilken hon vistades. Man påstod och det ej 
utan skäl, att denna böjelse delades af Malvina, 
som åtminstone helt öppet lade i dagen ett intresse 
för den unge mannen, som hon ej visade för någon 
annan af hans kön. Willemson hade icke blott er
hållit en särdeles god uppfostran i eget land utan 
hade genom ett flerårigt vistande så i Tyskland 
som Frankrike och England fullbordat sina studier 
och talade dessa länders språk obehindradt. Han 
var en varm vän och beundrare af konsten och 
endast hans fars bestämda önskan, att han skulle 
öfvertaga firmans affärer, hvilket han äfven gjort 
efter faderns död, hade hindrat honom ifrån att 
följa sina naturliga anlag och blifva målare, en 
konst, den han nu endast som dilettant utöfvade. 
Utan att vara någon utsväfvande roué eller en per
son som man tolerade for sina rikedomar, hade 
Willemson genom sina personliga egenskaper och
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sitt älskvärda väsen förvärfvat sig många vänner 
och få voro de familjer med något anseende, i hvilka 
han ej var en firad och gerna sedd gäst. Man an
såg honom för rik och han lät dem behålla sin tro, 
men så var i sjelfva verket ej förhållandet. Fir
mans affärer voro goda, men ej lysande. Flera lidna 
betydliga förlaster hade under de senare åren med
tagit stora summor och den unga chefen för det 
aktade handelshuset hade många och svåra bekym
mer att kämpa emot. Utan att vara någon egent
lig dyrkare af nöjet fann Willemson likväl ett stort 
behag uti sällskapslifvet och glada bröders umgänge, 
och måhända förspilde han härpå mera tid och 
mera penningar än hvad hans ställning fordrade 
eller hvad hans tillgångar medgåfvo.

Af hvad ni hört de unga männen tala, har ni 
lätt funnit, att Malvina redan efter blott ett års 
förlopp blifvit en af den Kungl. Teaterns mest fi
rade och uppburna artister. Tidningsrecensenterna 
hade haft idel blommor att strö för hennes fötter, 
hon hade arbetat ifrigt och, understödd af sitt goda 
hufvud och naturliga anlag, hade som sagdt lyckats 
att blifva hvad hon åstundat: en framstående konst- 
närinna och publikens gunstling. X. hade varit 
hennes lärare och rådgifvare, med en aldrig tröt
tande ifver hade han haft det nöjet att vid sidan af 
sin pupill, som han kallade henne, skörda nya lag
rar, lägga nya tiumfer till de redan vunna,

Månens silfverklot höjer sig öfver Djurgårdens 
skogomkransade höjder och öfvergjuter den sköna 
Mälarstaden med sitt magiska ljus. Tiden att be- 
gifva sig till teatern är inne. Lifvet och rörelsen 
på torg och gator ökas. Bjellrornas muntra ping- 
lande blandar sig med sorlet från menniskohoparna. 
Stjernorna spegla sina väna bilder i Mälarens blanka 
is, månstrålarna bilda fantastiska skuggor och dag
rar. Palats, hus och bygnader framträda i ett 
eget förtrollande ljus, man har vyer af så tjusande
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skönhet inför sina ögon, att ej någon pensel i verl- 
den kan i verkligheten återgifva dem.

Trängseln utanför teatern är förfärlig och po
lisen har största möda att kunna hålla vägen öppen 
för ankommande ekipager. Marchaller upplysa 
platsen derutanför. Ljus på himlen, ljus på jorden, 
hvad vill man väl mera begära.

Vi inträda i den rikt upplysta teatersalongen; 
alla loger och rader äro uppfylda med högtids- 
klädda menniskor. Damer i lysande toaletter, herrar 
i guldsmidda uniformer, juveler och blixtrande ord
nar, småleenden, fläktande solfjädrar, komplimenter, 
afundsjuka ögonkast, blomsterbuketter, lorgnetter 
och teaterkikare, afficher, instrumenterna som stäm
mas i orkestern, fjeskande kavaljerer, svarta frackar 
och hvita handskar, allt möter vår blick i ett bro
kigt virrvarr och visar oss scener af ett lika om- 
vexlande som rikt panorama.

Orkestern spelar ouverturen till »Barberaren i 
Sevilla.» Under det att Rossinis herrliga toner 
ljuda från instrumenten, konverserar man i logerna 
och på raderna. »Dagsländorna» dem vi träffat på 
förmiddagen fladdra jegote öfriga af samma slägte 
kring de sköna rosorna, kring de nyss utspruckna 
knopparna. Att lyssna till den herrliga musiken 
vore att visa sig intresserad och det vore ej comme 
il faut. För att vara på modet, måste man låtsas 
likgiltig för de sköna toner, som brusa genom sa
longen och i stället lyssna till »dagsländornas» intet 
sägande snack, till deras värdelösa fraser och tomma 
ordsvall.

Ridån går upp och X. inträder på scenen 
samt framsäger den prolog, som blifvit diktad 
konungen till ära.

Prologen var författad på franska språket och 
för konungen var det »en söt lukt,» att höra alla 
dess vackra och högstämda loford. X. hade en 
utmärkt välljudande organ och deklamationsförmåga,
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hy ad an det hela gjorde ett godt intryck samt mot- 
togs^med handklappningar och starka bravorop.

Ater gick ridån upp och spelet tog sin början. 
Malvina tycktes denna afton öfverträffa sig sjelf. 
Hennes spel utmärkte sig för en finhet i uppfatt
ningen, för en sådan osökt natursanning, att hon 
skördade en storm af applåder och blef trenne 
gånger inför öppen ridå framropad. Lagerkransar 
och blomsterbuketter inkastades i mängd på scenen 
och den lyckliga skådespelerskan stod sjelf lik en 
blomstrande ros i ett haf af blommor. Konungen 
sände en af sina kammarherrar att komplimentera 
och tacka henne å monarkens vägnar. Salongen 
var under hela aftonen i den angenämaste stämning 
och mot sin vana dröjde konungen qvar i sin loge 
öfver hela representationen.

Malvina hade åter firat en af dessa triumfer 
som äro så retande för den, som är föremålet för 
en dylik hyllning. Dessa applåder och bravorop, 
dessa kransar och blommor, denna publikens stor
mande förtjusning äro en eggelse för artisten, för
sätter denne i ett slags hänryckning, och framkallar 
hela hans snille och fantasi, väl märkt, såvida han 
besitter dessa^ oundgängliga gåfvor, utan hvilka ej 
något stort, något konstnärligt fulländadt kan fram
bringas. Efter första aktens slut infunno sig en 
del af Malvinas beundrare på scenen för att kom
plimentera henne och säga artigheter. Med takt 
och en kall höflighet mottog hon denna hyllning 
bakom kulisserna och förstod att hålla »dagslän
dorna» på behörigt afstånd. Hon lät dem tydligt 
förstå . att konsten äfven om den uppträder på 
teatertiljorna fordrar aktning och att dess heliga 
laga endast kan brinna på ett altare, som är upp- 
fördt på grundvalen af dygd, sedlighet och moral.

På väg till sin klädloge, mötte Malvina den 
unge Willemson, som stannade och helsade henne.

»Hvad ni spelat utmärkt,» sade han med en 
röst, hvars tonfall utvisade, att hvad munnen ta-
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lade det kom också ifrån hjertat, »I salongen är 
ert lof ock pris på allas läppar. Jag gratulerar
er öfver den triumf ni firar.»

Malvina rodnade. Hon riktade sina strålan
de ögon på hans vackra, manliga ansigte och skänkte 
honom en blick »ett kungarike värd.»

»Det gläder mig att höra det ni är belåten,» 
svarade hon, med ett ljuft småleende. »Den bukett 
ni sände mig står i min loge och jag njuter af att 
betrakta dessa sköna blommor. Att bland vinterns 
is och snö finna dylika barn ur Floras rike äi en 
skatt, mera värd än gnistrande juveler.»

»Tillåter ni, att jag ledsagar er hem i afton 
efter representationens slut?» frågade han bönfal- 
lande.

»H var för inte. Ni får da göra sällskap med 
kamrer G. och hans familj,» svarade hon. »X. 
superar med oss i afton, gör honom sällskap om
ni vill.» ... r .

»Med nöje,» svarade han. »Hvarje ögonblick,
som ni behagar skänka mig, är för mig oförgätligt.»

Malvina lemnade honom. Inkommen i sin kläd
loge lade hon handen på sitt högt klappande hjerta. 
»Jag känner, att jag älskar honom, älskar honom 
outsägligt,» mumlade hon. »Hans karaktär är ädel 
och storslagen, hans sinne öppet för konsten, han 
är ej en af dessa skimrande fjärilar, hvilkas lysan
de färger försvinna blott man kommer att vidiöia
dem.» .,

Färdig att åter göra sitt intrade pa scenen,
tog hon nagra af de blommor, som hon erhållit af 
Willemson och fästade dem på sitt bröst.

»Bland alla de kransar och blommor, man 
gifvit mig denna afton, finnes det inga, som jag 
sätter så stort värde på som den bukett han gifvit 
mig,» sade hon för sig sjelf. »Och han skall också 
finna, huru högt jag skattar hans gåfva.» <

Regissörens klocka ringde och Malvina skyn
dade in på scenen..

EN BLICK, ETT KUNGABIKE VÄKD.
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T venne inanader derefter eklaterades förlofning 
mellan grosshandlaren "Willemson och skådespeler
skan vid kungliga teatern Malvina Lange. Man 
beklagade pa det högsta, att scenen skulle komma 
att så hastigt förlora en at sina mest framstående 
qmnliga sujetter och manga voro de af hennes eget 
kön, som afundades Malvina det rika parti hon 
gjorde. Willemson hade tagit ett heligt löfte af 
Mal vina att sedan hon blifvit hans hustru aldrig 
mera beträda scenen.

»Jag kan ej lida eller fördraga att man be
ta aktar dig och gör sina anmärkningar öfver din 
person eller ditt spel om ock detta är aldrig så 
berömmande och smickrande,» sade han. »Jag är 
svartsjuk ^ och vill ega dig helt och hållet för mig 
sjelf. Ma. vara att detta är alltför egoistiskt och 
att jag derigenom beröfvar konsten en af sina mest 
fiamstående och af naturen gynnade artister, men 
jag kan ej hjelpa det, min älskade. Du gifver mm 
ju detta löfte?» °

Malvina såg upp i den älskade mannens an- 
sigte.^ I hans blick läste hon så mycken kärlek 
och tillgifvenhet, en framtid af så mycken ljus och 
oblandad sällhet, att hon gerna gaf det löfte, han 
a fiord rade henne.

I skadespelet »Ltt glas vatten,» samt i pjesen 
»En bengalisk tiger,» hvilka gåfvos samma afton 
efter hvartannat tog Malvina afsked af den publik, 
som hon hänfört och tjusat, samt hvars förklarade 
gunstling hon varit. Kärleken var den mäktioa 
kraft, som förde henne ifrån konstens bana och 
som kom hennes öde att gestalta sig från ljus till 
mörker och skugga.

En månad efter sedan Malvina lemnat teatern 
brades hennes bröllop med Oscar Willemson. Många 
voro de prof på^ vänskap och deltagande hon denna 
dag tick rona fran vänner och bekanta. På sjelfva 
bröllopsdagen erhöll hon ett bref från Gabriel in- 
nehåll an de blott dessa fa rader:
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»Blif lycklig Malvina, så lycklig och bekym- 
inerfri, som det är oss medgifvet att blifva här på 
jorden. Förgät ej, att du i mig har en trofast vän 
och att, om du någon gång är i behof af en hjelp
sam hand, denna räckes dig af

Gabriel.»
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Malvina hade varit gift i fyra år. Denna tid 
hade för henne varit idel solsken och lycka. Hen
nes man uppfylde den minsta som den största af 
hennes önskningar. Deras komfortabla hem var en 
kär samlingsplats för hufvudstadens artistiska och 
litterära verld och den som vann inträde i deras 
salonger fick på samma gång ett erkännande af att 
ega bildning, smak och konstsinne.

Om någon var lycklig, så var det Malvina. 
Afgudad af sin man, omgifven af all rikedomens 
lyx och njutningar, högt uppburen af sina talrika 
vänner och sin umgängeskrets, i besittning af helsa, 
ungdom och skönhet, tycktes hennes stig^ endast 
vara besådd med rosor och hon njöt också i rikt 
mått af lifvets glädje och lycka.

Men ett oväder samlade sig vid horizonten; en 
orkan skulle inom kort bryta lös och lägga i spill
ror och ' ruiner hennes lycka och sällhet. Slaget 
kom oväntadt, men träffade just derför så mycket 
hårdare.

En af dessa finansiella kriser, hvilka lika epi
demier allt emellanåt hemsöka affärsverlden utbröt 
nemligen helt plötsligt. Det ena handelshuset efter 
det andra störtade tillsammans. Oscar Willemson, 
som låg i vidlyftiga jern- och trävaruaffärer käm
pade emot i det längsta. Trofasta vänner, som 
ätit hans bröd under lyckans dagar, stodo honom 
bi så länge de förmådde. Han hypotiserade allt 
det han egde af värde, för att anskaffa penningar 
och han hoppades, att lyckligt hafva utkämpat 
striden, då han plötsligt mottog jobsposten, att det 
engelska handelshuset i London, med hvilket han
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haft siua betydligaste affärsförbindelser instält sina 
betalningar. Hos detta hus hade Willemson en 
stor summa penningar innestående att fordra. Dessa 
medel . hade han paräknat. Nu var han ruinerad, 
hans tillgångar kunde omöjligt räcka till att betäcka 
hans skulder. Det hem, han så mycket älskade, 
skulle nu ramla i spillror, hans maka, skulle 
komma att sakna all komfort, hon, som han så 
högt älskade, var liksom han bragt till tiggarstaf- 
ven. Hans anseende, hans heder som köpman, voro 
tillintetgjorda. I dyster förtviflan vred han sina hän
der, han saknade mod att gifva sin maka del af 
det olycksslag, som träffat honom. Han bar sina 
qval inom sig sjelf. Hade han omtalat allt för 
Malvina, hade räddning funnits för dem båda. Hon 
hade vändt sig till Gabriel och funnit hjelp, hon 
egde ännu qvar sin talang, sin konst som skåde
spelerska. De egde inga barn. Deras grusade lycka 
hade kunnat räddas. Men han sade intet och följ
den bief att allt, hem, sällhet, lycka, gick för- 
loradt.»

Under djup rörelse berättade Adèle denna epi
sod ur Malvinas lif. Åhörarna af hennes berättelse 
funno lätt, att Malvinas öde gick henne djupt till 
sinnes och det dröjde en god stund, innan Adèle 
kunde fortsätta, Slutligen lyckades det henne att 
bemästra sin rörelse och hon fortsatte:

»Det var på^ eftersommaren som Willemson 
erhöll denna nedslående underrättelse. Som vanligt 
bodde han och Malvina denna årstid på landel, 
Oscar Willemson egde en magnifik villa i närheten 
af Stockholm. Dit reste han hvarje dag efter mid
dagen och for om morgonen åter till hufvudstaden 
för att utöfva sin affärsverksamhet.

Dagen efter det Willemson erhållit undérrättel- 
sen om det engelska husets fallissement, kom han 
i vanlig tid ut till villan. Malvina mottog honom 
som vanligt med den kärleksfullaste ömhet. Han 
förstod att genom en konstlad glädtighet dölja för

WILLEMSON BLIlt RUINERAD.
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henne de qval han led. Hon anade ej det minsta, 
hon kunde ej drömma om att han följande dag 
nödgades iniemna sin cessionsansökan. Efteråt drog 
hon sig likväl till minnes att han längre än vanligt 
satt vid hennes sida och höll hennes hand sluten i 
sin, att han betraktade hennes ansigte med vemod 
och att han såg på henne liksom ville han för all
tid inprägla hennes drag i sitt minne.

Dagen var Malvinas namnsdag och på efter
middagen infunno sig talrika vänner och bekanta 
för att framföra sina lyckönskningar till den älsk
värda värdinnan. Ett gladt samqväm tog sin bör
jan och fortsattes till långt in p)å aftonen. Värd 
och värdinna täflade som vanligt om att bereda 
sina gästers trefnad. Musik och sång omvexlade 
med hvartannat. Champagnen flödade dagen till 
ära, och supéen med dess rika och delikata anrätt
ningar var egnad att ännu mera höja den ange
näma sinnesstämningen.

X., den celebre skådespelaren, var äfven en 
bland gästerna och i ett föredrag, fullt af sprittande 
humor, föreslog han Malvinas skål.

»Du är lycklig du min kära bror,» sade han 
till värden, »som ej behöfver frukta att angripas 
af den härjande penningefarsoten. När en mängd 
af börsens magnater ramla, står du stadigt på dina 
ben. Jo jo, så är det att vara försigtig och ej en 
afFärssvindlare. Jag gratulerar dig af allt mitt 
hjerta.»

Willemson svarade med ett hest, nästan kon
vulsiviskt skratt. Han klingade med X. och skyn
dade ut i parken för att i ensamheten fritt få andas 
ut. Han tyckte sig qväfvas af ångest och oro.

Stjernorna blänkte öfver hans hufvud. Aftonens 
vind for susande fram mellan trädens stammar, 
nattviolen spred sitt ljufva doft och en ensam fågel 
lät höra sitt lockande läte. Från den plats, der 
Willemson stannat, såg han den upplysta villan 
och gästernas muntra glam trängde framtill hans öron.
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»Gud, min Gud miskunna dig öfver mig,» bad 
lian vridande sina händer i förtviflan. »Denna fest 
är en begrafning, som firas öfver min grusade lycka. 
Jag förmår ej bära detta hårda, förkrossande slag. 
Hon, min Malvina, som jag älskar så högt, så out
sägligt, henne min maka, ser jag i afton måhända 
för sista gången.»

Han lutade sig ned och bröt några blommor, 
hvilka han stoppade på sig.

»Detta minne skall jag medtaga härifrån, från detta 
ställe som är så nära förbundet med min lycka och 
sällhet,» mumlade han. »I morgon är jag långt 
härifrån, långt ute på hafvet. Jag måste fly, fly 
till något främmande land för att om möjligt bryta 
mig en ny bana och upprätta hvad som nu gått 
förloradt.»

Med långsamma steg återvände han till villan. 
Hunnen nära intill huset, såg han Malvina stående 
vid fönstret och samtalande med några af gästerna. 
Hennes profil aftecknade sig klart och tydligt mot 
den mörka grunden.

»Så vacker, så ren och from hon är,» mumlade 
han, »jag skall intill min död behålla din bild i 
mitt minne.»

Han gick åter in till sina gäster med högburet 
hufvud och leende uppsyn.

Morgonen var inne. Lärkan slog sin drill i 
skyn och solens första strålar förgylde skogens 
toppar. Den olycklige Willemson var redan uppe, 
hans vagn stod förspänd utanför porten. Han var 
sysselsatt att i ett par reskoffertar nedlägga sin 
garderob jemte åtskilliga papper.

Han hade fullbordat sitt arbete.
Nu smög han sig med lätta steg in i sin hustrus 

kammare. Han stannade vid hennes säng och be
traktade med tarfylda ögon det tjusande hufvud, 
som h vi lade mot det hvita örngottet. Hennes mörk
bruna, lockiga hår flöt i rika vågor utåt hennes 
bländhvita hals och axlar. Den något öppna mun-
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nen visade hennes små perlhvita tänder och de slutna 
ögonens fransar glänste som silke. Hon var obe- 
skrifligt vacker, der hon låg i sin morgonslummer.

Han lutade sig öfver hennes hufvud och af- 
klippte en lock af hennes hår, den han sorgfälligt 
gömde. Derefter tryckte han en lätt kyss på hen
nes panna och mumlade sakta:

»Gud välsigne och bevare dig Malvina.»
Han gick långsamt fram mot dörren, alltjemt 

med hufvudet vändt emot henne. Malvina smålog 
i sömnen, hans kyss hade framkallat leendet på 
hennes läppar.

Han stannade och såg åter på henne med en 
lång, oförgätlig blick; derefter flydde han med hastiga 
steg ut ur rummet.

Kommen på gården gaf han kusken befallning 
att bära hans koffertar ur rummet och sätta dem 
på vagnen. Trädgårdsmästaren gick fram till honom.

»Befaller grosshandlaren, att vi i dag klippa 
buxbomshäckarna och börja att ordna orangeriet?» 
frågade han.

»Ja, ja, gör som ni vill och behagar,» svarade 
Willemson, liksom uppvaknande ur en dröm. »Ack 
det var sannt, glöm ej att presentera min fru vid 
frukosten en bukett af edra vackraste blommor och 
säg henne, att det är en gåfva från mig.«

Han sprang upp i vagnen och befalde kusken 
köra. Hästarna sträckte utaf i skarpt traf, Wil
lemson dolde ansigtet i sina händer, under det att 
en flod af brännheta tårar störtade utför hans 
kinder.

»Slut, allt är förbi,» mumlade han.
Anländ till kontoret var ännu ingen af per

sonalen der. Han gaf kusken befallning att ställa 
hans koffertar ombord på ångaren, som om ett par 
timmar skulle afga till Lübeck. Sedan satte han 
sig ned vid pulpeten och skref ett långt afskedsbref 
till Malvina. Hvad han sade till henne må stanna 
mellan dem båda. Detta bref är i min ego, jag

ALLT ÄR FÖRBI.
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har läst det omigen denna morgon och derifrån 
härledde sig min rörelse. Nog af, det var ett kros- 
sadt, ett förtvifladt hjertas utgjutelse, affattad i ett 
språk, som endast den kan nedskrifva, hvars lycka 
och jordiska sällhet ödet tillintetgjort, det var en 
menniskosjäl, som led outsägliga qval och hvars 
handling Gud och menniskor måste förlåta.

Han förseglade brefvet, skref sin hustrus namn 
och adress derutanpå. Hans kassör inträdde nu på 
kontoret. Det var en man, som grånat i firmans 
tjenst och som ansåg husets ära för sin egen.

De båda männen utbytte ett handslag med 
hvarandra.

»Finnes det några penningar i kassan?» sporde 
Willemson.

»Några tusen riksdaler, tillräckliga för dagens 
löpande^ utgifter,» svarade kassören.

»Låt mig få tusen riksdaler,» yttrade Willem
son. »Jag reser bort på cirka 14 dagar i och för 
affärer. Lemna detta bref till min hustru, när hon 
på eftermiddagen kommer in till staden och om
bestyr göromålen här under min frånvaro.»

När Willemson räckte kassören brefvet, darrade 
hans . hand, den trogne tjenaren såg honom skarpt 
i ansigtet.

»Jag har i 40 år varit anstäld i firmans tjenst,» 
yttrade han allvarligt. »Vågar jag derför fråga, 
om ni kommer åter; jag känner till vår förtviflade 
ställning och att det engelska huset stoppat. Till 
mig kan ni tala uppriktigt, ty jag är stum som 
muren.» — Willemson pekade me*d handen på en 
hög papper, som låg på pulpeten.

»Vid middagstiden lemnar ni in dessa papper och 
begär firmans försättande i konkurs,» svarade han. 
»Detta är ju tillräckligt för er att veta, ju färre 
ord vi vexla i detta ämne, desto bättre för oss båda. 
Kan jag hos våra affärsvänner i utlandet skaffa 
KjHp, så träffas vi ater, hvarom icke, så får jag 
söka min lycka på annat håll.»
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Kassören gick stillatigande till kassakistan samt 
räckte honom en bundt sedlar, innehållande den 
begärda summan.

»Gud välsigne er,» sade han, »och lycka på er 
färd.» De båda männen omfamnade hvarandra.

»Yaka öfver henne -— henne,» hviskade Wil
lemson, »och nu farväl!» Han skyndade att lemna 
kontoret och tog vägen till ångbåten, som redan låg 
med ångan uppe.

Kassören stod vid fönstret och såg efter den 
bortilande Willemson.

»Synd om honom,» mumlade han. »För kort 
tid tillbaka rik, är han nu ruinerad; han har öfvat 
gästfrihet och varit hjelpsam emot mången, men 
han har aldrig varit en bonvivant eller slösare.»

En timme derefter lemnade ångaren sin plats 
vid skeppsbrokajen och anträdde sin resa. Willem
son visade sig ej på däcket, han satt nere i sa
longen försjunken i dystra tankar.

När Malvina kom in till staden något längre 
fram på dagen, för att träffa sin man, infann sig 
kassören i hennes präktiga våning och räckte henne, 
under djup rörelse det bref, Willemson skrifvit till 
henne.

Hon bröt det och läste, läste det med likbleka 
kinder och skälfvande läppar, ett skrik, ett krossadt 
hjertas förtviflade rop, ett skrik, som tränger genom 
märg och ben på den som hör ett sådant, undföll 
den unga qvinnan, i det hon vanmäktig nedsjönk 
på golfvet.

Malvina föll i en häftig sjukdom, en vild feber 
härjade i hennes blod. Det rika glänsande håret 
föll af hennes hufvud, kinderna mistade sina rosor 
och döden kämpade länge med lifvet om sitt offer. 
Hennes ungdom segrade likväl i kampen, hon åter
vann sin helsa, men aldrig mera sin strålande fäg
ring. Hjertat var krossadt och modet borta.

Husets ruin var fullkomlig, för Malvina åter
stod intet att lefva utaf. Konstens genius hade
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flytt ifrån henne, på samma gång hon förlorat sin 
lycka och sällhet. Hon var blott en skugga af hvad 
hon fordom varit.

När hennes olycka blef bekant för Gabriel, 
skyndade han att skrifva henne till och erbjuda henne 
att återvända till det forna hemmet. Den buttra och 
stränga mamsell Yivica var död, så att hon ej vidare 
behöfde frukta henne, men Malvina ville ej återvända 
dit. I de mest rörande och bevekande ordalag bad 
han henne att komma och bo under hans tak.

»Kom, så skola vi gemensamt trösta hvaran- 
dra,» skref han i sitt bref. »Afven jag har ett 
krossadt hjerta, som dagligen blöder. I mitt 
hem skall ni få råda som en herskarinna. Hade 
jag i rättan tid fått del af din mans obestånd, 
hade Herrnäs blifvit ert gemensamma hem, ty du 
skall ju en gång blifva den som ärfver min egen
dom. Jag närsluter en vexel på några hundra riks
daler, använd dem till ditt bästa, och önskar du 
mera penningar, så skrif till mig derom.»

Men Malvina, som anade och förstod hvad han 
menade med sitt eget blödande hjerta, ville ej på 
några vilkor antaga Gabriels tillbud. I vänliga 
ordalag tackade hon honom för hans deltagande 
och godhet, men sade, att hon sjelf önskade draga 
försorg om sin framtid. Hon lemnade Stockholm 
samt antog plats som guvernant under ett annat 
namn än det hon bar som Willemsons maka. I 
denna sin egenskap har hon sedan allt fortfarande 
verkat och funnit sig nöjd. Det enda hopp som 
återstår henne är att hon ännu en gång skall åter
se den make, som hon aldrig upphört att älska och 
sakna. —»

»Och erhöll hon aldrig någon underrättelse från 
honom?» sporde Louise med deltagande röst.

»Jo, flera bref anlände år ifrån år från honom,» 
svarade Adèle. »Han hade upplefvat många vex- 
lande öden, lidit nöd och slitit ondt, men han lefde 
fortfarande i hoppet om att åter fånga lyckan, som
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ständigt flydde undan honom. En förlorad lycka 
är ej så lätt att återfå, en krossad välmåga är säll
synt att återvinna. Under det senaste året har Mal
vina ej erhållit något bref från honom. I sitt senaste 
bref omtalade han, att han var anstäld som kassör 
på ett af de större handelskontoren i New Orleans. 
Han hoppades, att der kunna tillförsäkra sig en mera 
oberoende ställning samt om detta lyckades få åter
vända till Sverige för att återse Malvina och medtaga 
henne till det nya hem, han skapat åt henne.

Hvad Gabriel beträffar, så lefver han ännu 
och är en ryktbar vetenskapsman. Hans arbeten 
hafva vunnit europeisk ryktbarhet och han är leda
mot af en mängd lärda samfund. Malvina har ej 
brefvexlat med honom på många år. Detta härle
der sig ej af någon otacksamhet från hennes sida, 
utan blott af önskan att äfven för honom som för 
andra, som känt henne under lyckans dagar, vara 
både gömd och glömd. Den gamle hofjunkaren fick 
sluta sina dagar på Herrnäs. Den som ej glömde 
Malvina, det var han och man hörde honom ofta 
klaga öfver att hon gått förlorad för konsten och 
ej fortsatte att uppöfva och fullkomna de rika an
lag naturen slösat på henne. —»

»Det är hennes egen historia, hon berättat, det 
är säkert det,» mumlade »gråskägget» i det han bu
gade sig för Adèle och begaf sig förut för att tillse 
det nya vakten ordentligt infann sig till aflösning 
på däcket. »Hm! hon är således gift. Säga hvad 
man vill, så är det en mycket hygglig menniska 
och som ännu ser särdeles bra ut trots de lidanden 
som drabbat henne. Skeppare ! låt styfhala brarn- 
lofbardunstaljorna på storen, stången står ju ba
bord hän som en sprättbåge.»

Detsamma som »gråskägget» tänkte vis à vis 
den historia Adèle berättat, tänkte äfven de öfrige 
af hennes åhörare. Intresset för hennes person öka
des i hög grad af hvad de fått höra och den akt
ning och tillgifvenhet man redan hyste för henne
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ökades ännu mera, sedan hon berättat de vexlande 
öden, hvilka man var hugad att tillämpa på henne 
sjelf.

TIONDE KAPITLET.
Fregatten .på höjden af Kap St. Roque. »Fader Ambrosius» 

fullgör sitt åliggande och berättar en historia, som är särdeles 
romanesk, men som grundar sig på verkliga fakta: Huru Gustaf 
III:dje betalade en af sina skulder. Man gör bekantskap med 
en 90-årig gubbe, känd för sina egenheter, sin tarfiiga klädsel 
och sin stränga hushållning.

Den följande dagens middagsobservation utvi
sade, att fregatten befann sig på höjden af Kap 
St. Roque, på cirka hundra engelska mils distans 
från land. Man lyckades att preja an en catama
ran, ett fiskfartyg från kusten bemannadt med neg
rer. Den hade ombord en rik fångst af diverse 
sorter ypperlig fisk, och mot tobak, bränvin och 
bröd lyckades man att ombord å fregatten få till- 
byta sig en betydlig qvantitet fisk, en välkommen 
förstärkning till den väl magra matsedeln i gunrum- 
met. Stadenbjelm hade uppbjudit hela sin förmåga att 
af salt kött och fläsk komponera någonting njutbart i 
matväg, men lyckats föga härutinnan. Allt lef- 
vande i gäss- och hönsburar var åtgånget och 
som man dessutom var stäld på vattenranson, så 
var det ej att undra öfver, om man dag ifrån dag 
allt ifrigare längtade efter hamn. Magen är ju 
kroppens Premierminister, får den ej sin rätt, så 
är det slut med det goda humöret och detta gäller
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isynnerhet om skeppsbord, hvarest ett godt mål 
är ovärderligt för dem, som i månader endast skåda 
himmel och haf och röra sig inom de trånga relin
garna af ett fartyg.

Af catamarauens befälhafvare erhöll man den 
glada underrättelsen att gula febern upphört att 
härja i Brasilien och att åtminstone dess hamn
städer voro fria från den ohyggliga sjukdomen, hvil
ken årligen kräfver så många offer, icke blott i 
land utan äfven ombord å fartygen.

Värmen hade nu ökat sig så betydligt att den 
var ytterst plågsam och stundom nästan outhär- 
delig. Hafvets färg var den skönaste ljusblå, him
len skuggades ej af det minsta moln, hvalarna spru
tade sina vattenkaskader och flygfiskarna drogo i 
oändliga stimm öfver hafsytan, jagade af någon 
glupsk haj eller delfin. Om nätterna visade sig den 
södra hemisferens praktfulla stjernkonstellationer, 
deribland södra korset samt de Magellanska fläc
karna äfven kallade kapska eller svarta molnen. 
Bonitos och kungsfiskar lekte kring bogen och ly
sande dorader glimmade i vattnet om nätterna. En 
och annan seglare visade sig på afstånd. Man var 
nu inne på den stora stråkvägen, som leder från 
Europa till Södra Amerika och man hade för hvarje 
dag att motse ett mera oravexlande lif än hvad 
hitintills varit fallet.

»Nu pastor Ambrosius är det er tur att full
göra vår öfverenskommelse och hala fram med en 
historia,» yttrade kapten Robson till sin skepps- 
prest, då sällskapet åter var samladt några dagar 
efter sedan Adèle slutade sin historia. »Står vin
den gynnsam, hoppas jag att om cirka 10 à 12 
dagar vara med fregatten i Bahia eller St. Salva
dor och då är det slut med våra berättande sam- 
qväm. Skulie någon af ledamöterna komma att 
återstå så få vi gömma deras historier, tills vi åter
vända öfver Atlanten och den gamla enformigheten 
åter tager sin början. Således friskt till verket,

;'A j
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pastor, ty jag förmodar att ni ej i likhet med vår 
purser vill lägga edra penningar i fattigbössan så
som pligt, för uraktlåtenheten att ej uppfylla vår 
öfverenskommelse.»

»Deruti _ har ni rätt kapten,» svarade »fader 
Ambrosius» i det han uppfriskade sig med en »tank- 
ställare» ur snusdosan. »Att berätta om mig sjelf 
vore föga af intresse för er att afhöra. Det skulle 
blott blifva den sedvanliga historien om huru en 
fattig och^ obemedlad yngling slog sig igenom de 
största svårigheter^ för att slutligen arbeta sig till 
skolan och derifrån komma till akademien. Det 
vore att tala om hans otroliga försakelser och um
bäranden för att vinna sitt mål och blifva prest. 
Sedan komme man att få afhöra en stackars obe
fordrad prestmans fattighuslif, huru han för en ringa 
dränglön nödgades träla och arbeta, kastas än 
till ett än till ett annat pastorat som medhjelpare 
åt någon orkeslös embetsbroder m. m. dylikt; och 
allt sadant elände är lör välbekant att hafva något 
intresse af att afhöras. I stället vill jag berätta 
för er en historia, hvars föremål på sin tid ådrog 
sig den allmänna uppmärksamheten och som må
hända några af oss ännu påminna sig, ty den ut- 
agerades under en senare tid och afsiutades först 
år 1826 eller 1828.»

»Fader Ambrosius» intog en beqväm ställning, 
i det han lutade sin breda rygg tillbaka mot relin
gen, kastade det högra benet ofvanpå det venstra, 
samt lät, som han hade för vana då han talade, 
den kära snusdosan svänga fram och åter mellan högra 
handens tumme oph pekfinger. Derpå började han 
att förtälja sin historia, hvilken han benämnde:

Brodertvisten.

Georg Lamley, af en gammal skotsk adlig slägt, 
inkom under frihetstiden till Stockholm, der han 
etablerade en grosshandel, på hvilken han samlade
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en betydlig förmögenhet, så att han var i stånd 
att göra Gustaf IlLdje ganska ansenliga penninge- 
forstärkningar. Då konungen, som ständigt var i 
penningeförlägenhet, ej kunde kontant återbetala 
dem, gjorde han det genom öfverlåtelsen på Lamley 
af Mitfords kungsgård, hvilken betraktades som Gu
stafs enskilda egendom Förmodligen såsom ränta 
på skulden till Lamley lät Gustaf naturalisera den 
stenrike grossören och skeppsredaren som svensk 
adelsman och för att ännu ytterligare visa sin ko
nungsliga bevågenhet mot familjen, intogs tillika med 
Lamley sjelf, på riddarhuset hans systerson Alex
ander Barron Lamley, hvars ättegren härstammade 
från Frankrike. Den äldre Lamley var utan egna 
barn, men hade insatt systersonen, den ofvannämnde 
Alexander, som var juris doktor, till sin uni- 
versalarfvinge. Vid fylda 86 års ålder drog den 
stenrike Georg Lamley sig från affärerna och 
slog sig i ro på Mitford. Han var då flera 
gånger om millionär, och en af Sveriges rikaste 
privata personer. Aret förut hade rättegåug upp
stått mellan Gustaf IILdje och fursten af Hessen
stein rörande Mitfords gods, hvilket den sistnämnde 
ansåg såsom sin egendom, alldenstund han er
hållit det af sin far, konung Fredrik liste. Men 
rättegången afgjordes till Gustafs förmån och 
Lamley förblef således i oqvald besittning af godset.

Mitford, beläget i Upland, vid en vik af Mä
laren, är ett ypperligt gods, såväl i anseende till 
sin vackra belägenhut, som fördelaktiga eg or i åker, 
äng, skog, fiskvatten, djurgård och trädgårdar. Slot
tet har blifvit uppbygdt af grefvarna Ake och Klas 
Åkesson Tott, hvilka äfven användt stora kostna
der på de förträffliga inrättningar, hvilka finnas 
härstädes, såsom kanaler, vallar, dammar m. m. de 
der ej litet bidraga till slottets förskönande. Ko
nung Gustaf I:s dotter Sofia, hertigens af Sachsen, 
Magnus XILdjes gemål, bodde på denna gård, in
till sin död, sedan hennes son, hertig Gustaf, förut
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här aflidit. Yid arfskiftet efter Gustaf I, tillföll 
detta gods konung Johan III, oeh gick i arf efter 
honom till hertig Johan af Östergötland. År 1705 
förläntes Mitfords gods och alla derunder liggande 
hemman och lägenheter, af konung Karl XII, åt 
hans svåger arfprinsen af Hessen, sedermera konung 
Fredrik I, och blef 1767 inköpt af dåvarande unga 
arfprinsen, sedermera konung Gustaf III:dje, hvil
ken ofta vistades härstädes och der höll en prakt
full karusell 1776. Mitford hade således, som man 
finner,^ sina gamla och lysande anor, och det var 
här på Mitfords slott som den gamle och rike Lam- 
ley nedslagit sina bopålar. I fyra år hade han 
vistats här och var nu vid tiden för min berättelse 
en gubbe om 90 år, samt oaktadt denna ovanligt 
höga ålder i besittning af alla kropps- och själs— 
förmögenheter. »Jag är född och uppfostrad i de 
skotska högländerna och der är det ingenting ovan
ligt att träffa folk på hundra år och deröfver,» 
plägade han svara dem, som uttryckte sin förvå
ning öfver den ålder han uppnått. »Min far var 
hundratolf och min farfar hundraaderton år gamla,» 
tilläde han med en viss stolthet. »Vår härdade 
uppfostran, vår måttlighet i mat och dryck, den 
friska luft man inandas, kommande från våra hög- 
landsberg, allt tillsammanstaget bidrager att förlänga 
lifvet, och ett långt lif, med måtta njutet, är en 
af menniskans högsta gåfvor.»

Georg Lamley, var af en hög och imponerande 
kroppsbygnad. . Hans hufvud omgafs af en krans 
långt, silfverhvitt hår. Het patriarkaliska skägget 
flöt i rika vågor ned på hans bröst. Hans lemmar 
voro . fasta och muskulösa, hans fötter och händer 
ovanligt stora och hans steg hördes fasta och 
tunga. De stora gråblå ögonen öfverskuggades af 
ett par buskiga ögonbryn. Pannan låg i djupa veck 
och kring munnen löpte ett par djupa fåror. Det 
\ar en uittioaring värd att tecknas af en Cranachs 
pensel. Just en sådan man till utseende som de
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forna druidernas offerprester, hög, allvarlig och vör- 
nadsbjudande. Sådan var till sitt yttre stamfadern 
för den gren af skotska ätten Lamley, som slagit 
ned sina bopålar i det gamla Sverige.

Den gamle egaren till Mitford var både genom 
medfödd natur och blifven vana en sträng hushållare, 
hvars sparsamhet nära nog gränsade till girighet. 
Hans farfar hade tillhört de skotska puritanerna, 
dessa allvarsamma män och fanatiska religionsbe- 
kännare, hvilka kämpat under Cromwell och som 
städse hade ett bibelord på läpparna. Enkla till 
seder och lefnadssätt, uppfostrade de sina barn i 
sträng tukt och herrans förmaning, hvarje slags 
öfverflöd och lyx var dem en syndens styggelse, 
deras klädedrägt var den simplaste och deras mål
tider jemförliga med de forna spartanernas. Oak- 
tadt familjen Lamley egde stora gods och länderier 
i Skottland, offrade dess medlemmar ej en skilling 
på flärdens och fåfänglighetens altare. I en sådan 
sträng skola hade Georg Lamleys far blifvit upp
fostrad och i samma grundsatser uppfostrade han 
sina barn. Lifvets glädje och fröjder blefvo 
okända för dem, det var förbjudna frukter, som de 
aldrig fingo smaka, och de visste och kände blott 
uppfyllandet af sina pligter. Georg Lamley blef 
en hushållare af första rang. Hans medfödda mensk- 
liga passioner hade slocknat så fort de ville upp
spira, men någon lidelse skall ju hvarje menniska 
hafva och Georg Lamleys blef den att samla ego
delar och rikedomar, det blef hans passion, den 
han ock med systematisk noggrannhet utförde.

Huru tarflig var ej hans klädsel, som nästan 
närmade sig till tiggarens. I Mitfords salar och 
gemak, i hvilka konungar, furstar, sköna prinsessor 
och lysande riddare vandrat i all sin ståt. och här
lighet, i dessa salar, som varit vitne till så många 
lysande fester, der vandrade nu den 90-årige millio
nären klädd i en gammal rock af vadmal, med knä
byxor af samma simpla stoff, med grofva ullstrum-
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por och fotterna instuckna i ett par grofva spik- 
beslagna skor, som tryckte sina märken in i de 
bonade golfven och som gåfvo eko efter sig, när deras 
égaré lik grafvens uppenbarelse skred genom slot
tets korridorer eller gick uppför dess trappor. I 
ett af. tornrummen hade han sin bostad och här 
samt i ett par angränsande rum hade han samlat 
tillhopa en mängd med skräp af allehanda slag, 
omöjligt att specificera. Gammalt jernskrot tycktes 
isynnerhet vara föremål för hans samlingslusta. Den 
rike millionären böjde sig ned och upptog på vä
gen en spik, en tappad hästsko, en papperslapp 
111 • UL dylikt. En gång skänkte han till socknens 
fattiga 200 riksdaler att dem emellan utdelas. En 
deputation bestående af några af de förnämsta bön
derna infann sig för att tacka honom för den gjorda 
gafvan. »Kan ni ana hvarifran dessa penningar här
leda sjg ?» frågade dem gubben. Bönderna tego. 
»Jo från allt det gamla skrotjern, lampor och pap- 
pei slappar som jag under loppet af åratal samlat. 
Ni och flere med er ha skrattat åt mig, för det jag 
tillvaratagit det som i edra ögon ej egt något värde. 
Hvad värde det egde har ni nu funnit; gack och 
gör sammaledes.»

Ännu en anekdot om gamle Lamley. En vac
ker dag hade landshöfdingen annonserat att han 
kom att besöka Mitford. Ett litet salutbatteri 
fanns invid gården och Lamley beslöt att hedra 
landshöfdingen vid dennes ankomst med kanonsalut. 
Men att bestå krut för att onödigt skjutas bort 
deitill var han ej hagad. Skulle det saluteras borde 
det äfven hajva någon nytta med sig. I närheten 
af batteriet låg en åker med åtskilliga stora stenar. 
Lamley lät borra och ladda dem. När landshöf- 
dingens vagn rullade fram i allén affyrades spräng
skotten med den påföljd att stenarna yrde kring 
höga öfverhetens öron. ' Landshöfdingen blef ej litet 
förskräckt, men höll god min och tackade för sa- 
lüten. Lamley var förtjust, han hade förenat nyt-
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tan med nöjet. Men oaktadt alla sina egenheter 
och sin stränga hushållning lät han icke sällan drag 
af frikostighet och ädelmod framskymta, som vi
sade, att han hyste medlidande med sin nödstälda 
nästa och att han ej uteslutande dyrkade den »gyllne 
kalfven.»

Hans systerson, Alexander Barron Lamley, 
hade varit gift med en fransyska, som afiidit sedan 
hon skänkt sin man tvenne söner, Alexander och 
Patrik. Båda hade studerat vid Upsala akademi. 
Den förre var, då vår berättelse börjar 20, och 
den senare 18 år.

Till såväl sina yttre som inre egenskaper voro 
dessa båda bröder hvarandra högst olika. Alex
ander högväxt och smärt som en skogens unga fura, 
var en intelligent ung man, liflig till sitt lynne, med 
en rik fantasi och ett behagligt tilldragande väsen, 
som gjorde honom högt älskad af alla, med h vilka 
han kom i beröring. Hans stora blå och milda 
ögon, det rika guldglänsande håret, den välformade, 
något bugtiga näsan och den vackra- munnen förlä
nade åt hans ansigte ett särdeles behagligt utseende, 
och mången ung tärna såg med vältaliga blickar 
på den ståtlige studenten, som en gång skulle blifva 
den lycklige egaren till Mitfords präktiga gods med 
alla dess härligheter. Han var en vän af poesien 
och häfdaforskningen, och stora voro de förhoppnin
gar, man fästade vid hans framtid, antingen han 
beslöt sig för att egna sig åt vetenskapernas tjenst 
eller ingå på tjenstemannabanan.

Patrik var i många afseenden raka motsatsen 
till brodern. Välväxt som han, saknade han den
nes öppna, frimodiga ansigte och behagliga sätt att 
skicka sig. Den låga pannan, öfverskuggad af ett 
kort och stripigt svart hår, de små, bruna, illparigt 
och lömskt blickande ögonen, de tunna läpparna 
och munnen med dess hvassa hvita tänder, gåfvo 
ett frånstötande uttryck åt hans ansigte och ingaf 
betraktaren den föreställningen, att han ej skulle 

Trolle. II. 9
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rygga tillbaka för att begå någon svart handling. 
Han var att förlikna vid ett ungt rofdjur, som med 
indragna klor, men med blodtörstigt sinne smyger 
omkring för att lura efter byte. Det låg med ett 
ord någonting mörkt och hotande i hela gestalten. 
Tyst och sluten till lynnet var han föga meddel
sam. Han egde goda fattningsgåfvor samt ett för
slaget och spekulativt förstånd. Hans svar voro 
skarpa och träffande, med ett utsökt tålamod stu
derade han de personers karaktär, vanor och bö
jelser, med hvilka han kom i beröring för att upp
täcka deras svaga sidor, af hvilka han sedermera 
förstod att klokt begagna sig. Han var slug och 
beräknande, äregirig och framför allt hyste han en 
bitter afund mot alla dem, hvilka han såg sig fö
redragas. Vid akademien hade han flitigt studerat, 
ej af kärlek till vetenskaperna, utan för att blifva 
primus vid sin examen och öfverflygla sina kamra
ter. Han. lyckades, ty hans ihärdighet och okuf- 
liga vilja kullstörtade alla hinder och besegrade alla 
mötande svårigheter.

Modern till dessa båda bröder hade i många 
afseende varit ett förträffligt fruntimmer. Med ett 
behagligt yttre förenade hon i sitt lynne fransy
skans liflighet med ett väl odladt förstånd. Dotter 
till en af den forna Jakobiner-klubbens ifrigaste 
medlemmar, hade hon i arf efter sin far mottagit 
ett utprägladt frihetssinne. Hennes karaktär hade 
blifvit öfverflyttad på den äldsta sonen Alexander, 
som också var moderns förklarade gunstling, och som 
hon älskade med en rörande häugifvenhet. Patriks 
inbundna och baksluga lynne kunde hon ej fördraga 
och sökte, fastän forgäfves, att från barndomen ut
rota hans onda böjelser och förqväfva hans dåliga 
anlag. Denne, som ständigt såg sig tillbakasatt, 
såg moderns ömhet för brodern, var vitne till hen
nes kärleksfulla ord och ömma smekningar, hörde 
honom berömmas och såg sig sjelf mången gång 
tadlas, fattade till följe deraf redan från yngre åren
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hat och afund till brodern, ett förhållande som in
galunda är ovanligt inom mången familj, hvarest 
man ej aktgifver på faran att öppet visa sin för
kärlek för ett och annat af barnen, åsidosättande 
de andra.

Fadern deremot delade i viss mån sin hustrus 
sympatier för den äldste sonen, men dock ej så 
uteslutande som hon. Hans tillgifvenhet för Patrik 
ökades med åren, ty denne förstod att smickra fa
dern och innästla sig i hans förtroende. Denna till— 
gifvenhet ökades ännu mera, då Patrik på ett ly
sande satt genomgick sina studier, ty fadern, sjelf 
en lärd man, älskade i hög grad lärdomen och fann 
ett nöje uti att samtala med Patrik, hvars goda 
hufvud och fyndiga svar mycket behagade honom. 
Efter moderns död blef denna hans tillgifvenhet 
ännu större, och man hörde honom ofta yttra, det 
Patrik skulle blifva något stort med tiden och att 
han borde blifva den, som en gång ärfde den gamle 
Georg Lamleys gods och egodelar, hvilka i den äld
sta sonens händer ej skulle bidraga hvarken till 
hans egen eller slägtens lycka, hvarken till veten
skapernas förkofran eller till någons hjelp och nytta. 
Detta stränga domslut härledde sig deraf, att Alex
ander efter slutade studier lemnade böckerna å sido, 
och sökte i glada ungdomsvänners sällskap njuta 
af lifvet och dess förströelser.

Georg Lamley såg ofta de båda bröderna hos 
sig på Mitford och hade derunder fattat en synner
lig tillgifvenhet för Alexander. Gubbens puritanska 
uppfostran och stränga hushållning tycktes långt 
mera böra sympatisera med Patriks skaplynne och 
dystra väsen, men så var ej förhållandet. Det rid
derliga, frimodiga och öppna i Alexanders natur 
slog an på gubbens hjerta och märkvärdigt nog 
icke allenast öfversåg han med dennes muntra lef- 
nadssätt, utan gaf honom ofta till handpenning ej 
så obetydliga summor. Alexander förstod konsten 
att intaga menniskor. »Onkel,» plägade han ibiand
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säga till gubben, »de penningar, ni i dag gifvit mig, 
k o in mer jag ej att sätta in på ränta, utan jag lefver 
upp dem med mina vänner. När tiden är inne, 
skall jag blifva en lika god hushållare ock ekonom 
som ni, vår svenske stamfader, det lofvar jag er, 
onkel. Men ni, som är så klok och förståndig, har 
väl hört omtalas en visdomsregel för ungdomen?»

»Nej din krabat, hvilken då, om jag får fråga.»
»Jo den, att om ej en ung man får rasa, medan 

ungdomsblodet sjuder i hans ådror, så blir det aldrig 
någon man af honom med tiden, utan blir han hela 
lifvet igenom en svirare. Naturen tar alltid ut sin 
rätt förr eller senare. Bättre att vulkanen rasar 
ut, medan den håller på, än att den gång efter annan 
skall komma till utbrott.»

»Men jag, din skälm, har aldrig fått rasa och 
likväl skulle jag tro att Georg Lamley varit en man 
hela lifvet igenom,» svarade onkeln.

»En sådan kärnmenniska som ni, onkel, skapas 
och födes ej en gång hvart hundrade år,» svarade 
Alexander. »Ni är en ovanlig man, onkel, en men- 
niska, som jag af hjertat älskar och aktar, äfven 
om ni ej gåfve mig eller egde ett enda öre.»

Georg Lamley smålog. Han betraktade med 
mild uppsyn den ståtlige unge mannen och han 
fästade sig vid honom med en faders hela kärlek 
och ömhet. Det var den gamla eken, som fröjdade 
sig åt den vackra telning, som uppväxte i hans 
skugga.

Georg Lamley gjorde sitt testamente. I detta 
bestämdes, att systersonen skulle blifva hass uni- 
versalarfvinge, dock med undantag af det präktiga Mit- 
ford, hvilket med alla sina rika samlingar och un
derlydande gårdar testamenterades åt Alexander den 
yngre jemte en half million i kontanta penningar. 
På Patrik hade onkeln ej tänkt det ringaste, en 
omständighet, som uppväckte Patriks tysta raseri 
och ännu mera stegrade hans afund mot brodern. 
Förgäfves sökte Patriks far att hos den gamle Lam-
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ley utverka, att Mitford skulle ärfvas af de båda 
bröderna gemensamt, lika fruktlösa voro hans an
spelningar på Alexanders slöseri och lättsinniga 
sinnelag. Ingenting kunde inverka på den gamles 
beslut. I likhet med Pilatus svarade han: »hvad 
jag skrifvit, det hafver jag skrifvit. Allt det jag 
eger har jag sjelf förvärfvat, är du ej nöjd, syster
son, insätter jag din äldste son till ensam arfvinge. 
Alexander är mig kär och han håller utaf mig för 
min egen skull och ej för de millioner jag eger, der
for har jag ihågkommit honom.»

Men det fans äfven en annan medverkande 
orsak till gamle Lamleys välvilja mot Alexander. 
Jag har nämnt, att familjen härstammade ifrån Skott
land, hvarest den der qvarvarande grenen besatt 
stora egendomar. »Lamley House» beläget i de 
Skotska högländerna var en egendom af ofantligt 
värde samt familjen Lamleys urgamla stamegendom. 
Het låg den gamle Georg Lamley särdeles om hjertat, 
att äfven se familjens svenska ättegren uppblomstra 
och stiga, icke blott i rikedom, utan äfven inom 
statens tjenst, han ville se dess ättlingar befryn- 
dade med rikets mest lysande ätter och, sedan Lam
leys vapensköld blifvit upphängd på svenska riddar- 
huset, hade dessa planer och förhoppningar än mera 
vunnit insteg hos den gamle mannen. x\lexander 
var den, som han hoppades, skulle uppfylla hans 
drömmar härutinnan. Het led intet tvifvel enligt 
hans åsigt att ej den vackre, rike och bildade uuge 
mannen skulle göra ett lysande parti. Onkelns för
näma bekantskaper borde härvidlag vara honom till 
mycken nytta och han arbetade i tysthet med till- 
hjelp af gamla vänner på att få Alexander anstäld 
i hofvets tjenst, i hvilken han snart borde göra en 
hastig och lysande karriér.

Sådan var ställningen inom den Lamleyska 
slägten i Sverige. He menskliga passionerna och 
lidelserna voro der i full verksamhet. Afund, hat, 
tillgifvenhet, äregirighet, vidt sväfvande planer och
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förhoppningar, framtidsdrömmar, allt detta repre
senterades af dess medlemmar och satte deras tankar 
och verksamhet i rörelse.

Alexander Lamley den äldre vistades med sina 
söner i hufvudstaden. Juris doktor Lamley var en 
50 års man, af en stark och kraftfull kroppsbygnad. 
I hans mörka hår fans ej ett grått hårstrå, hyn 
var frisk och rödlätt, ögonen blickade lika lifligt 
omkring sig som i hans ungdoms dagar, ej ett 
enda tecken till, att ålderdomen nalkades vi
sade sig hos honom. Den oböjda gestalten med 
den lätta gången och det högt burna hufvudet utvisade 
en oförminskad helsa och styrka. Man kunde, att 
döma af hans yttre person, ej anse honom äldre än 
högst 40 år. Han hade njutit måttligt af lifvet 
och han härstammade, som vi känna till, från en 
kärnfrisk slägt, hvars medlemmar ej åldrades i förtid 
eller gingo bort i blomman af sin ålder.

Alexander Lamley hade innerligt älskat sin 
hustru. När han förlorade henne, ansåg han sig 
hafva gjort en förlust, som han ej kunde få ersatt, 
och glömma henne ända derhän att han skulle kunna 
träda i ett nytt äktenskap, ansåg han som en omöj
lighet. Det första året efter hennes död besökte 
han minst en gång i veckan hennes graf på Johan
nes kyrkogård och prydde den med kransar och 
blommor, så länge årstiden det medgaf. Det andra 
året blefvo besöken sparsammare och det tredje 
upphörde de alldeles. Fem år hade nu förflutit, 
sedan gräset började att växa på Marie Lamleys 
graf och tiden hade nu fullkomligt läkt de sår, som 
hennes bortgång gifvit åt hennes makes hjerta. Den 
lefnadsfriske mannen började att se sig om efter en 
ny maka. Han ville komma i besittning af ungdom 
och skönhet, det väntade stora arfvet efter hans 
gamle morbror gaf honom rikedom nog. Hans för
delaktiga utseende ingaf honom en säker förhopp
ning om att kärlekens rosor ännu en gång skulle
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blomstra på hans stig, och en öm maka forljufva 
hans återstående dagar.

Ånnu hade han likväl ej funnit det ideal han 
sökte efter. Han brådskade ej, utan gaf sig god 
tid att söka efter den qvinliga skatt, han efterläng
tade. Den gamle onkeln hade börjat att blifva krasslig. 
Han hade ett par gånger varit utsatt för lättare slag
anfall och hans läkare hade låtit förstå, att hans dagar 
ej kunde blifva många. Systersonen ville först afvakta 
hans död, innan han på fullt allvar sökte sig en maka. 
Den rike arftagaren skulle lätt finna dörren öppen 
till de familjer, som hade döttrar att bortgifta. Doktor 
Lamley var en praktisk man, som samlat en rik 
erfarenhet från iifvets skola.

Vintern hade gjort sitt inträde. Sjöar och 
floder lågo fängslade af isbojan och snö låg på 
marken. Alexander Lamley den yngre hade begif- 
vit sig till Mitford för att se om onkeln och för 
att jaga, Det var en kall vintermorgon, då han 
reste ifrån Stockholm och begaf sig på väg till det 
gods, hvars innehafvare han en gång skulle blifva.

»Det skall kännas riktigt uppfriskande att för 
en tid af några veckor få lemna hufvudstaden med 
dess förströelser och nöjen,» tänkte Alexander, der 
han satt i slädan, väl ombonad, och lät sig dragas 
af ett par ypperliga hästar. »Visst är det rysligt 
dödt och ensligt på Mitford, men så är det så myc
ket mera uppfriskande att jaga i dess skogar. Onkel 
Georg har rättighet att fordra, der jag ser om ho
nom och berättar nyheterna från hufvudstaden för 
honom. Min kassa är dessutom länsad och jag 
hoppas, att onkel gifver den en välbehöflig fyllning. 
I hemmet är dessutom allt otrefligt. Patrik afundas 
mig det blifvande arfvet efter onkel, och min far 
har ombytt sinnelag mot mig. Förr älskade han 
mig, nu tyckes han göra motsatsen.»

Den unge mannen upphörde för en stund att 
reflektera öfver sina familjeförhållanden och lät sin 
blick i stället irra hän öfver det vinterlandskap, han
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hade framför sig. Ett lätt snöfall hade fallit under 
natten, och när vintersolens bleka strålar föllo på 
de snöhöljda. trädens grenar, liknade dessa glitt
rande silfverkoraller. På Ömse sidor om vägen syntes 
färska spår efter »skogens åbor» och på en nära vägen 
liggande insjö voro ett par karlar sysselsatta att 
draga s. k. isnot. Kölden var skarp och från stugorna 
uppsteg röken som en pelare i den klara luften.

Den unge mannen hade sagt, att han reste för 
att jaga och besöka sin sjuke onkel, men hade han 
ran sak at djupet af sitt hjerta, så hade han kunnat 
tillägga, att det förefans ett annat för honom mera 
manande skäl att företaga denna resa. Alexander 
hade sett och umgåtts med många sköna och in
telligenta fruntimmer, med hvilka han sammanträffat 
dels i^ familjerna dels på balerna i hufvudstaden, 
men ingen af dem hade ännu lyckats att fängsla 
hans hjerta. Lik fjärilen flög han från blomma till 
blomma. Men slutligen skulle detta svärmeri upp
höra och han blifva fängslad.

Ministern grefve von H. gaf vid säsongens inträde 
en lysande bal. Allt hvad hufvudstaden egde af 
framstående notabiliteter så inom bördens som snil
lets och talangens verld voro dit inbjudne och 
Alexander hade äfven blifvit inviterad. Balen hade 
fortgått några timmar, då Alexander sammanträffade 
med eu^ af sina vänner, kammarjunkaren von T.

»Nå, hvad tyckte du om den dam, med hvilken 
jag nyss valsade, var hon ej charmant, förtjusande?» 
sporde honom von T.

»Jag var inne vid buffeten, och såg henne ej,» 
svarade Alexander. »Det måtte varit något utom
ordentligt, eftersom du gifver henne så ampla vitsord?»

»Hon äi säsongens yppersta företeelse,» svarade 
von T. lifligt. »Skön som Venus, yppig som Diana, 
förenar hon härmed en snillrik konversation, blixt- 
îande qvick och himmelsvidt skild ifrån våra damers 
sedvanliga fadda talochintet sägande pladder. Fröken 
Alice Dalton tar högsta priset bland våra damer.»

SÄSONGENS YPPERSTA FÖRETEELSE.
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»Fröken Dalton,» upprepade Alexander efter
sinnande, »det namnet är mig fullkomligt obekant.»

»Hvilket är helt naturligt, alldenstund det är 
första gången, som hon visar sig inom societeten,» 
svarade von T. »Sir Dalton, hennes far, är till bör
den engelsman och bebor en mindre gård i gran- 
skapet af Mitfords gods. För några år tillbaka 
anlände han med familjen hit till Sverige för att 
reparera sina affärer, hvilka råkat i obestånd, ty pa 
några tusen riksdaler kan man lefva någorlunda 
hyggligt här i vårt land, da man pa denna summa 
skulle kunna svälta i England. Han eger blott ett 
enda barn, fröken Alice. Sir Dalton är en väldig 
jägare, och får du fatt i honom, sa kunna ni till
sammans jaga i dina blifvande skogar. Lifvet på 
landet blef slutligen alltför enformigt för den unga 
damen. Bekant med engelska konsulns familj här 
i Stockholm, blef hon inbjuden att hos dem tillbringa 
några veckor och är nu här för att förströ sig.»

»Du måste presentera mig för den sköna damen,» 
yttrade Alexander. »Jag måste, äfven jag, tillbedja 
den uppgående nya solen och värma mig i dess 
strålar.»

»Med nöje,» svarade von T. »Främling som 
hon är, har hon inga bekanta bland oss kavaljerer 
och att bevista en bal och ej få dansa är för en 
ung dam en olycka. Du måste bjuda upp henne 
till nästa française.»

»Naturligtvis,» svarade Alexander, »men hur 
har du blifvit bekant med henne?»^

»Genom grefvinnan von H., vår värdinna. Jag 
passerade just genom lilla salongen på väg till bal
salen, då vi möttes, grefvinnan och jag. »Förträff
ligt att jag träffade er min bästa kammarjunkare,» 
yttrade grefvinnan. »Har ni engagerat någon dam 
till nästa dans?» — »Nej, fru grefvinna.» — »Så 
mycket bättre, var god och följ mig, så får jag pre
sentera er för en af mina gäster, fröken Dalton.» — 
Så skedde och den som var högst belåten med pre-
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sentationen det var jag. Fröken Dalton gaf mig 
under det samtal jag förde med henne de upplys- 
ningar jag meddelat dig, och nu, mon ami, låt oss 
uppsöka den sköna.»

De båda herrarna följdes åt in i förmaket. 
Här funno de fröken Dalton. Kammarjunkaren pre
senterade sin vän Alexander, som strax derefter 
förde henne i en française.

En så spirituell och ovanligt skön qvinna hade 
den unge Lamley ej tillförne sammanträffat med. 
Hon var strålande vacker samt presenterade en hals 
och armar af skimrande hvithet och af fulländad 
formskönhet. Hennes något rödaktiga hår glänste 
som om det varit friseradt med guldpuder och föll 
i langa lockar nedat hennes hals. Bysten var att 
jemföras med Sergels tjusande Yenus, och hennes 
smärta växt samt symetriska former bildade till
sammans ett harmoniskt helt, ett skaparens fullän
dade mästerstycke, som på samma gång framkallade 
beundran och förtjusning.

Hvad som isynnerhet förmådde åskådaren att 
diöja med sina blickar pa detta vackra ansigte med 
dess skära fina hy, så klar, sa mjuk och ytterst 
»delikat,» för att begagna en målareterm, var isyn
nerhet det vexlande uttrycket i de stora, stålgrå 
ögonen. Ömsom milda och vemodsfulla, sköt plöts
ligt en blixtstrale fram ur deras glänsande pupiller, 
ej olik ett »stjernskott» på en klar himmel. Blicken 
ur dessa ögon vexlade oupphörligt och förlänade åt 
hennes ansigte ett lif, en själsrörlighet, som gjorde 
att man ej kunde tröttna vid att betrakta detta 
fyrverkeri af utomordentlig effekt. Alexander blef 
från första stunden han gjorde fröken Daltons be
kantskap alldeles betagen i den unga damen, och 
han syntes träget uppvakta henne under det åter
stående af balen.

»Er herr far bor således i granskapet af min 
onkels egendom,» yttrade Alexander till henne, i det 
han efter slutad française förde henne åter till sin
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plats och satte sig vid hennes sida. »Vi äro då 
på o sätt och vis grannar, ty jag plägar allt emel
lanåt besöka min åldrige slägtinge. Hvad är nam
net på den egendom edra föräldrar bebo?»

»Rosenhill,» svarade Alice, som var fullt mäktig 
svenska språket, ehuru hon ännu ej lyckats öfver- 
vinna en viss brytning af orden.

»Ett vackert namn,» svarade Alexander, »och 
som är särdeles passande, då ni min fröken vistas 
på detta ställe.»

Hetta lilla galanteri framkallade en djupare 
rodnad på Alices kinder. Hon kastade en halft 
beslöjad blick på sin kavaljers vackra ansigte och 
svarade :

»Ryktet har redan vetat att berätta om er att 
ni en gång skall blifva égaré till Mitfords slott och 
gods. Het är en possession, som kan fullt ut mäta 
sig med en engelsk lords egovälde.»

»Har ni besökt stället?» sporde henne Alexan
der.

»Blott parken och trädgården, utan att jag 
dervid anträffade en enda menniska. Er onkel har 
jag sett på afstånd, då jag en gång tog mig en 
ridtur i trakten. Het var en präktig gubbe, det 
lade jag märke till.»

»Han är en höglandsskotte af den äkta rasen,» 
svarade Alexander. »Men blir ert vistande här i 
hufvudstaden för en längre tid?»

»Om cirka 14 dagar återvänder jag till hem
met. Mina föräldrar vänta på besök en min far
bror, sir Josias Dalton, en yngre bror till min far 
och jag måste vara närvarande vid hans ankomst. 
Sir Josias är föreståndare för Hoherty hospital för 
sinnessvaga, hvilket ligger i närheten af London, en 
af do yppersta inrättningar vi i den vägen ega i 
England.»

Alexander ämnade just svara, då han händelse
vis kom att kasta sina blickar hän mot dörren, 
som från förmaket ledde ut till balsalongen.
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En högväxt man stod der och syntes med for
skande blickar betrakta honom och fröken Dalton.

Det var hans far, Alexander Barron Lamley, 
som stod der stel och rak som en staty.

»Min far,» mumlade sonen, »jag visste ej att 
han var här närvarande.»

Alexander bugade sig för sin dam och gick 
bort för att helsa fadern.

»Med hvem är det du talat?» sporde den äldre 
Lamley sin son.

»Det är en fröken Dalton,» och derefter berättade 
han för fadern hvad han lärt känna rörande hennes 
fam i 1 j e f ö r h ål 1 an d e n.

»Dalton,» upprepade den äldre Lamley. »Hm, 
det förefaller mig som om jag känt någon person 
med det namnet. Det faller mig något in, du kan 
gerna presentera mig för det der fruntimret.»

Så skedde äfven. Den plats, som Alexander 
nyss intagit vid Alice’s sida, upptogs nu af hans 
far, som började inleda ett lifligt samtal med den 
unga damen, som syntes lifligt intresserad af hvad 
doktorn hade att berätta. Alexander lemnade dem 
allena och gick in i balsalongen. Här samtalade 
han en god stund med åtskilliga af sina vänner och 
dansade derefter en vals. När han förde sin dam 
till förmaket, fann han sin far ännu sitta och sam
tala med fröken Dalton.

»Min far måtte liksom jag finna sig särdeles 
intresserad af fröken Daltons konversation,» tänkte 
Alexander för sig sjelf. »T. hade rätt, då han sade 
att hon var lika snillrik som vacker. Det är en 
bekantskap som är värd att odla. Så fort hon 
återvänder till Rosenhill är det jag som besöker 
min gamle onkel. Fröken Alice och jag äro då 
grannar och det är min skyldighet att göra en vi
sit hos hennes föräldrar.»

När den äldre Alexander Lamley lemnade ba
len och återvände hem, tänkte han uteslutande på 
den sköna engelskan.
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»Det der unga fruntimret skulle just blifva en 
passande hustru åt mig,» sade han för sig sjelf. 
»Skön, snillrik och väl uppfostrad, med,en liflig 
själ och ett älskvärdt, behagligt sätt, skulle hon 
blifva en behaglig värdinna i mitt hus och en huld 
maka. Jag skall verkligen på fullt allvar tänka 
på saken.»

Den unge Lamley tänkte mindre utan handlade 
så mycket raskare. Sa fort han fatt veta, att frö
ken Dalton lemnat hufvudstaden reste han, som vi 
redan funnit, till Mitford för att jaga, för att se 
till sin gamle onkel och för att fortsätta bekant
skapen med fröken Alice Dalton.

ELFTE KAPITLET.

På Mitford och. Rosenhill. Sir Josias Dalton håller en 
liten föreläsning om innevanarna pa Doherty hospital. Par 
och son träffas åter, jagande på samma mark. Hrem skall 
fånga det sköna villebrådet?

Vid sin ankomst till Mitford fann Alexander 
sin onkel betydligt sjukare och långt mera svag, 
än han hade förmodat. När åldringen såg den 
unge mannen strålande af helsa och lefnadsfriskhet 
inträda i tornkammaren, hvarest han låg i en säng, 
som förut begagnats af konungar, en respektabel 
möbel, öfver hvilken en fordom förgyld krona ännu 
tronade, spelade ett lätt småleende kiing hans mun 
och han sträckte sin vissnade hand mot Alexander.

»Välkommen hit, det gläder mig att du tänkt 
på din gamle onkel,» yttrade Georg Lamley till sin
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slägtinge. »Din far och din bror Patrik hafva båda 
ej haft tid, kan jag förstå, att titta hit och se till 
hum det^ lider med gamle Georg. Sitt ner Alexan
der. oNå, hvad nytt från hufvudstaden ? Vintern 
är svår och pröfvande, jag har sändt en summa 
pennmngar till inköp af ved åt de mest behöfvande 
Ja ja förstå mig rätt, jag tog. ej af mitt kapital, 
utan salde en hop skräp jag samlat tillhopa. Spar
samhet är en dygd, girighet något helt annat.»

»Ni är ädelmodig, onkel, ni är en god menni- 
ska,» yttrade Alexander med värme. »Den som 
spar och undvarar sjelf för att hjelpa andra är 
en menniskovän. Ni kommer att saknas af mån
gen.»

»Gud vete det, jag tror det knappast,» svarade 
de.n, gamle. »Man säger om mig, att jag varit ett 
original, en egendomlig menniska. Må så vara. Men 
svara mig uppriktigt som du plägar göra, säg mig 
rent ut, om du ej önskar, ej längtar efter att jag 
vore död så att du finge tillträda det rika arf, ias 
bestämt åt dig?» J 6

»Hiad fiagar ni onkel,» utropade den unge 
mannen med en så talande bestörtning målad i sitt 
ansigte, att ett leende af tillfredsställelse spelade 
kring den gamles mun. »Jag önska er döden? Gud 
bevare mig derifrån. På något arf efter er har jag 
aldrig tänkt, jag önskar, att ni måtte blifva lika 
sa gammal som Metusalem. Sedan min mors bort
gang är ni gode onkel den enda varelse, som älskat
mig. Nej nej, hall inne med sadant tal, jag ber er 
derom.»

»Jag tror dig, gosse, jag är öfvertygad om, att 
du haller utaf mig för min egen skull,» mumlade 
den gamle. »Vi skola ej vidare tala i detta ämne. 
Jag ^ älskai att tänka det en varelse saknar mig, 
när jag är borta, att det finnes åtminstone en som 
skall döma mig rättvist.»

Onkeln tillslöt ögonen och låg en stund tyst 
och stilla. Den bleka, vintersolen föll in i det stora
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mörka rummet och belyste all den otrefnad, som 
rådde derinne. En gammal tjenare inbar kaffet. 
Det var min far Göran Ambrosius, som i öfver 40 år 
varit anstäld i Lamleyska husets tjenst och som följt 
sin husbonde till Mitford. Den gamle trotjenaren 
var nu en 60 års gubbe. Med en innerlig tillgif- 
venhet var han fästad vid sin herre, samt egde 
dennes oinskränkta förtroende. Han heisade vän
ligt på Alexander, som han särdeles älskade, der
etter gick han fram till sängen och betraktade 
den slumrade åldringen med forskande blickar.

»Det lider,» hviskade han. »Det har varit oro
ligt i natt på slottet. I salarna och korridorerna 
har det rasslat och dånat liksom om möblerna flyt
tats om hvarandra. Det har något att betyda det 
slår ej fel. Har ni ingenting hört herre?»

Denna fråga var stäld till Alexander.
»Jag har ej förnummit eller hört det minsta 

buller; trött efter resan sof jag de rättfärdigas 
sömn,» svarade han.

Göran lemnade rummet. Strax derpå öppnade 
onkeln ögonen och stirrade på Alexander.

»Jaså, du är här,» yttrade han. »Nu kommer 
jag ihåg att vi talats vid. Ett råd vill jag gifva 
dig min gosse.»

»Tack onkel, råd kan jag behöfva.»
»Tag dig tillvara för din far och Patrik,» sade 

den gamle med tonvigt. »Jag har mina misstankar, 
att de ej mena ärligt med dig. Den förre har le
gat hårdt efter mig att jag skulle ändra mitt te
stamente till förmån för din bror. Var försigtig 
gosse, jag har varnat dig.»

»Jag tror ej att någondera af dem vill mig 
något ondt,» svarade den unge mannen, »ehuru jag 
ej heller tror, att de älska mig. Min far tycker 
ej om, att jag ej egnar mig åt allvarligare syssel
sättningar, och hvad Patrik beträffar, har han all
tid hyst afund mot mig. Tack emellertid för er 
varning, jag skall vara på min vakt.»
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»Rätt så min gosse, gammal är äldst säger 
ordspråket och jag har mina aningar,» yttrade 
onkeln. »Men ännu en sak, har du ej tänkt på 
att gifta dig, har du ej träffat på någon högättad 
dam, som fängslat ditt hjerta?»

»Nej onkel; inte ännu,» svarade Alexander, i 
det en lätt rodnad färgade hans kinder, »Först och 
främst är jag väl ung att tänka på giftermål och 
för det andra eger jag intet att försörja en hustru 
med.»

»Hvad den sistnämnda saken beträffar, så be- 
höfver den blifvande egaren till Mitford ej frukta 
för brödbekymmer. Du bör emellertid ej allt för 
länge uppskjuta med att skaffa dig en hustru. Din 
far gifter sig ej för andra gången och slägten 
Larn le y här i Sverige har blott få afkomlingar. 
Stammen kan lätt utdö, då den har så få grenar.»

»Ah det har ingen fara,» svarade Alexander 
glädtigt. »Men säg mig onkel känner ni händelsevis 
till en familj med namnet — Dalton?»

»Dalton, Dalton,» upprepade gubben. »Hvar- 
för gör du mig denna fråga? Jag har i min ung
dom känt en familj med det namnet. Den var bo
satt i London, men här i Sverige finnes mig veter
ligen ingen med det namnet.»

»Den familj jag afser är också ifrån London,» 
svarade Alexander. »För ett par år tillbaka flyt
tade en familj med namnet Dalton från England 
hit öfver till Sverige. Anledningen härtill var den, 
att sir Dalton i London blifvit stäld under admi
nistration och ej kunde lefva på det årliga under
håll hans kreditorer lemnat honom utan bosatte sig 
med hustru och en dotter här i Sverige, hvarest 
lefnadsvilkoren är o betydligt billigare än i England. 
Jag trodde ni kände till familjen alldenstund de 
slagit sig ned på Rosenhill, ej långt ifrån Mitford.»

»Hvad säger du,» utropade onkeln med en röst, 
hvars skärpa gjorde ett öfverraskande afbrott mot 
den svaga stämma, med hvilken han förut talat.
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»Dalton från London här bosatt i min närhet. Jag 
har på de senare åren ej tagit den ringaste notis 
om mina grannar, ej heller förmått göra några 
utflykter i trakten och spörja efter nyheter. Kän
ner du familjen, har du sett eller talat med någon 
af den?»

»Ja, farbror, med enda dottern till sir Dalton 
har jag gjort bekantskap på en bal hos ministern 
grefve von H.,» svarade Alexander, ej litet förvånad 
öfver den häftighet och den rörelse, med hvilken 
onkeln talade. »Hennes föräldrar känner jag ej, 
men fröken Alice Dalton var ett charmant ungt 
fruntimmer, skön, bildad och ytterst behaglig.»

»Beskrif noga hennes utseende för mig, jag vill, 
jag fordrar det af dig,» yttrade den gamle, i det 
han satte sig upp i sängen.

Alexander skyndade att fullgöra hans önskan 
och detta på ett sätt som visade, huru tydligt hen
nes bild var inristad i hans hjerta.

»Sådan var hennes mormor Caterine Dalton, 
när jag såg henne vid nyss fylda 20 år, lika skön, 
lika älskvärd och intagande,» yttrade Georg Lamley 
i mild ton. »Jag såg henne och jag älskade henne. 
Jag var nyss anländ till London för att bryta min 
bana genom lifvet. Ung, kraftfull, energisk till min 
karaktär, skulle det lyckats mig, om jag ej fattat 
en förtidig kärlek och bundit min viljekraft. Cate
rine besvarade min kärlek. Yi älskade hvarandra, 
vi bygde luftslott, hvilka snart ramlade öfver ända. 
De tillgångar jag egde och dem jag medförde från 
Skottland voro snart slut. Gosse, gosse, jag begick 
en synd, en stor missgerning, som jag med ruelse 
och ånger måste bekänna. Samvetets anklagande 
stämma har ofta ljudit inom mitt bröst, men jag 
har befalt det att tiga. Genom att du nämnde 
Daltonska namnet har det ånyo vaknat till lif. 
Gosse, jag lemnade London, kort innan min tro- 
lofvade skulle blifva mor. Jag måste fly derifrån, 
ty jag ansattes af mina kreditorer. Till Sverige
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stälde jag kosan och etablerade mig som köpman i 
Stockholm. Jag blef rik och skref till London för 
att efterhöra Caterine. Svaret jag erhöll var för
krossande. Caterine hade dött, sedan hon gifvit 
lifvet åt ett barn, en dotter. Om detta barn tog 
jag aldrig någon notis. Jag lemnade det vind för 
våg, detta var min andra stora synd. Blod af mitt 
eget blod, lif af mitt lif, lät jag det måhända dö 
af brist på vård eller fick det kanhända lefva för 
att blifva en syndens förtappade varelse. Jag har 
varit mycket brottslig och jag ropar ur djupet af 
mitt hjerta; herre förbarma dig öfver mig.»

Den gamle mannen betäckte ansigtet med båda 
sina händer, och Alexander hörde honom snyfta 
högt. Han gret ångerns bittra tårar. Hans hårda 
hjerta hade blifvit mjukt som vax. Yid grafvens 
brädd såg han nu sitt flydda lif likasom i en spe
gel. Anklagande bilder drogo genom hans själ, och 
det dröjde länge, innan han återvann sitt lugn.

»Alexander, min käre gosse, du måste uppsöka 
dessa Daltons, om hvilka du talat,» yttrade gubben 
i bedjande ton. »Du måste efterforska, om de hafva 
reda på hvart Caterine Daltons och mitt barn tog 
vägen. Försigtigt och klokt måste du handla. Det 
är den rättvise Guden, domaren derofvan, som fört 
dem hit. Hämdens timme slår sent, men den ute- 
blifver ej. Jag kan ej dö, förr än jag fått veta 
om mitt barns öde, jag måste i hvad mån jag det 
förmår, godtgöra min hårdhet och mitt lättsinne.»

»Jag är villig att uppfylla hvarje er önskan 
bästa onkel,» svarade Alexander, ej litet bestört öf
ver hvad han fått höra. »Redan i morgon skall 
jag besöka den Daltonska familjen och efterforska 
hvad ni vill veta. Men det är ju möjligt att denna 
familj, ehuru den bär samma namn, som det frun
timmer, med hvilket ni var bekant i er ungdom, 
likväl ej var beslägtad med eller har någon kän
nedom om ert förhållande till Caterine. Namnens 
likhet medger jag kan ingifva en tanke att så kan
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vara, men nog hade de, om förhållandet varit så
dant, gifvit sig tillkänna för er, onkel och ännu 
mera: då den här varande sir Dalton är fattig och 
han säkerligen känner till att ni är rik, nog hade 
han sökt till att utpressa penningar af er, om han 
haft några upplysningar att meddela.»

»Du känner ej till menniskonaturens djup och 
list, du har ingen erfarenhet om dess beräkningar, 
dess planer, dess mörka anlag,» svarade Georg 
Larnley i det han oroligt vaggade fram och åter 
med hufvudet. »I Schweiz, i Tyskland, i Italien, 
är lika billigt att lefva som har i Sverige. Nej, 
någon annan, någon mera beräknande orsak har 
fört dem hit. Just den omständigheten att de så 
länge bott i min närhet och ej besökt mig ger mig 
anledning till den bestämda förmodan, att deras 
ankomst hit står i något förhållande till min ung
doms förseelser. De hafva velat forska, icke blott 
om mig, utan äfven om mina slägtförhullanden här. 
Mitt testamente är kändt, ty jag har ej gjort någon 
hemlighet deraf. Enligt gällande lag har jag af 
verldslig domstol ingenting att frukta, men det fin
nes någonting som kallas — härnd och den kan 
drabba mig, din far, din bror, dig — sjelf. Jag 
har aldrig varit romaneskt sinnad, ej heller har jag 
lemnat min fantasi fria tyglar. Sjuk är jag af ål
derdomssvaghet, men har alla mina sinnen och för- 
ståudsförmögenheter i behåll. Således talar jag 
ej i få vitsko. Yi måste vara på vår vakt, ty här 
lurar fienden i vår närhet.»

Alexander, som fann att det ej lönade mödan 
att motsäga onkeln, sökte att genom ombyte at 
samtalsämne komma denne att förgäta sina dy sti a. 
minnen, men förgäfves. Den gamle återkom stän
digt till samma tankegång. Han befalde Alexander 
att ur ett gammalt i rummet stående skåp hemta 
fram och lerana honom ett litet skrin, i hvilket han 
hade åtskilliga bref och papper förvarade. Georg 
Larnley öppnade skrinet med en liten nyckel, som
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han bar om halsen i en snodd. Han framtog der- 
efter åtskilliga gamla bref, gulnade af ålder. De 
voro från Caterine och skrifna vid den tid, då han 
uppehöll sig i London. Den gamle mannen läste 
dem tyst och begrundande, under det en djup rö
relse visade sig i hans ansigte.

»Ja ja, hon älskade mig högt och innerligt, 
den goda Caterine,» sade han. »Så skön, så behag- 
lig, så förtroendetull hon var. Stackars Caterine, 
du hade förtjenat ett bättre öde än att Georg 
Lamley skulle råka i din väg. Det blef din olycka, 
arma Caterine.»

Han talade ej vidare, utan tillslöt åter ögonen 
oph föll i en dvallik slummer. Han hade ansträngt 
sina krafter för mycket och erfarit en stark sin
nesrörelse. Alexander steg upp och gick ut i det 
yttre rummet, sedan han åter stält det lilla skri
net på sin förra plats. Här träffade han Göran 
och tillsade honom att gå in och vaka öfver sin 
husbonde.

»Han är svagare än någon tror och slutet kan 
när som helst inträffa,» yttrade Göran. »Någon 
läkare vill han ej hafva hemtad till sig och sak 
samma kan det vara, ty vid hans höga ålder 
hjelper ej några läkemedel. Naturen fordrar 
sitt lån tillbaka. I natt skall jag vaka hos honom. 
Inträffar någon förändring i hans tillstånd, skall jag 
kalla er, unge herre.»

»Gör det min vän,» svarade Alexander. »Men 
sag mig en sak. Har ni händelsevis lagt märke 
till, om någon främmande person besökt slottet eller 
dess omgifningar och försökt att dervid öppna nå
got samtal med folket här på stället. Jag frågar 
af vissa orsakers skull, som ha ett visst intresse 
både för min oukel och mig sjelf.»

Den gamle Göran syntes eftersinna.
»Nog har här varit folk alltid, som besett slot

tet och dess samlingar,» sade han. »Sjelf har jag 
några gånger fört dem omkring, men jag kan ej
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påminna mig, att de sport om någonting annat än 
hvad som rörde ställets forna minnen. Ett ungt 
fruntimmer har jag på afstånd sett sistlidne sommar 
promenera i parken. Har hon talat vid någon, 
så har det varit med Hans Wester, trädgårdsmä
staren.»

»Det har varit den unga fröken Dalton,» tänkte 
Alexander. »Jag skall genast uppsöka Wester oeh 
tala vid honom.»

Alexander skildes vid Göran och gick ner i 
parken, hvarest trädgårdsmästarens bostad var be
lägen. Solen var nära sin nedgång och kölden var 
bitande skarp. Han träffade Wester hemma och 
gjorde honom samma spörjsmål som förut Göran.

»Ett ungt, mycket vackert fruntimmer har åt
skilliga gånger besökt parken och trädgården,» sva
rade Wester. »Jag hade arbete i parken, hon såg 
mig och kom fram till mig samt började tala om 
slottets vackra omgifuingar. Hon sade, att hon 
var en af våra grannar och frågade mycket efter 
vår gamle husbonde, om hans systerson och dennes 
söner ofta besökte slottet och mera dylikt. Jag 
tyckte, att damen var alltför frågvis och gaf henne 
fördenskull helt korta svar, Hon erbjöd mig dricks
penningar, men jag afslog dem sägande att jag in
genting gjort som förtjenade någon belöning.»

»Och ni är säker på att detta fruntimmer varit 
här i parken mer än en gång.»

»Det är jag, unge herre. Minst 5 à 6 gånger, 
med blott korta mellantider infann hon sm här.o

Hon gjorde sig ärende med att köpa blommor. All
tid gjorde hon mig frågor om husbonden och om 
hans slägtingar, men erhöll af mig samma korta 
svar.»

»Besynnerligt allt det här,» tänkte Alexander. 
»Måhända har min onkel ej så orätt, då han tror 
sig ana någon fara eller intrig. Fröken Dalton 
sade till mig, att hon blott en gång besökt parken 
här och då ej sett till en enda lefvande själ, och
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nu säger Wester att hon varit här åtskilliga gånger. 
När jag blef presenterad för henne, syntes hon ej 
hafva ringaste kännedom om min person. Jag skall 
emellertid söka till att genom ett besök hos Dal- 
tonska familjen, utforska densamma.»

Han vände åter till slottet. Aftonen utbredde 
redan sina skuggor och de snöhöljda träden reste 
sig som hvita spöken. Onkeln hade ej uppvaknat 
ur sin slummer. Alexander gick till sin sofkam- 
mare och befalde, att hans aftonmåltid skulle bäras 
upp till honom. Han tände lampan och satte sig 
att läsa i en bok, som han på morgonen hemtat från 
det närgränsande biblioteket.

När Alexander följande morgon besökte sin 
onkel, fann han honom betydligt bättre. Han hade 
lemnat sängen och satt framför kaminen, i hvilken 
en lifvande brasa brann. Han sporde Alexander, 
när han ämnade sig på besök hos Daltons.

»Så fort jag expedierat frukosten, reser jag 
till Rosenhill,» svarade den unge mannen utan att 
omtala de upplysningar, han erhållit af Wester. 
»Jag skall söka att utforska familjen så mycket 
som står i förening med det passande.»

»Gör det, gosse, gör det och du bevisar mig 
en omätlig tjenst,» svarade den gamle. »Jag kan ej 
dö lugn, förr än jag vinner några upplysningar rö
rande det barn jag omnämnt. Jag litar fullkom
ligt på din heder, att hvad jag meddelat dig stan
nar oss emellan.»

»Derom kan ni vara öfvertygad,» svarade Alexan
der. »Men det faller mig något in, skulle ni ej 
vilja, att jag under förevändning att bese slottet 
bjuder familjen Dalton hit på ett besök, då ni sjelf 
onkel, om edra krafter tillåta det, kommer i till
fälle att göra dess bekantskap?»

»Nej, inte ännu, ej förr än jag vunnit visshet 
om huruvida de varit beslägtade med Caterine,» 
svarade den gamle. »Skulle mina aningar ej ega
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någon grund, så är det alldeles onödigt att draga 
dem hit. Några främmande ansigten vill jag ej 
skåda och deras nyfikna blickar kan jag ej för
draga.»

Vid half elfva tiden på förmiddagen reste 
Alexander från Mitford på väg till Rosenhill. Detta 
ställe låg endast tre fjerdedels mil ifrån slottet. Byg
naden var uppförd i engelsk villastil och hade en 
särdeles vacker belägenhet. Ställets égaré var en 
fabrikör L., bosatt i hufvudstaden och af hvilken 
sir Dalton på vissa år arrenderat villan med till
hörande park och trädgård.

Under vägen dit sysselsatte sig Alexander med 
att uteslutande tänka på den vackra Alice Dalton. 
Han dolde ej för sig sjelf, att den unga damen 
gjort ett särdeles intryck på hans hjerta och att 
han satte henne främst bland de fruntimmer, han 
hitintills lärt känna. Alexanders poetiska sinne och 
hans känslofulla hjerta hade båda lika mycket blif- 
vit tjusade af Alices ovanliga skönhet i förening 
med den bildning hon visade sig innehafva och som 
gjorde sig gällande i hennes konversation. Hans 
bekantskap med Alice var ännu alltför kort att 
han kunnat bilda sig ett säkert omdöme om hennes 
karaktär, och hans känslor för henne kunde ej hel
ler nu sammanfattas i ordet — kärlek, men han 
erkände inom sig, att om han skulle välja sig en 
maka, föredroge han i så fall Alice framför något 
annat fruntimmer han lärt känna och detta erkän
nande innebar ej så litet till fördel för fröken Dal
ton.

Vid framkomsten till Rosenhill skickade han 
en betjent in med sitt visitkort och strax derpå er
höll han underrättelse om att familjen »tog emot,» 
och Alexander infördes i salongen. Den förste, som 
välkomnade honom, var Alice. Hon räckte honom 
handen och presenterade honom för sina föräldrar 
såsom en gammal bekant från hennes vistande i 
hufvudstaden.

PÅ VAG TILL ROSENHILL.
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»Det är M:r Alexander Lamley, en nevö till 
den gamle, originelle egaren till det präktiga Mit- 
ford,» skyndade hon att tillägga, sedan hon förestält 
Alexander för Sir och lady Dalton. »Som jag be
rättat för er, blir denne unge gentleman med tiden 
égaré till Mitford och således en af våra grannar, 
om vi nämligen qvarstanna här i Sverige intill den 
tiden.»

Sir Dalton och hans fru mottogo Alexander 
med särdeles artighet. Richard Dalton var en hög
växt, magerlagd man om några och femtio år. Han 
hade ljust hår och stora ljusa polisonger. Han 
förde sig mycket stel och rak och visade sig i öfrigt 
som en fulländad gentleman. Hans fru, som var 
några år yngre, måste i sin ungdom varit en skön
het. Hennes ansigte påminde mycket om dotterns, 
isynnerhet voro deras ögon så till färg som vexlande 
uttryck hvarandra fullkomligt lika. Lady Dalton 
var mycket fetlagd och var i så fall en verklig 
kontrast till sin magre man.

Som tiden för lunchen var inne, inbjöds Alexan
der att deltaga i densamma. Man var just i be
grepp att sätta sig till bordet, då dörren till sa
longen öppnades och en svartklädd herre, till utseende 
och figur mycket lik Sir Dalton, inträdde i salongen.

»Min bror Doktor Josias Dalton, M:r Alexan
der Lamley,» yttrade Sir Richard, i det han pre
senterade de båda herrarna för hvarandra.

Doktor Josias Dalton såg ut att vara cirka 
45 år gammal. Han var något flintskallig öfver 
hjessan och nytjade blå glasögon, hvarigenom det 
blef omöjligt att urskilja ögonens färg eller uttrycket 
i desamma. Han skorrade något, då han talade, 
och hade till vana att ständigt leka med berlockerna 
till sin urkedja. En liten uppåt sträfvande näsa 
samt tunna polisonger och en ovanligt lång och 
mager hals samt en mun med mycket ojemna tänder 
fulländade porträttet af den värda doktorn, som 
från första bekantskapen gjorde ett vidrigt intryck
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på Alexander. Det låg någonting af skurk, af is
kall hårdhet i hans ansigte, som gjorde, att man 
helst undvek att fästa sina blickar på detta ansigte, 
hvars gulaktiga färgton framträdde så mycket skar
pare genom reflexen från de blå glasögonen.

»Hur befinner sig er onkel?» frågade Lady Dal
ton, vändande sig till Alexander. »Genom ryktet 
ha vi hört att den gamle mannen är sjuk. M:r 
Lamley har uppnått en ovanligt hög ålder, enligt 
naturens ordning kan han ej lefva länge till.»

»Jag tackar för er förfrågan,» svarade Alexan
der. »Min onkel lider af ålderdomssvaghet, men 
befann sig, då jag lemnade honom, betydligt bättre 
än han förut varit. Född i Skottland, har han 
fått i arf af sina fäder en stark helsa och en för
vånande lifskraft.»

»Då äro han och vi på sätt och vis landsmän,» 
yttrade Sir Dalton, i det han och lady Dalton ut
bytte en hastig blick med hvarandra. »Ledsamt 
att jag ej afvetat detta förut, då det hade varit för 
mig ett nöje att göra er onkels bekantskap.»

»Verkligen en förlust för min onkel, så mycket 
större som han för mig omtalat att han, under det 
att han i sin ungdom vistades i London der gjorde 
bekantskap med en familj Dalton. Det var en 
fabrikör William Dalton, i hvars hus min onkel 
umgicks, måhända en slägtingtill er mitt herrskap?» 
Alexander framkastade denna fråga med en så 
ointresserad min, att om man fruktat det någon lust 
att utforska något rörande familjen derunder låg 
dold, de i så fall blefvo fullkomligt förda bakom 
ljuset.

»Fabrikör William Dalton,» upprepade Sir 
Richard eftersinnande. »Nej någon sådan person 
har ej funnits inom vår slägt. Vi härstamma 
egentligen från Wales, hvarest lorderna Dalton af 
Dalton House ännu existera. Sjelf tillhör jag en 
yngre gren af denna gamla familj, men att i Eng
land finnes många med det namnet, det känner jag till.»

Trolle. II. 10
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»På Doherty hospital finnas tvenne personer 
intagna med det namnet,» yttrade doktor Josias, i 
det han riktade sina små blå glasögon på Alexan
der. »Det är en äldre och en yngre man, båda 
vansinniga, men ej beslägtade med hvarandra. Bland 
mina patienter finnes det många med samma namn 
utan att i öfrigt stå i något slägtskapsförhållande. 
Så ha vi en 5 à 6 personer med namnet Stuart, 
10 à 12 med det i England mycket förekommande 
namnet Watson och så vidare.»

»Det måtte vara ett pröfvande yrke att förestå 
en dylik inrättning,» yttrade Alexander. »Läkarens 
och menniskovänuens hela tålamod och kärlek tages 
härvidlag i anspråk. Att vårda dylika olyckliga och 
söka att hos dem åter tända förståndets ljus är en 
hög, en ädel lifsuppgift.»

»Och som äfven fordrar läkarens hela skarp
sinne och urskilniugsförmåga,» yttrade doktorn syn
bart intresserad af detta ämne. »Under min 18-åriga 
praktik vid behandlingen af sinnessvaga har jag 
haft ett rikt tillfälle att studera och göra iakttagel
ser öfver de mest olika fall af hjernrubbningar. 
Under min vård har funnits och finnas ännu pati
enter, hvilka med den mest utstuderade skicklighet 
försöka att bedraga läkaren och komina honom att 
tro det de äro fullkomligt kloka. Det har inträffat, 
att dylika patienter under ett eller flera års tid 
iakttagit ett uppförande i tal och sätt att skicka 
sig, att man derpå skulle kunnat blifva fullkomligt 
bedragen. Men i en hast har deras dolda vansinne 
plötsligt brutit ut med det häftigaste raseri. Dessa 
olyckliga kunna efter någon tids förlopp åter blifva 
lugna samt börja på nytt att spela rollen af för
ståndiga menniskor, tills ett nytt utbrott åter in
träffar. Sällan återvinna de förståndets ljus och 
läkaren kan endast söka till att lindra deras be
lägenhet.»

»Och det söker du till, Josias, med alla medel 
som stå dig till buds,» yttrade Sir Richard. »Do-
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li er ty är en anstalt, som genom dina sträfvanden 
vunnit ett rättvist och högt erkännande. Dess vackra 
belägenhet, dess trädgårdar och park, den lilla floden 
som finnes i dess närhet, gör det till en högst an
genäm uppehållsort, ehuru jag innerligt ber Gud 
bevara mig ifrån att under dess nuvarande bestäm
melse blifva en af dess nödtvungna gäster.»

»Hvilken önskan jag lifligt delar,» yttrade Ale
xander. »Inom min slägt har alltid funnits starka 
och friska hjernor, så att något ärftligt frö till 
vansinne ej heller är nedlagdt hos min familj.»

»Ämnet kan just ej ega något särdeles intresse 
utom för läkaren och psykologen,» svarade doktorn, 
»men jag vill upplysa om, att hvad denna förfärliga 
sjukdom beträffar de ärfda anlagen visserligen spela 
en stor rol, men en lika stor intaga de menskliga 
passionerna. En plötslig, stor sorg eller en lika 
oförmodad glädje, kärlek och hat, spel, drycken
skap, girighet och afund nu fl. passioner och starka 
sinnesrörelser befolka dårhusen och hospitalen i 
långt högre procent än de ärfda anlagen. Patien
ters antal, som blifvit vansinniga tillfölje af obe
svarad kärlek, har uppgått på Doherty till 15 à 
18 procent af hela antalet sinnessvaga hvilket van
ligtvis utgör cirka 200 à 250 personer.»

Lunchen var slutad och man steg upp från 
bordet. Alexander kom nu i tillfälle att med Alice 
öppna ett samtal, ett af dessa lätta kåserier, som 
utan att ega något egentligt värde likväl genom sin 
lätta, behagliga ton ega en viss fängslande förmåga. 
Teater, musik, skön konst och nyheterna för dagen, 
utgjorde de ämnen, som sammanblandades af de båda 
unga personerna. Alice visade sig ega en snabb 
uppfattningsförmåga, ett skarpt omdöme samt en 
betydande talang att leda och underhålla en kon
versation. Det var synbart, att hon önskade göra 
ett fördelaktigt intryck på den unge mannen — och 
hon lyckades. Det vexlande lifliga minspelet i hen
nes ansigte, den välljudande organen, de strålande
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ögonens ömsom öppna, ömsom beslöjade blickar, 
allt var egnadt att framkalla fantasiens rika bilder 
samt slå an på Alexanders känslofulla hjerta.

De båda bröderna Dalton jemte lady Richard 
hade qvarstannat i salongen, under det Alice och 
Alexander tagit plats i förmaket.

»En distingerad ung man m:r Lamley,» yttrade 
doktorn. »Nå min bäste Richard, sedan du bosatt 
dig i Sverige och vunnit den oväntade upplysningen 
att Caterine Daltons forne älskare icke blott lefver, 
utan äfven är blifven en af Sveriges rikaste män, 
så säg mig, hvad planer du hyser till följe af denna 
upptäckt?»

Sir Richard Dalton såg med en betecknande 
blick åt förmaket och svarade i låg ton;

»Har du förgätit, min bäste Josiäs, att min 
hustru Susan är barnbarn till Caterine Dalton och 
m:r Georg Lamley?»

»Det har jag ej glömt, men någon slutsats 
kan jag ej draga deraf,» svarade doktorn i hviskan- 
de ton.

»Detta hedrar åtminstone ej din skarpsinnighet, 
i annat fall borde du lätt finna att Georg Lam- 
leys millioner i första rummet bort tillfalla Caterine, 
som med honom var trolofvad; sedan hon aflidit, 
inträdde hennes barn, Madeline, gift med m:r Farren, 
som arftagerska, och då hon jemte hennes man 
båda aflidit, efterlemnande ett enda barn, en dotter 
Susan Farren, med hvilken jag är gift, så är det 
påtagligt, att hon och jag äro de, som hafva största 
anspråken på det blifvande arfvet efter den rike 
Lamley.»

Doktor Josias Dalton riktade sina blå glasögon 
på sin brors ansigte. Hade man kunnat kasta en 
blick bakom dessa blå speglar så skulle man funnit 
att doktorns ögon visade ett spän dt intresse.

»Din logik är fullkomligt rigtig, men det felas 
hos den en ytterst vigtig hållpunkt, utan hvilken
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den befimies vara af noll och intet värde,» svarade 
doktorn.

»Och det ar?» sporde sir Richard, i det han 
och hans fru flyttade sig närmare intill doktorn.

»Jo, att Caterine Dalton och m:r Georg Lam- 
ley aldrig voro — pö/Ja, hvadan några arfsanspråk 
från er sida ej kunna lagligt ifrågakomma,» svarade 
doktorn.

»Mycket rätt, min käre Josi as, men detta hin
drar mig likväl ej ifrån att vilja och måhända äfven 
lyckas uti att bl if v a égaré n. b. för min familjs 
räkning af lejonparten af Georg Lamleys egendom,» 
svarade sir Richard med ett bestämdt uttryck i sitt 
ansigte, likasom något tvifvel derom ej förefans.

»Så-å, och huru skall detta tillgå?» frågade 
doktorn.

De båda makarna Dalton sågo på en gång åt 
förmaket, Doktorn följde deras blickar. Alice hade 
satt sig vid pianot och spelade samt sjöng med 
klangfull röst en aria. Alexander stod helt nära 
henne och lyssnade med synbart intresse till sången.

»Aha, genom ett giftermål mellan lionom och 
henne derinne,» hviskade doktorn, »/7cm blir, enligt 
hvad du sade till mig i går, en af gubben Lamleys 
hufvudarfvingar. Fadern och han få ju ärfva rubb 
och stubb, som man säger. Nå ja, lyckas det, så 
får din dotter åtminstone en del af millionerna.»

»Hon skall hafva — allt,» hviskade sir Richard.
»Min mormor var den rätte arftagerskan och 

Alice skall ej afstå en penny,» yttrade lady Dalton.
»Kan ej fatta möjligheten häraf,» svarade dok

torn. »Ni måtte ega någon för mig obekant utsigt 
att vinna detta rika arf. Att Alice kan blifva gift 
med gentlemannen derinne, detta är en möjlighet, 
men huru hela arfvet kan komma att tillfalla henne, 
det kan jag ej fatta.»

»Susan, gå in i förmaket och uppehåll m:r 
Lamley der, medan jag och Josias än ytterligare
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meddela oss med hvarandra,» yttrade Sir Richard 
till sin fru. Derefter vände han sig till doktorn.

»Du känner till, att jag genom att spekulera 
i Wygram grufvorna förlorade största delen af min 
förmögenhet,» sade han, »att jag, förut rik, deri- 
genom blef fattig ?»

»Har aldrig spekulerat i grufvor,» svarade dok
torn, »det var obetänksamt handladt af dig.»

Ett ironiskt småleende spelade kring Sir Richards 
tunna läppar.

»Jag medger, att en Doherty affär hade varit 
bättre, men jag tänkte ej derpå, bäste Josias,» sva
rade Dalton.

»Hvad menar du med det, jag skulle tro, att 
min karaktär är oförvitlig och att Doherty i alla 
afseenden uppfyller sitt ändamål?»

»Förträffligt, dess murar äro stumma, dess 
ytterst sorgfälligt innestängda gäster lyckliga. Eng
lands yppersta tjuf skulle ej kunna dyrka upp något 
af dess dörrlås eller komma ut eller in öfver dess 
höga med hvassa spikar försedda hägnader. När 
man kommit dit in, kommer man aldrig derifrån ut, 
eller huru?»

Doktorns gulaktiga hy blef hvit och några 
spasmodiska ryckningar märktes i hans ansigte.

»Du talar i gåtor,» svarade han. »Blir någon 
af Dohertys patienter återstäld, blir han ej vidare 
qvarhållen der, hvartill skulle väl sådant tjena?»

»Fins Samuel Briggs ännu qvar på Doherty ?» 
frågade Dalton.

»Det gör han.»
»Och Draper likaså?»
»Afven han.»
»Och lady Rosa Carruthers?»
»Samma svar; men hvarför gör du mig dessa 

frågor?»
Sir Richard Dalton lutade sin mun tätt intill 

doktorns högra öra och hviskade:
»Under det jag besökte dig på Doherty, roade
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det mig att lära känna dessa personer och studera 
deras tankeförmåga, Vet du hvad jag fann?»

»Nej.»
»Jo, att de alla tre voro lika förståndiga och 

kloka som t. ex, du eller jag, men de hade alla 
ett gemensamt fel.»

»Och hvaruti bestod detta?» sporde doktorn 
med något osäker röst.

»De voro rika, mycket rika och dylika guldfåg
lar släpper man ej gerna ur buren, då deras slägtingar 
är ft deras egendom, medan de ännu lefde. Blif ej 
oroad, bäste Josias, öfver min lilla Doherty studie, 
ty inte afundas jag dig de mer eller mindre många 
tusen punden, som du bekommit i arvode för att 
fortfarande vårda dina skyddslingar, ej heller för
råder den ena brodern den andre, men jag ville blott 
låta dig veta, att om jag förlorade på Wygram- 
affären, jag då spekulerade på en stenkolsaffjr, och 
ej på förvridna nmnniskohjenior eller på egennyttiga 
slägtirigars beräkningar.»

»Men nu gör du åtminstone det sistnämnda,» 
inföll Josias Dalton med ett iskallt leende, »och 
måhända skulle du vilja gå på samma sätt tillväga 
såsom t. ex, slägtingarna till Briggs, Dräper eller 
lady Carruthers, om hvilka du talat?»

»Måhända ja eller också nej, det beror på om
ständigheterna,» svarade Dalton, »och äfvenledes om 
du då innehar och förestår det förträffliga Doherty. 
Men nu till sjelfva saken . . .»

»Dröj ett ögonblick, om jag får bedja derom,» 
afbröt doktorn. »Af blott slägtkärlek och artighet 
har du säkerligen ej inbjudit mig att så här på vin
tern komma på ett besök hos dig. Jag kan förstå 
att du behöfver min tjenst Richard, eller huru?»

Den tillfrågade såg helt förvånad på frågaren, 
tillslöt det venstra ögat och betraktade honom blott 
med det högra. I detta ögonblick hade Richard 
Daltons ansigte ett så utprägladt tycke med — räf,
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att det felades honom blott pelsen, för att vara 
en sann afbild af det listigaste af alla kända djur.

»Behöfver din tjenst?» upprepade Dalton, i det 
han öppnade det slutna ögat och såg brodern for
skande i ansigtet. »Tror du att jag har så godt 
minne, att jag ihågkommer, att jag under mina 
välmaktsdagar lånade m:r Josias Dalton tvåtusen 
pund, att skuldsedeln hvarå aldrig någon ränta blif- 
vit inbetald, ännu finnes i min ego? Tror du jag 
minnes en sådan ringa tjenst, hvars gäldande skulle just 
nu under mina nuvarande omständigheter komma 
mig särdeles väl till pass? Nej bästa Josias sådant 
minnes jag ej, ehuru skuldbeloppet sedan den tiden 
nära nog fördubblats.»

»Du har varit mycket god, käre Richard,» sva
rade doktorn med len och iuställsam röst och må
hända spelande sin roll ännu slugare än brodern 
sm. »När du vill hafva skulden inbetald af mig, 
så skall det ske. Men måhända vill du hafva en 
annan valuta än penningar?»

»Yi tå väl se, vi skola tänka efter,» svarade 
Dalton. »Denna andra valuta än penningar är ännu 
så dunkel, så obestämd, ligger ännu så oklar i mitt 
hufvud, att jag först i en framtid kan säga hvad 
torm den kommer att antaga. Således får din skuld
förbindelse ännu för en tid ligga i mitt förvar och 
räntan än vidare läggas till kapitalet.»

Doktorn drog en djup suck af lättnad, ty han 
hade hyst den tanken, att Dalton verkligen velat 
nu utkräfva sin fordran hos honom. För Josias 
Dalton var guldet en Gud, den han dyrkade långt 
högre ali allt annat här i verlden. För snål att 
gifta sig, emedan en familj skulle kosta honom allt
för mycket, fick det af honom samlade guldet ersätta 
honom maka, barn, vänner, umgängeslif, ja — allt, 
i så fall ej den ende här i verlden, som så handlar 
och njuter af sin tillvaro.

»Jag yttrade för en stund tillbaka: låt oss 
komma till hufvudsaken, och vi hafva båda slagit
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in på, bivägar,» fortsatte Sir Richard. »Min för
mögenhet gick förlorad, och jag drog mig hit undan. 
Snart blef det mig bekant, att Georg Larnley, den 
rike millionären och egaren till Mitford, Caterine 
Daltons forne trolofvade, var min granne. Hans 
och Caterines ungdomshistoria var mig välbekant, 
och mitt slägtskap med den öfvergifna Caterine och 
med hennes trolofvade, uppväckte hos mig tanken 
att skipa en om äfven sen rättvisa, och tillförsäkra 
min dotter denna vackra förmögenhet. Susan 
delade fullkomligt mina åsigter och Alice . ..»

Ett klingande skratt hördes från förmaket. Det 
kom från Alice, som visade Alexander turerna i en 
irländs nationaldans, som hon sett utföras i London. 
Stegen voro mycket lifliga och graciösa. Alice 
halkade på det bonade golfvet, men föll ej, utan 
mottogs af Alexanders armar. »Hvilken uppmärk
sam kavaljer ni är,» yttrade den unga ladyn. »Jag 
tackar er.»

»Att få stödja er, miss Dalton, är en afunds- 
värd lycka-,» svarade den unge ädlingen.

Hans ord hördes af de båda bröderna Dalton. 
Sir Richard smålog.

»Det går bra,» mumlade han. »Måhända komma 
de att älska hvarandra. I så fall få vi se. Då 
torde det blifva den andre.»

»Du yttrade visst något?» frågade Josias.
»Ja, jag sade, att Susan och jag voro ense om 

att tillförsäkra Alice arfvet efter Georg Larnley och 
att Alice är en alltför klokt uppfostrad flicka att 
ej gilla våra åsigter,» fortsatte Dalton. »Den som 
varit rik, känner till rikedomens glänsande fördelar, 
den framstående ställning, förenad med aktning, som 
den skänker åt sina innehafvare, att ej saknaden af 
dessa fördelar skulle kännas alltför djup och bitter. 
Skönheten flyr bort som en bubbla, en rök eller 
dimma. Talangen dyrkas till en tid och snillet 
glänser som en meteor, slocknar och försvinner. 
Folkgunst och popularitet räcka för en tid och blåsa
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bort som en storm. Men guldets, rikedomens makt 
och njutningar qvarstå och skänka fröjder intill 
lifvets slut.»

»Samma åsigter delas af mig,» svarade dok
torn. »Jag har sett’för mycket af nöd, elände och 
tårar, alstrade af fattigdomen, att jag ej skulle 
frukta pauperismen. Vetenskapen har ej gjort mig 
annorlunda till sinnes, menniskans täflan och äflan 
är att njuta ett sorgfritt lif, och det kan ej njutas 
af den som saknar guld och egodelar.»

»Nåväl, för att nu återkomma till det rika 
arfvet och dermed sammanhängande förhållanden,» 
fortfor Sir Dalton, »så vidtog jag några mått och 
steg för att vinna kännedom om ställningen inom 
Lamleyska slägten. Den gamles testamentariska 
dispositioner blefvo mig snart bekanta, systersonen 
till Georg Lamley samt den förres äldste son, han, 
som just nu besöker oss, ärfva hela förmögenheten 
med fullkomligt uteslutande af doktor Lamleys andre 
son, Patrik. Det är således kring fadern och den 
äldste sonen som mina spekulationer i första rummet 
böra vända sig. Genom mina agenter har jag för
nummit, att fadern är den yngste sonen mest gynn
sam och bevågen och att han utan framgång sökt 
förmå den gamle morbrodern att ändra testamentet 
till dennes förmån. Patrik Lamley har ett godt, 
förslaget hufvud, är ärelysten och till ytterlighet 
afundsjuk på brodern, såväl för hans yttre företrä
den som förnämligast öfver de rikedomar som vänta 
honom.»

»Och din plan, huru gestaltar den sig, det lyster 
mig att veta, ty på dessa nu meddelade omständig
heter, kan jag just ej finna någon grund att bygga"» 
yttrade doktorn.

»Kärlek, afund och hat, äro de ej ypperliga 
bundsförvandter, om de klokt och skickligt använ
das?» frågade Dalton med ett lätt leende.

»Visserligen, jag medgifver gerna, att har man 
dessa tre kraftiga medhjelpare på sin sida, så kan
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man uträtta ganska mycket här i verlden,» svarade 
m:r Josias,

»Jag har haft tvenne besök af juris doktor 
Lamley,» sade Sir Richard i mycket låg ton. »Det 
var en ståtlig man, ja, en vacker karl. Hans kun
skaper, hans verldskännedom, hans gentlemanlika sätt 
att skicka sig gjorde på mig, min hustru och — 
dotter ett mycket angenämt intryck.»

»Besökte han dig. Hm, det var besynnerligt,» 
yttrade doktorn, i det han aftog och putsade 
sina glasögon, ty han märkte, att samtalet 
med brodern just var på väg att inträda i det 
stadium, då det erfordrades att både se och höra 
väl. »Hvad ärende kunde han väl hafva till dig?» 
sporde doktorn med möda döljande sin nyfikenhet.

»Han önskade göra min bekantskap i och för 
lånet af några engelska lagböcker, dem han förmo
dade finnas i mitt bokförråd,» svarade Dalton. »Men 
jag tror att det var mindre för detta ärendes skull 
än för att få träffa och fortsätta sin i Stockholm 
gjorda bekantskap med Miss Alice Dalton, min 
dotter.»

»Ah tusan, är det möjligt,» yttrade m:r Josias 
med en röst så hög, att Sir Richard måste gifva 
honom en vink, om att förmaket låg helt nära. »Du 
vill väl ej säga att karlen är förälskad i Alice?»

»Pin kär och när en äldre man fattar kärlek 
till en ung och skön qvinna blir hans passion van
ligtvis stormande, ohejdad,» svarade Dalton. »Alice 
tyckes verkligen med största intresse samtala med 
honom. Gudbevars, gerna för min del. Fadern 
eller sonen, det qvittar mig lika hvem det blir af 
dem båda, som vinner hennes tycke. Det bästa af 
allt blir att de älska henne båda.»

»Nu förstår jag dig ej ett enda grand, det måste 
jag rent ut tillstå,» yttrade m:r Josias, i det han 
häftigt började leka med berlockerna till sin ur
kedja. »Skall en dylik dubbelkärlek vara för dig och 
dina planer fördelaktig. Jag tycker snarare den
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borde leda tili fördert och bilda den hårresande 
slutscenen i ett drama?»

»Måhända inträffar väl något ledsamt, en kata
strof, som man plägar säga, men det betyder, föga, 
blott ändamålet vinnes,» svarade Dalton. »Älskar 
Alice fadern, så gifter hon sig med honom och tvärtom 
i den händelse hennes tycke faller på sonen. Kär
leken slocknar ej med giftermålet. Fadern t. ex. 
fortfar att älska sin sonhustru eller sonen sin stjuf- 
moder. Ett familjeförhållande utspinner sig, som 
blir outhärdeligt. En sådan kärlek kan endast få 
namn af — vansinne och en dylik dåre min bäste 
doktor, hvar finnes rätta platsen för en sådan?»

Dalton riktade sin halft beslöjade ormblick på 
broderns gulbleka ansigte. Denne hade upphört att 
leka med berlockerna, han blott stirrade på frågaren.

»Jag väntar ett svar af dig på min fråga, bäste 
Josias,» yttrade Sir Richard.

»På Doherty eller något likartadt ställe är rätta 
platsen för en djdik person,» svarade doktorn. »Aha, 
jag förstår, medan den kärlekssjuke fadern eller 
sonen sitter der, ärfva slägtingarna eller huru? 
Det blir en ny historia à la Briggs, Draper eller 
Rosa Carruthers ?»

»Måhända,» svarade Dalton långsamt. Doktorn 
lade sin hand på hans arm.

»Broder Richard, jag märker, att du bestämdt 
kommer att behöfva min tjenst,» sade han, »och 
jag förstår nu hvarför du inbjudit mig att komma 
öfver till Sverige.»

Kring Daltons mun spelade ett öfverlägset 
leende.

»Så-å, ändtligen,» mumlade han. »Det behöf- 
des då verkligen så mycket upplysande tal för att 
få honom att begripa.» Högt sade han:

»Din tjenst kan jag komma att behöfva. Tje- 
nar du mig troget, som det egnar och anstår en 
broder, så kommer den skuldsedel vi nyss talat om 
att qvitterad öfverlemnas i dina händer. Allt beror
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på att skickligt spela sina kort. Yid sitt sista be
sök här för ungefär 14 dagar tillbaka yttrade den 
äldre Lamley sig skola hit återkomma och då med
taga sonen Patrik. Du kommer då i tillfälle att 
sjelf få se och döma. Caterine Dalton skall blifva 
hämnad, och Georg Lamleys rikedomar tillfalla 
hennes afkomlingar.»

»Ske alltså,» mumlade till återsvar den bäste 
bland bröder. »Men se, här ha vi svägerskan och 
de båda unga åter,» yttrade doktorn till lady Dal
ton, som jemte Alice och Alexander åter inträdde i 
salongen.

»M:r Lamley och Alice ha, medan ni samtalat, 
roat sig med musik, sång och dans,» yttrade ladyn 
småleende. »Det bästa är att m:r Lamley förkla
rat, att han haft rätt trefligt och ett sådant ytt
rande är ju alltid angenämt för en värdinna att 
höra.»

»Då förmodar jag att ni förnyar ert besök,» 
yttrade Dalton — värden — i en förbindlig ton. 
»Ni sade vid lunchen, att ni var en vän af jagten. 
Så är äfven jag. Låt oss jaga tillsammans.»

»Med nöje, sir,» svarade Alexander. »Mitford 
eger ypperliga jagtmarker och isynnerhet på vårti
den är fågeljagten derstädes ovanligt ymnig och af 
stort intresse. Fåglar af flera slag, deribland sva
nor,. häcka i vassen vid dess stränder. Nu få vi 
nöja oss med bepelsade och befjädrade invånare.»

Det bief beslutadt, att sir Dalton och Alexan
der fyra dagar derefter skulle företaga ett gemen
samt jagtparti, såvida den gamle Georg Lamleys 
tillstånd så förbättrats, att Alexander kunde lemna 
honom för en eller ett par dagar. Kort derefter 
tog Alexander afsked och återvände till Mitford. 
På hemvägen sysselsatte han sig med att uteslu
tande tänka på den sköna Alice. Hans hjerta klap
pade häftigt och oroligt och han medgaf för sig 
sjelf, att han var på god väg att bli förälskad i 
den vackra, eleganta missen.
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»Hon är förtjusande, intelligent och med ett 
sa intagande väsen, att hon måste tvinga det kal
laste hjerta att älska sig,» tänkte han, i det hans 
fantasi jollrade fram hennes bild inför sina ögon. 
»Min onkel vill, att jag skall gifta mig, han anslår 
ett rikligt årligt apanage åt mig, i framtiden blir 
jag égaré till Mitford och ett kapital, som gör mig 
till en af landets rikaste män. Nåväl, jag skall 
gifta 111ig och Alice Dalton är den, som jag tager 
till min hustru.»

Vid framkomsten till Mitford fann han onkelns 
tillstånd oförändradt. Den första fråga den gamle 
gjorde, var om Daltons samt om det lyckats ho
nom att göra någon upptäckt, huruvida de voro 
beslägtade med eller kände till något, som stod i 
beröring med Caterine,

Alexander redogjorde för familjen samt berät
tade huru han handlat äfvensom Sir Richard Dal
tons och dennes brors bestämda yttrande, att de ej 
kände till eller ens hört omtalas någon fabriksid- 
kare med namnet William Dalton. Den gamle 
Lamley lyssnade uppmärksamt till hans ord och 
den litiiga beskritning han gjorde af Alices skönhet 
och öfriga egenskaper.

»Och hennes mor, hurudant var hennes utse
ende, figur och hållning?» sporde onkeln.

»Hennes yttre var mycket likt dotterns och 
lady Dalton måste liksom Alice nu är varit en skön
het i sin ungdom,» svarade Alexander. »Hvad som 
mest frapperar hos dessa bada fruntimmer är icke 
blott färgen utan förnämligast blicken, det vexlan.de, 
lifliga uttrycket i deras ögon. Sannerligen, onkel, 
har icke Alice Dalton så intagit mig till sin fördel, 
att jag är på god väg att blifva kär på fullt allvar.»

»Vore förhållandet så som jag förmodat, skulle 
jag anse ett giftermål mellan dig och den unga da
men såsom en försynens underbara skiekelse,» sva
rade åldringen. »Skulle dessa Daltons verkligen 
vara beslägtade med Caterine blef genom ett dylikt
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giftermål någon upprättelse gifven åt hennes minne 
derigenom att anhöriga efter henne komme att få 
del af min förmögenhet. Men vi skola ej förhasta 
oss. Gosse, heinta hit schatullet, du gaf mig i dag 
på morgonen.»

Alexander skyndade att fullgöra hans befall
ning. Den gamle tjenaren inbar ljus och eldade i 
kaminen. Schatullet blef stäldt framför gamle 
Lamley, som tog plats vid bordet. Han tillsade 
min far att först om en halftimme återkomma och 
förhjelpa honom till hvila. Onkeln och Alexander 
voro åter allena.

Gamle Lamley öppnade schatullet och började 
ransaka bland dess innehåll. Slutligen fick han fatt 
i en liten medaljong, hvars ram omslöt ett porträtt 
af en ung qvinna af beundransvärd skönhet. Länge 
och med ett drömmande uttryck i sitt djupt fårade 
ansigte betraktade gubben porträttet.

Han räckte det till Alexander.
»Så som detta porträtt utvisar såg Caterine 

Dalton ut vid 19 år,» sade han. »Sådan var hon 
till sitt utseende, då hon skänkte mig sitt hjerta, då 
jag röfvade hennes frid och öfvergaf henne.»

Alexander som noga betraktade porträttet ut
ropade;

»Det är en fullkomlig afbild af Alice Dalton, 
ja så mikroskopiskt träffande likt denna unga dam, 
att jag vågar svära på, att det är hon sjelf och 
ingen annan. Afven med lady Dalton har detta 
porträtt en förvånande likhet. Onkel, detta kan ej 
blott vara en nyck, ett märkvärdigt sammanträffande 
af likhet mellan detta porträtt och de båda frun- 
timmerna. Dem sjelfve ovetande måste de stå i 
något närmare slägtförhållande till Caterine. Vill 
ni ej tillåta att Sir Richard Dalton besöker er; ge
nom att sammanträffa med honom torde er skarp
sinnighet lättare upptäcka, om denne gentleman af 
okända orsaker ej vill delgifva er något rörande 
Caterine och hennes dotter. Gör detta, bästa on-

ETT PORTRÄTT.
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keJ, och kom ihog, att om ert och Caterines barn 
lefver, det har långt heligare och större anspråk 
att få ärfva er än min far och jag. Min onkel af 
er rikedom afstår jag med nöje allt till en rättmä
tigare arfvinge.»

»Du är en god gosse Alexander, och dina ord 
hedra ditt hjerta,» svarade onkeln. »Hvad det be
träffar, att jag borde hafva ett möte med Sir Dal
ton, så skall jag tänka på saken. Nu är jag trött 
och behöfver hvila. Medaljongen kan du förvara 
och inedtaga till Daltons, då du nästa gång besö
ker dem för att oförmärkt göra dina jemförelser. 
När du går, så säg till Ambrosius, att han kom
mer hit in. I morgon skola vi vidare öfverlägga 
med hvarandra. Gud vare hos dig gosse.»

Den gamle Lamley räckte Alexander sin hand 
till afsked. Denna hand kändes kall som hade den 
tillhört ett lik. Den gamle såg med sina matta 
ögon på den unge mannens friska, blomstrande an- 
sigte.

»Barn,» sade han, »jag är gammal, mycket gam
mal, och har väl derför mina besynnerliga idéer. 
Men följ mitt råd, tag dig till vara för dina när
maste, var listig som en orm men spak som en 
dufva. Dessa Daltons äro ej heller att lita på. 
De der ögonen du talat om har jag tänkt på, de 
båda intet godt. Var på din vakt.»

»Jag skall vara försigtig, onkel, jag lofvar er det,» 
svarade Alexander och lemnade rummet. Den gamle 
Ambrosius inträdde strax derefter till sin herre.

»Skulle något hastigt inträffa med mig, du för
står,» yttrade Georg Lamley till sin trotjenare, »så 
har du väl papperen i säkert förvar?»

»Ja, herre, allt är redo och klart, allt skall 
blifva som ni befalt.»

»Godt, gamle vän, och kom äfven ihog, att du 
lem nar Alexander detta schatull, när jag är död, 
nyckeln till det, är här.»

Han visade den fina silkessnodden han bar om
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balsen och A-id hvilken nyckeln till schatullet var 
fästad.

»Ja, herre, allt skall blifva uträttad t.»
»Tack Göran. Nu må du hjelpa mig till att 

få hvila. Jag fryser och känner mig lielt underlig 
i mitt hufvud. I morgon skall jag skicka bud till 
Sir Dalton och bedja honom besöka mig, det är ingen 
tid att förlora.»

När Göran lemnade sin herre, slog tornuret på 
Mitford 11 på natten. En nattlampa brann på 
bordet, och innan Göran lemnade rummet för att 
gå till hvila i salen strax invid sin herres sängkam
mare, tog han ljuset och lyste på honom. Georg 
Lamley låg med slutna ögon och händerna samman
knäppta öfver täcket. Bröstet höjde sig lugnt och 
stilla och han tycktes hafva en god sömn.

»Han sofver,» mumlade Göran, »och nu kan jag 
tryggt lemna honom.»

Den gamle tjenaren lemnade rummet.
»Caterine, Caterine!» mumlade Georg Lamley i 

sömnen, »du och jag skola snart åter träffas. Vårt 
barn . . . arfvet . . . Alexander . . . du.»

Han upphörde att tala, han drömde om henne, 
som han älskat och öfvergifvit, han drömde om 
sitt barn, som han Jemnat hjelplöst iveriden. Han 
drömde för att aldrig mera vakna här i lifvet.
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TOLFTE KAPITLET.

»Sömnen är dödens broder.» Den gamle Georg Lamlev visar 
sig b af va varit en äkta humorist. Den "dubbla kärleken. Patrik 
Lamlev börjar intrigera.

Eöga hade Alexander Lamley sofvit denna 
natt. Oroliga drömmar höllo honom länge vaken 
och törst fram på morgonen föll han i slummer. 
Det var ännu ej dager, då han väcktes af någon, 
som i upprörd ton kallade honom vid namn. Han 
slog upp ögonen och såg den gamle Ambrosius med 
ett ljus i handen stå invid sängen. På den gamle 
tjenarens ansigte visade sig en stark sinnesrörelse, 
handen, som höll ljuset, darrade och tårar syntes 
i hans ögon.

»Hvad är på färde, efter som ni infinner er 
här så tidigt?» sporde Alexander, i det han häftigt 
satte sig upp i sängen.

»Ni har sjelf befalt mig att säga er till, om 
något ovanligt skulle inträffa,» svarade Göran, »och 
i natt har en sådan ovanlig händelse inträffat. Er 
onkel, min gamle husbonde, är död. När jag för 
en stund sedan inkom i hans rum och gick fram 
till sängen, låg han stel och orörlig. Jag tog hans 
hand i min, den var styf och kall. Döden synes 
hafva öfverraskat honom under sömnen; nu vet ni 
allt.»

Alexander blef alldeles bestört. Att den gamle 
onkelns slut var så nära, kunde han omöjligt ana. 
Han skyndade att kläda sig och gick derefter åt-
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följd af Göran in i den dödes hvilorum. Der låg 
hans beskyddare stel och liflös. Han hade gått att 
återförenas med Caterine, utan att här på jorden 
få veta något om sitt barn, som redan före honom 
gått bort ur tiden.

»Min husbondes sista befallning i går afton 
var den, att ni skulle taga i förvar det lilla scha
tull, i hvilket han förvarade åtskilliga bref och 
papper,» yttrade Göran till Alexander. »Nyckeln 
till schatullet bär den döde fästad i en snodd 
kring halsen. Vid detta schatull tycktes han tästa 
en viss vigt.»

Alexander tog schatullet jemte' nyckeln och bar 
det till sitt rum. Så fort det dagades, skret han 
ett bref till fadern och underrättade honom om 
dödsfallet. Med ridande bud sände han brefvet till 
Stockholm. Derefter skref han några . rader till 
Dalton och underrättade honom om, att jagtpartiet 
måste inställas till följe af hans onkels frånfälle. I 
Görans och den tillkallade kronofogdens närvaro 
förseglade han den aflidues byrå och det stora skåp, 
i hvilket han plägade förvara sina dokument, pen
ningar och värdepapper. Först följande dag kunde 
hans far, doktor Lamley väntas anlända till Mit- 
ford. Att han ej skulle förhala resan, utan skynda 
till slottet, visste nogsamt Alexander, som kände, 
att det rika arfvet efter onkeln mer än allt annat 
sysselsatte faderns tankar. Sjelf var han nu den 
rike egaren till Mitford samt ett kapital, som en
samt det skulle gjort honom till en mycket förmö
gen person. Alexander hade svårt att vänja sig 
vid den tanken, att han nu i en hast blifvit eko
nomiskt oberoende och kunde tritt bestämma öfvei 
sitt lefnadssätt och sina åtgöranden.

Tjenaren, som öfverbragt hans bref till Sir 
Dalton, återvände med ett bref från den sistnämnde, 
i hvilket han beklagade onkelns död, samt i öfrigt 
uttryckte sig i de förbindligaste ordalag. Han slu
tade med en gemensam hels ni dg från sin familj
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och hoppades, att de snart åter skulle råkas. Alex
ander fann lätt att de artiga smickrande fraserna 
i brefvet voro skrifna till honom i egenskap af den 
rike arftagaren, och han smålog deråt väl vetande, 
hvad dylikt underhaltigt mynt egde för verkligt 
värde.

Vinterdagen var mörk och kulen och Alexan
der tillbragte de långa timmarna i sitt rum helt 
allena. Han sysselsatte sig uteslutande med att 
tänka på Alice och uppgöra planer för framtiden. 
Han tog för alldeles afgjordt, att han skulle lyckas 
vinna hennes genkärlek, alldenstund hon visât sig 
särdeles intresserad af deras bekantskap och uttalat 
sitt nöje öfver att de sammanträffat med hvaran
dra. Han föresatte sig att noga utforska hennes 
tänkesätt och karaktär för att vinna visshet om, 
huruvida hon blott för att blifva rik ville, om sä 
ifrågakom gifta sig med honom, eller om detta 
skedde af verklig kärlek till honoin samt med före
sats att göra honom lycklig.

På Rosenhill hade underrättelsen om den gamle 
Hamleys död framkallat ej ringa bestörtning. Dal- 
tons afsigt att förr eller senare få sammanträffa 
med Caterines forne älskare hade döden omintet
gjort, den möjliga utsigt, som förefans, att han af 
denne skulle kunnat utverka något till sin fördel 
var nu borta och han hade nu uteslutande att in
trigera med de båda arftagarna för att genom dem 
se sina mörka och egennyttiga planer krönas med 
framgang. Han hade en lang öfverläggning med 
brodern rörande de mått och steg, som borde vid
tagas, för att än ytterligare vinna den äldre och 
yngre Lamleys förtroende på det att han så myc
ket bättre kunde inverka på deras beslut och hand
lingar. Det blef beslutadt att så fort omständig
heterna det medgåfvo, båda skulle aflägga ett be
sök pa Mitford, för att derstädes taga ställningar 
och förhållanden i närmaste skärskådande.

Alice Dalton befann sig allena i sin kammare,
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när modern bragte benne nyheten om Georg Lamleys 
plötsliga frånfälle. En blixt sköt fram ur hennes 
ögon, när hon hört denna oväntade underrättelse 
och ett leende spelade i samma ögonblick kring 
hennes täcka mun.

»Således blifva de orimligt rika båda fed,» ut
ropade hon med hänförelse. »Striden om de mil
lioner, som med rätta borde tillfallit oss skall nu 
taga sin början. Jag gläder mig deråt, ty nu kom
mer jag i tillfälle att få pröfva makten af mitt 
snille och min skönhet. Både far och son skola 
ligga som tillbedjande slafvar vid mina fotter.»

»Men nog föredrager du väl ' den yngre för 
den äldre, de mörka lockarna framför dem, 
hvilka snart skola blandas med silfverhår. Nog 
älskar du hellre att fästas vid den kraftfulla 
ungdomen än vid mannen, som snart inträder i hö
stens dar?» frågade henne modern.

»Hvarför just det?» frågade hon med en blick, 
hvars uttryck var omöjligt att tolka, »Den äldre 
är i mina ögon vida intressantare, mera bildad, mera 
hängifven än den yngre.

Fadren är kraftfull, energisk och en man i sina 
bästa år. Den andre är veklig till karaktären och 
skall i lugn och i ro njuta af sina rikedomar utan att 
ega förmåga att höja sig öfver mängden. Den äldre 
Lamley kan stiga högt och gifva mig utom rikedom 
arven en plats vid sin sida på samhällets höjder, 
den andre kan ej draga mig ett tuppfjät upp ifrån 
jorden. När vi blefvo fattiga, när jag såg de för
ödmjukelser vi nödgades lida af råa kreditorer, när 
jag beröfvades min plats inom societeten för det 
jag saknade guld att uppträda bland denna skim
rande skara, svor jag inom mig, att blifva åter 
rik, alt lysa, blända, och min skönhet, min enda 
egendom skall blifva den makt, som förhjelper mig 
härtill. Jag har hlifvit kall, hård, beräknande och 
egoistisk, det har fattigdomen gjort mig till. Alska 
med en ren en upphöjd kärlek, det kan jag ej mera.
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Den för rik ansedda Alice Dalton älskade den fat
tige Edgar Woodriff. Vårt iråkade obestånd skilde 
oss åt. Sedan dess är mitt hjerta kallt och för
tork ad t.»

Hon talade fort och med häftighet. Uttrycket, 
det vexlande minspelet i hennes ansigte kan jag ej 
med ord återgifva. Ye den man, hvars öde det 
blef att med henne vid sin sida draga vägen fram 
genom lifvet. Hon skulle böja honom som vax 
efter sin vilja, han måste blifva hennes slaf, hennes 
förste tjenare, ty att försöka något motstånd mot 
denna karaktär vore fåfängt, omöjligt, ty i sitt 
snille, sin skönhet, sin förställningskonst och sin 
energi egde hon bundsforvandter, med hvilka det 
ej lönade att kämpa.

»Men jag tror likvisst, att du misstager dig 
på den unge Lamleys karaktär,» yttrade lady Dal
ton, som i öfrigt fullkomligt delade sin dotters 
krassa åsigter. »Mig tyckes som han hvarken är i 
saknad af kunskaper, kraft eller intelligens. Vore 
det jag, som finge välja, nog föredroge jag sonen 
för fadern.»

»Jag kan misstaga mig men tror det knappast,» 
svarade Alice. »Annu har jag ej till fullo pröfvat 
den inre halten hos honom, men hvad jag redan 
funnit har stadgat min öfvertygelse. Dessutom har 
ju ingen af dem ännu talat med mig om kärlek. 
När ett frieri ifrågakommer, då är det tid att be
tänka sig. Det kan ju hända, att jag ej vinner 
nåd inför deras ögon.»

»Då skulle jag mycket bedraga mig i min egen
skap af qvinna, om jag ej redan funnit hvad in
tryck du gjort på desse herrar Lamley,» svarade 
ladyn. »Hvad Edgar Woodriff beträffar handlade 
du klokt i att bryta med honom. Du följde mitt 
råd härutinnan och jag tror, att det blir till din 
sanna fördel. Edgar var målare, han egde snille, 
inspiration, talang. Men hvad hjelpte väl allt detta, 
då han måste arbeta för sitt dagliga bröd. Han
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kan hafva framtid för sig, men den är långt afläg- 
sen.»

»Jag älskade likväl Edgar och måhända kom
mer jag att ångra, att jag bröt mitt löfte och öf- 
vergaf honom,» svarade Alice med vekhet i rösten. 
»Men jag saknade mod att af vakta framtiden och 
framför allt ryste jag vid utsigten att bo i en vinds
kupa med fattigdomen som daglig gäst. En annan 
sak var det, då den rike Daltons dotter ville för
ena sitt öde med den talangfulle artisten. Jag 
egde rikedom, han snille och vi voro hvarandra 
jemngoda. Förhållandet förändrades, och vi voro 
båda fattiga. Men nog härom, vi skola ej låta 
gamla sår blöda. Det närvarande tar hela min 
kraft i anspråk. Med okuflig trånad längtar jag 
åter att få intaga min plats i rikedomens verld. 
xktt lefva här ännu ett år som en nunna, ute
sluten från nöjet och festers glada samijväm, 
skulle blifva min död. Jag är ung och vill njuta 
af lifvet, njuta af min tillvaro, kosta hvad det 
kosta vill.»

»Du skall vinna ditt mål, mitt älskade barn,» 
svarade ladyn med ömhet fästande sina blickar på 
det sköna ansigte hon hade framför sig. »Dina 
föräldrars sträfvande går ju uteslutande ut på att 
bereda din lycka samt att återinsätta dig i din 
forna ställning som den rike sir Daltons dotter. Vi 
måste blott afvakta tiden. När våra planer hun
nit sin fullbordan, är skördetiden för oss inne.»

Ej den följande dagen, som Alexander förmo
dat, utan redan på aftonen den dag budet afgått 
med brefvet, som innehöll underrättelsen om Georg 
Lamleys död, inträffade doktor Lainley åtföljd af 
Patrik på Mitford. Mötet mellan Alexander och 
fadern var till det yttre hjertligt. Patrik deremot 
visade sig som vanligt ordkarg och frånstötande. 
Den första fråga doktorn gjorde var om den dödes 
papper blifvit förseglade. Någon sorg öfver den 
gamle morbroderns bortgång visade han ej. Han
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yttrade blott, att det var godt, att den till så hög 
ålder komne mannen fick hvila. När Alexander 
omtalade sitt besök hos Daltons mulnade faderns 
ansigte. Det var tydligt, att han ej tyckte om 
att Alexander idkade umgänge med den sköna qvinna, 
han sjelf beslutit sig för att göra till sin hustru 
och som han redan passioneradt älskade. Han 
anade ej, att sonen redan blifvit hans rival; i så 
fall hade han måhända dragit sig tillbaka, ehuru- 
väl någon eftergift å hans sida ej gerna var att 
förvänta, synnerligast då hans passioner blifvit satta 
i rörelse.

»Sir Dalton och jag aftalade ett jagtparti, som 
vi gemensamt skulle företaga, ej anande, att onkels 
död så hastigt skulle inträffa,» yttrade Alexander. 
»Familjen mottog mig mycket förekommande, och jag 
dröjde hos dem några timmar.»

»Den rike arftagaren till Mitford kan väl ej 
annat än blifva artigt mottagen, hvar helst han upp
träder,» yttrade Patrik ironiskt, »Menniskorna buga 
sig djupt för rikedomen och falla gerna ner och 
tillbedja den gyllne kalfven. Onkel Georgs död 
skapar din lycka och jag kan iätt begripa att din 
sorg är rosenröd.»

»Min sorg öfver förlusten af min gode, gamle 
onkel är lika djup som allvarlig,» svarade Alexan
der med någon hetta. »Du har ofta gifvit mig stick
ord för det onkel insatt mig i sitt testamente. Låt 
bli det der för framtiden, ty jag har ej lismat mig 
till den hädangångnes kärlek, lika litet som jag 
skulle afundats dig, om du blifvit ihågkommen i 
mitt ställe. Ar onkels testamente af sådant inne
håll, att jag erhåller hvad ryktet förmäler och han 
sjelf flera gånger upplyst mig om, medan han lefde, 
att jag nemligen skulle bekomma i arf Mitford samt 
ett större kapital, så är min affsigt att broderligt 
dela med dig det sistnämnda, och hvad Mitford be
träffar är det stort nog för att lemna rum åt oss 
båda.»
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o, *F.atrïk Lamley är ej den som tar emot dina 
nadegafvor eller den som har lust att inhysa sig 
hos dig som en tiggare,» svarade brodern på Alexan
ders högsinnade ord. »Mina kunskaper bereda nog 
at mig det bröd, jag behöfver äta, utan att taga 
det ar dm hand. Jag har velat säga dig detta så- 
va foi st som sist, på det du ej må hysa några 
njertnupna skrupler hvad mig beträffar.»

»Hall inne med er tvist, jag vill att det skall 
vara frid er emellan,» yttrade fadern med en ogil
lande oblick på den yngre sonen. »Båda träta ni 
om pafvens skägg, utan att ännu veta hvem af er 
som är arf t agaren eller ej. En gammal man 
har sina nycker och min morbrors testamente är 
ännu ej öppnadt. . I morgon skall emellertid detta 
ske. Vi skola hitkalla sir Dalton och hans bror 
samt fogden och ideras närvaro öppna testamentet.»

0 känner således de båda herrarna Dalton?» 
rragade Alexander i en något förvånad ton.

. ,)Det gör jag,» svarade fgjdern kort, »Jag har 
gjort deras bekantskap och såsom varande på sätt och 
vis deras landsman intresserar jag mig att närmare 
lära känna familjen.»

Alexander fann denna förklaring helt naturlig. 
Den unge mannen var djupt bedröfvad öfver bro&- 
derns hårda, kärlekslösa ord, hvilka han ej det 
ringaste förtjenade. Det var tydligt, att afunden 
öfver det rika arf, som nu skulle tillfalla Alexan
der helt och hållet bemäktigat sig Patriks sinne 
och föranledt ett ^utbrott. Inom sig ångrade han 
likvisst att han latit det komma ända derhän och 
att han ej lagt band på sina känslor. Det ingick 
långt fördelaktigare i hans beräkningar, att hafva 
Alexander till vän. Han räckte honom derför han— 
den, yttiade nagra försonande ord, dem Alexander 
geina antog för att vara uppriktiga, så mycket 
hellre som han hatade alla tvister och helst ville 
lefva i frid med alla menniskor. Ehuru det var 
langt lidet pa aftonen, sände likväl doktorn ett bref
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till fogden samt ett till sir Dalton, i hvilka han 
anmodade dessa herrar, jemte Josias Dalton att 
följande förmiddag infinna sig på Mitford för att 
närvara vid en legal handling. Uttröttade etter 
resan gingo doktorn och Patrik tidigt till hvila, 
Alexander deremot satt sig att läsa de bret, schatullet 
innehöll. De voro skrifna af Caterine Dalton under 
den tid hon var trolofvad med hans onkel. Hennes 
kärlek till Georg Lamley hade varit djup och in
nerlig, och hennes förtroende till honom gränslöst, 
Det visade sig af dessa bref, att Caterine varit en 
god och dygdig qvinna och Alexanders deltagande 
för henne ökades ju mera han inträngde i den öfver- 
gifna qvinnans förhållanden.

I ett af brefven omnämndes en m:r Farren, 
i hvars familj Caterine sade sig hafva hopp om att 
blifva antagen som lärarinna. Denna m:r Farren 
hade tre barn, en son och tvenue döttrar. »Jag 
måste försöka mig med något,» skref hon, »ty min 
fars affärer äro som du vet mindre goda och hans 
familj talrik. Under tiden kan du möjligtvis få någon 
affär etablerad som sätter oss i stånd att gifta oss. 
Det sista brefvet var dateradt den 17 maj. Dess 
innehåll var upprörande ty hon hade kommit till 
kännedom om, att hon skulle blifva mor och anro
pade sin trolofvade att rädda henne undan skam 
och vanheder samt göra henne till sin hustru. 
Georg Lamley hade strax efter mottagandet af detta 
bref iemnat London. Några vidare underrättelser 
om Caterines öde fans ej. Ett papper synbarligen 
ditlagdt några dagar före Georg Lamleys död fans 
äfven i schatullet, det innehöll följande rader stälda 
till Alexander:

»Min sista bön till dig är, att du begifver dig 
till London, och der spanar efter Caterine och hen
nes barns öde. Troligt är, att modern är död, men 
skulle min dotter lefva, så godtgör mot henne hvad 
jag felat. Jag nedstiger i grafven med en djup och



testamentet ÖPPNAS. 243
botter. ^ger öfver den lättsinniga handling iag be
gatt i min ungdom.»

»Min onkels begäran skall jag med första gör- 
hga uppfylla, det är den minsta handling af tack
samhet jag kan bevisa honom,» sade Alexander för 
sig sjelf. »Här är ännu åtskilliga papper att genomse 
men jag får uppskjuta denned till en annan gång.
Det är långt lidet på natten och jag går nu tjll 
hvila.»

Den^ följande dagen var vädret vackert. Snö 
hade fallit under natten och klädt skogen i ett dia
dem af silfverhvita fransar. Dagen var en tisdag 
och på fredagen skulle gamle Lamley begrafvas. 
Hans stoft skulle enligt hans önskan hvila på Mit- 
fords kyrkogård och ceremonien försiggå i all enkel
het. De fattiga inom församlingen skulle begraf- 
ningsdagen bespisas och hvar och en af dem erhålla 
ett mindre penningebelopp.

Vid 10 tiden på f. m. anlände först de båda 
bröderna Dalton och strax derefter fogden. Sir 
Richard presenterade sin bror Josias. °De båda 
herrarna, juris doktorn och medicine doktorn, ska
ka^ hjertligt hand med hvarandra och förklarade 
sin ömsesidiga belåtenhet med att personligen få 
lära . känna hvarandra. Sedan en splendid frukost 
biifvit intagen i det gamla biblioteket skred man 
till den angenäma sysselsättningen att bryta den 
aflidnes testamente, som i fogdens närvaro biifvit 
hemtadt ur det gamla skäpet, som hade sin plats i 
Georg Lamleys forna sängkammare. Göran hade 
ordnat 6 fåtöljer i en halfcirkel och i dessa slogo 
sig de närvarande ned, sedan doktor Lamley an
modat fogden att bryta samt derefter högt uppläsa 
testamentet, hvilket ord för ord tolkades på engelska 
språket af doktor Lamley, på det att herrarna 
Dalton ^ skulle kunna förstå dess innehåll. Patrik, 
som visste, att han var utesluten från allt arf^ 
tycktes ej vara det ringaste intresserad af hvad som 
afhandlades. Testamentet inleddes med en sjelf-
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biografi, som den aflidne i lifstiden författat öfver 
sin verksamhet som affärsman samt huru han sträf- 
vat och sparat för att sammanskrapa den stora föi- 
mögenhet, som nu skulle skiftas. Han slutade med 
en förmaning till sina arfvingar att visa sig eniga 
och tacksamma mot testators minne, alldenstund 
han haft för ögon märke sin slägts förkofran, lycka 
och anseende..

»Har ingenting att tacka honom för,» mumlade 
Patrik. »Mig kunde han aldrig lida och det har 
han också visat.»

Derefter följde åtskilliga dispositioner till gamla 
tjenare, bland dem Göran, som eihöll ett lundligt 
årligt underhåll att utbetalas af innehafvaieu till 
Mitford.

»Min systerson Alexander Lamley, juris doktor 
ra. m. utnämner jag till min universalarfvinge med 
rättighet för honom att ärfva och taga i besittning 
all min egendom med undantag af godset Mitford 
och kapital af fyrahundratusen riksdaler, som till
falla dennes yngsta son — Patrik Lamley . . .» sä 
läste fogden och gjorde vid denna slutpunkt ett
kort uppehåll.

»Hvad, till mig!» utropade Patrik, i det han 
reste sig upp från stolen blossande röd i ansigtet. 
»Till mig, det är omöjligt, ni har bestämdt läst fel, 
herr fogde?»

»Nej min herre, se här är testamentet, var god 
och läs det sjelf,» svarade fogden, i det han räckte 
Patrik handlingen. »Jag gratulerar er till denna 
vackra hågkomst af er onkel.»

»Ja, sannerligen står icke mitt namn tydligen 
att läsa i testamentet,» yttrade Patrik med strå
lande blick. »Det här kunde jag omöjligt ana. Nå 
min käre Alexander, det här var ju en oväntad och 
för dig nedslående nyhet. Det blir nu jag som 
kommer att erbjuda dig fria husrum på Mitford.»

»För hvilket jag tackar dig,» svarade brodern 
med fullkomlig sjelfbeherskning. »Min onkel hade
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naturligtvis sina skäl och orsaker, att föredraga dig 
framför mig. Hans minne är för mig derför ej 
mindre dyrbart. Jag höll ut af honom för hans egen 
skuld, ej för möjligheten att taga arf efter honom.»

Den äldre Lamley jemte herrarna Dalton gra
tulerade Patrik, och de sistnämnde tryckte med 
värme hans hand. Alexander var numera för dem 
af intet anseende eller värde. Man afslutade läs
ningen af testamentet, som till slut innehöll testators 
bestämmelser att efter doktor Lamleys död hans 
efter morbrodern ärfda förmögenhet skulle i lika 
lotter delas mellan hans båda söner.

»Med den saken torde det dröja temligen länge,» 
yttrade Richard Dalton småleende. »Ni ser ut som 
sjelfva helsan, doktor, och döden torde allt få vänta 
innan ni blir redo till den sista färden.»

»Det hoppas jag,» svarade doktorn skrattande. 
»Nu, då -jag bJifvit égaré till en furstlig förmögen
het har jag alla skäl att vilja lefva. Hvad dig, 
Alexander, beträffar, skall jag gifva dig ett årligt 
hederligt anslag, som skall räcka till för ett kom
fortabelt lif. Nu mina herrar skola vi göra en rund 
genom slottet, det torde intressera er att bese rum
men och salarna på Mitford.»

Alexander kunde ej förklara sin onkels hand
lingssätt. Ej en utan mångfaldiga gånger hade 
onkeln låtit honom tydligt förstå att han och fadern 
skulle ärfva honom. Att numera tänka på Alice 
insåg han var en omöjlighet. Han berodde helt och 
hållet af sin fars gifmildhet och var ju utan alla 
medel att försörja en hustru isynnerhet en med 
Alices uppfostran och vanor. Han kastade en blick 
på brodern. Patrik hade, så syntes det honom blif- 
vit »ett hufvud högre,» sedan han numera var blif- 
ven égaré till Mitford. Ett triumferande leende 
spelade kring hans mun, och fadern, som så ofta 
uppmanat morbrodern att utesluta Alexander och i 
hans ställe göra Patrik till sin arfvinge, fröjdades 
äfven han inom sig åt hvad som skett.
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Man stod just i begrepp att lemna biblioteket, 
när min far som under testamentets uppläsande 
befunnit sig i biblioteket, osedd af de närvarande 
personerna, plötsligt steg fram och bugade sig för 
doktor Lamley.

»På sotsängen befalde mig min husbonde, att 
vid det tillfälle, då hans testamente bröts af hans 
arfvingar, framlemna detta papper,» yttrade Göran, 
i det han till doktor Lamley framräckte och öfver- 
lemnade ett med flera sigill försedt dokument.

Doktorn öppnade det, läste dess innehåll och 
studsade. Hans sinnesrörelse var så häftig, att 
dokumentet darrade i hans hand. Han öfverlem- 
nade dokumentet till fogden.

»Ett nytt testamente och af senåre datum, hvil
ket insätter Alexander, min äldste son, till arfvinge 
i Patriks ställe, för öfrigt af samma innehåll som 
det förra,» yttrade doktorn med skäifvande läppar. 
»Var god läs upp det herr fogde.»

De närvarandes öfverraskning var gränslös, 
Patrik blef som ett lik och knöt händerna samman 
i vanmäktig ilska. Alexander blott smålog. Han 
förstod, att onkeln velat spela Patrik ett spratt. 
Den gamle hade aldrig kunnat fördraga den illma
rige unge mannen, som han visste ej det ringaste 
älskade eller frågade efter den gamle onkeln. Fog
den synade och vände det vigtiga dokumentet på 
alla sidor. Intet fel vid dess upprättande var be
gånget. Allt var i sin lagliga ordning, och fogden 
slutade med att förklara det nya testamentet för 
att vara det, som egde full laga kraft.

De båda herrarna Dalton stodo som fallna från 
skyarne. Båda skyndade att gratulera Alexander 
och skaka hand med honom. Patrik hade smugit 
sig ur biblioteket med en förbannelse pa sina läppar. 
Med en vänlig, deltagande blick betraktade Göran 
den unge Alexander, som på ett så värdigt sätt 
upptagit den första underrättelsen rörande sin onkels 
vilja och nu lika lugnt och sansadt mottog glädjens 
budskap som hau förut mottagit motgångens.
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Doktor Lamley tryckte handen på sin son och 
yttrade några få ord om den oväntade lycka, som 
hän dt honom. Det syntes tydligt, att Patriks miss
öde gick honom djupt till sinnes. Hvad som var 
skedt kunde numera ej ändras. Från och med 
denna dag var hans äldste son égaré till Mitford 
och sin egen herre, fadern var hans gäst, på Mit
ford egde Alexander ensam att hädanefter befalla. 
De båda herrarna Daltons krypande artighet före
föll Alexander högst motbjudande. Han hade så 
nyss bevitnat deras djupa bugningar för sin bror, 
då denne hade biifvit nämnd som arfvinge att han 
med sin öppna karaktär måste känna sig oangenämt 
tilltalad af detta deras dubbla uppförande.

Strax efter middagen lemnade de främmande 
herrarna Mitford. Patrik, som ej förmådde beherska 
sitt dåliga lynne visade sig ej, utan föregaf illa
mående ocb qvarstannade på sitt rum. Sir Richard 
Dalton inbjöd vid afskedet såväl doktor Lamley 
som Alexander att så fort omständigheterna det 
tilläte besöka Rosenhill, något som både far och 
son lofvade. Alexander hängaf sig ånyo att tänka 
på Alice. Nu var han rik ocb kunde med hopp 
om framgång söka vinna hennes hand. Doktor Lam
ley hade alldeles samma taukegång som sonen. Mera 
djerf och verldserfaren än denne hade han beslutit 
sig för att så fort som möjligt anhålla om Alices 
hand. Deras korta bekantskap hade varit tillräck
lig att uppväcka en djup passion hos honom, och 
Alices fina koketteri hade hos honom stadgat den 
öfvertygelsen, att han ej hade att frukta ett afslag.

Hos Daltons afhandlade man den vigtiga till
dragelsen med de båda testamenten och huru onkeln 
roat sig med att drifva gäck med Patrik. Sir Richard 
och brodern hade ett långt samtal med hvarandra 
och man beslöt att på ett fint sätt ännu mera upp
reta Patrik mot brodern och åstadkomma en full
ständig brytning dem emellan. Sir Richard var en 
skarp "observator, hvilken ingenting undföll, och han
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hade lagt märke till icke blott Patriks hånande ord 
till brodern utan äfven den vrede och afund som 
beherskade honom, då innehållet af det andra testa
mentet bief honom bekant. Att sätta bröderna i 
harnesk mot hvarandra ansåg han högst fördelak
tigt för sina planer. Ej blott på Wygram-gruf- 
vorna utan på kapplöpningar, vad och ett öfver- 
dådigt lefnadssätt hade den äldre Dalton förlorat 
sin ärfda förmögenhet och hans låga, bofaktiga 
karaktär skydde numera intet medel för att för
skaffa honom åter den förlorade rikedomen. Blef 
dottern rik, så visste han, att hon redligt skulle 
dela med honom.

Den gamle Lamleys jordfästning hade i all en
kelhet försiggått. Stoftet af millionären låg göm dt 
i jordens sköte och hans egendom var skiftad. Den 
äldre Lamley qvarstannade på slottet under skäl 
af att vilja rådgöra med den engelske läkaren rö
rande åtskilliga lärda frågor i rättsmedicin, med 
hvilka Lamley sysselsatt sig, men egentliga skälet 
var, att få träffa Alice och fortsätta sin kurtis med 
henne. Patrik dröjde qvar på Mitford för att spio
nera på brodern. Han besökte ofta Rosen hill i 
sällskap med fadern och kom derunder på en allt 
vänskapligare fot med herrarna Dalton. Det und
gick ej hans blick, att fadern älskade den sköna 
engelskan. Han smålog blott åt denna »dårskap» 
och visade sig fullkomligt likgiltig för densamma. 
Dalton och hans värde bundsforvandt doktorn eggade 
ständigt hans afund och hat mot Alexander. Man 
intalade honom, att en stor orättvisa blifvit utöfvad 
mot honom genom det senaste testamentets bestäm
melse. Satan fick helt och hållet väldet öfver hans 
hjerta och han rufvade blott på något tillfälle att 
få utkräfva hämd på brodern.

Besynnerligt nog sammanträffade Alexander 
blott ett par gånger och då som allra hastigast 
med fadern hos familjen på Rosenhill. Han märkte 
ej den passionerade blick, med hvilken den sist-
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nämnde betraktade Alice. Ej en aflägsen tanke 
uppstod hos honom att fadern älskade Daltons 
sköna dotter eller att hon med välbehag upptog 
hans hyllning. Alice visade sig som vanligt upp
märksam och intresserad af Alexander. Hon snärj
de honom fullkomligt in i sina nät, den unge mannen 
blef dag från dag alltmera kär och förälskad.

Fadern jemte Patrik återvände till Stockholm, 
men Alexander stannade qvar på Mitford under 
förevändning att ordna och restaurera en af vå
ningarna inom slottet, men rätta orsaken var att 
han ej kunde skiljas från Alice, hvilken han med 
hela sitt varma hjerta älskade och detta med en 
passion, en hängifvenhet, som kom honom att vilja 
uppoffra allt blott för att få henne till sin maka. 
Numera var Alexander en daglig gäst på Rosen- 
hill. Våren hade tidigt infunnit sig och de båda 
unga företogo i hvarandras sällskap promenader 
till häst och till fot. På Alexanders läppar sväf- 
vade ofta bekännelsen om hans kärlek, men den 
listiga sirenen, som aktgaf med en tigers list och 
slughet på hvarje hans ord, på tonfallet i hans röst, 
förstod alltid att afböja en dylik förklaring. Hen
nes koketteri syntes så naturligt, att Alexander ej 
kunde ens ana en skymt af det spel, hon dref med 
honom. Hennes ord och blickar tog han för full 
gällande verklighet att hon älskade honom. Ingen 
den skickligaste skådespelerska hade så som hon 
kunnat utföra sin dubbla roll. Denna qvinna var 
oemotståndlig, lika listig som slug, lika beräknande 
som känslolös. Hade hon vistats vid ett hof bland 
politiska intriger, skulle hon blifvit själen, den le
dande tanken, en ny Pompadour, som ej skulle 
skytt några medel för att vinna sitt mål och be
segra sina motståndare.

Från dokton Lamley anlände en bjudning till 
familjen på Rosenhill att gästa hans hem och till
bringa återstoden af säsongen i hufvudstaden. Den 
artiga inbjudningen mottogs med största tacksam-
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het. ^ Alice jublade vid tanken att få lenina sitt 
ensliga hem och ta njuta af hufvudstadens nöjen. 
.Denna bjudning var enkom egnad att befordra 
intrigörernas planer. Alexander bief ej litet för
vånad, näi han fick veta att familjen var inbjuden 
till fadern. Han beslöt att äfven han resa till 
hufvudstaden, der han ej varit alltsedan han gjorde 
Alices bekantskap. Hans vänner, och han egde 
många sådana, skrefvo till honom bref, i hvilka de 
uttryckte sin förvåning öfver hans bortovaro. Operan 
hade blifvit rekryterad med nya sångerskor, baler 
och supéer pågingo ännu och voro i sitt högsta flor, 
ju mera säsongen nalkades sitt slut. Maskerader 
gafvos ännu nagra ganger och allt detta antogo de 
vore dragningskrafter nog starka till att förmå 
honom att lemna Mitford. »Kommer du e] snart 
hit, så är du glömd och förgäten,» skref en af vän
nerna till honom. »Man gissar på att du blifvit 
kär och att någon liten landtlig oskuld håller dm 
qyar i landsorten. Fi donc, slå dylika griller ur 
dm hjerna, så vida ryktet talat sanning och åter
vänd till dig sjelf öch dina vänner.»

Dessa uppmaningar voro numera öfverflödiga, 
ty Alexander kunde ej mera undvara åsynen och 
umgänget med Alice. Hon var den sol, som med 
oemotståndlig kraft drog honom till sig, hela hans 
sJä]> Ja> sa att säga, hela hans tillvaro uppehölls af 
den kärlek, den ursinniga passion, han hyste för 
henne. Och hon sjelf förblef under all denna glöd 
kall som is. När hon måste afsäga sig Edaar 
WoodrifF blef hennes hjerta kallt, slutet, egoistiskt. 
Kärlekens heliga eld kunde aldrig mera upptändas 
i hennes hjerta.

Dagen föie familjens afresa till Stockholm sutto 
Alexander och Alice ensamma i förmaket på Ro- 
senhill, Alice var denna eftermiddag vid det bril
jantaste lynne. Tanken på vistandet i hufvudstaden 
inverkade lifvande på hennes sinne och hjertats 
glädje återspeglades i hennes sköna ansigte. Aie-
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xanders blickar hvi]ade med outsäglig kärlek på 
den hulda qvinnan.

»Innan ni lemnar Rosenhill, har jag något af 
vigt att säga er miss Dalton, och jag begär af er 
några ögonblicks uppmärksamhet,» yttrade Alexan
der, som ej ville skiljas vid henne utan att hafva 
yppat sin kärlek och erbjudit henne sin hand. »Det 
jag har att säga skall yttras i några få och allvar
liga ord, på hvars för mig lyckliga besvarande mitt 
lifs hela sällhet beror.»

»Ni vill väl aldrig göra mig en kärleksförkla
ring, bästa sir,» svarade Alice glädtigt. »Ar detta 
er afsigt, så är ögonblicket mindre väl valdt, ty 
just nu komma farbror Josias och min mor hit åt 
från salongen.»

»Ni undviker att gifva mig ett öppet svar på 
en - redbart framstäld fråga,» svarade Alexander 
högst förtörnad. »Svara mig uppriktigt, miss Alice, 
kan jag hysa något hopp eller ej?»

»Hvilket hopp är det som jag skall gifva er,» 
frågade Alice, med väl spelad öfverraskning och 
med ett förtjusande koketteri.

»floppet om att vinna er genkärlek och att ni 
vill blifva min hustru.»

»Nu är ni då alldeles stadd på villovägar,» sva
rade sirenen skrattande. »Min bäste sir, jag ger er 
gerna lof att hoppas allt möjligt, men hvad den 
saken beträffar att älska er och blifva er hustru, 
så tå! den saken att tänka på. Yi skola ej för
hasta oss. Ni är i mitt tycke en hygglig och rätt 
intelligent ung man. Ert utseende är fördelaktigt, 
er karaktär hederlig och god, min herre.»

Hon skrattade, i det hon yttrade de sista orden 
så innerligt hjertegodt, att han följde hennes ex
empel. Alice visade sig ytterst älskvärd och Ale
xander var helt och hållet bedårad. Hennes ord 
bevisade tydligt, att han ej var henne likgiltig, och 
han ansåg hennes undvikande, halfva svar på hans 
tal om sin kärlek såsom härledande sig af jungfrulig
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oskuld och blygsamhet. En sådan rikt utrustad 
qvinna som miss Dalton eröfrade man ej vid första 
anfallet. Ingen seger utan strid, tänkte den för
älskade unge mannen, och det pris han eftersträf- 
vade syntes honom så högt, att han för att vinna 
detsamma ansåg hvarje uppoffring för en ringa 
småsak.

Dagen derpå anträdde Alexander jemte famil
jen Dalton sin resa til! hufvudstaden. Våren hade 
nu till tullo inträdt och solen strålade lifvande ned 
fran en molnfri himmel. Samtliga de resande voro 
vid bästa lynne. En mil från hufvudstaden mötte 
dem doktor Lamley och Patrik. Doktorns blick 
mulnade, då han såg Alexander i Alices sällskap. 
På Patriks läppar lekte ett ondskefullt leende. Han 
hade redan upptäckt broderns böjelse för miss Dal
ton och genom att upprepade gånger tala dwoin 
med fadern hade han väckt dennes ytterliga svart
sjuka, Denne, som fruktade att Alexander skulle 
förekomma honom och vinna Alice, skyndade att 
inbjuda Daltons till Stockholm för att vara nära 
Alice.

Juris doktor Lamleys hus i Stockholm var en 
af dessa palatslika privata bostäder, lika utmärkta 
för sin komfortabla inredning och lyx som för sitt 
prydliga och ståtliga yttre. En hel våning på det 
präktigaste möblerad och dekorerad öppnades för 
familjen Dalton. _ Ekipage af utsökt beskaffenhet 
stod till deras disposition och dyrbara, eleganta 
ridhästar, betjening, loge på teatern och i öfrigt 
allt som kunde bidraga till gästernas nöje och tref- 
nad, var anordnadt af den rike värden. De finaste 
middagar och supéer med de delikataste viner ser
verades och Alice, som så länge varit i afsaknad 
af rikedomens komfort och njutningar, fann sig icke 
allenast tiilfredsstäld utan äfven öfverraskad af den 
storartade lyx, som i detta rika och yppiga hem 
på alla sidor och äfven i de minsta detaljer" omgaf 
henne. Den öfriga familjen delade hennes belåten-
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het. Lamley var den uppmärksammaste värd och 
intog hela familjen till sin fördel. Han öfverhopa- 
de Alice med dyrbara presenter och samma fri
kostighet kom äfven lady Dalton till godo. Med 
ett ord, den rike värden förstod i grund och botten 
att taga sina gäster från den svaga sidan, han lät 
ett guldregn falla öfver dem och genom guldets 
makt, sin egen älskvärdhet, sin spirituella konver
sation, sin takt och verldserfarenhet, banade han 
sig vägen till Alices bevågenhet och kom henne att 
förgäta de år, som funnos dem emellan. Alexander 
var helt och hållet stäld i skuggan. Han led out
sägliga qval, han såg hvarthän fadern med allt detta 
syftade, att nemligen vinna Alices hand, och han 
ryste vid tanken på att den qvinna, han älskade, 
som han erbjudit sin hand, som visat honom uppen
bar tillgifvenhet och tillmötesgående skulle blifva 
hans fars maka och således hans stjufmor.

Patriks iskalla, hånande ord retade honom till 
förtviflan, den elake, afundsjuke brodern fann sin 
fröjd uti de qval, han såg Alexander lida. För 
fadern inberättade han alla Alexanders yttranden, 
om sviken kärlek, hopp och tro. Utan att vara 
sedd af Alice följde Alexander henne som en skugga. 
Strålande af skönhet, såg han henne på teatern, 
på promenaden. Ej längre mäktig att beherska 
sin lidelse, beslöt han att besöka Alice och tvinga 
henne till en bestämd förklaring. Blott tvenne 
gånger hade han besökt sin fars hem, sedan Dal- 
tons anlände till Stockholm. Alices koketteri med 
fadern hade kommit honom att fly derifrån. Nu 
skulle han vinna visshet om sitt öde, hända hvad 
som hända ville.

Han gjorde en utsökt toalett och såg sig i 
spegeln, men studsade häpen tillbaka. Ett likblekt, 
aftärdt ansigte med insjunkna ögon stirrade mot 
honom. Blott några få veckor af lidanden och 
hjerteqval hade varit tillräckliga att åstadkomma
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denna förändring hos den förut af helsa och ung
dom blomstrande unge mannen.

»Må Gud bevara mitt förstånd,» mumlade han. 
»Jag känner hur min hjerna sjuder och brinner. 
Det förefaller mig som om jag voro omspunnen 
af ett mörkt nät, ur hvilket jag ej kan komma. 
Alice, Alice! det blir på ditt ansvar hvad som kan 
hända mig. Denna kärlek gör mig vansinnig. Mina 
tankar äro förvirrade och jag kan ej se klart i allt 
detta mörker.»

Han steg upp i sin vagn och gaf kusken be
fallning att köra till doktor Lamley. Anländ dit, 
skyndade han uppför trapporna och inträdde i tam
buren. I salen innanför hörde han glada röster, 
som talade derinne. Bland dessa urskilde han 
tydligt sin fars och miss Daltons röster. Hastigt 
öppnade han dörren och steg in i salen.

Han stannade och såg sig omkring. En frossa 
skakade hans lemmar och han fattade med båda 
sina händer om sitt brinnande hufvud. Med armen 
om Alices lif stod hans far midt framför honom. 
Han såg honom luta sig ned och trycka en kyss 
på hennes leende läppar. I soffan sutto sir Richard, 
Josias och lady Dalton och vid fönstret stod Patrik 
med ett djefvulskt leende och betraktade honom.

»Så bra att du kom hit,» yttrade den äldre 
Lamley glädtigt. »Här får jag presentera för dig 
min fästmö, miss Alice Dalton, din blifvande stjuf- 
mor. Gratulera mig, käre Alexander, till min lycka 
och säilhet, ty den är nu fullkomlig.»

Den olycklige, till hvilken dessa ord voro stälda, 
vacklade med glanslös blick och skälfvande läppar 
några steg fram emot dem.

»Förlofvade, bedragen,» ropade han med ross
lande stämma. Derefter uppgaf han ett hjärtskä
rande anskri och föll sanslös till golfvet.

»Nu är han mogen för — Doherty,» hviskade 
sir Richard Dalton till Josias. »Din skuldsedel på 
tvåtusen pund jemte ränta är från denna stund
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qvitterad. Caterine är hämnad, gamle Lamleys mil
lioner komma nu att stanna blott på en hand. Vi 
hafva segrat!»

I sanslöst tillstånd fördes Alexander till sitt 
hem, der doktor Josias Dalton tog vård om honom. 
Dagen derpå besökte doktorn den äldre Lamley.

»Hur är det med min son?» sporde denne.
»Han är — vansinnig,» svarade Dohertys före

ståndare med en lätt axelryckning.
»Besynnerligt,» yttrade Lamley kallt. »Ingen i 

vår slägt har haft svag hjerna. Stackars gosse, vi 
skola på bästa sätt söka vårda honom.»

»Olycklig kärlek bryter ofta ut i vansinne,» 
svarade doktor Josias, med en lätt suck. »På Do
herty har jag många patienter, som derigenom för
lorat förståndets ljus.»

»Men hvilket de väl kunna återvinna?» frågade 
den äldre Lamley med synbar rörelse.

»Vanligtvis äro de obotliga,» svarade Josias 
Dalton med tonvigt. »Lidelsen har varit dem för 
öfvermäktig, själsskakningarna för starka. Nerv
systemet har äfven det blifvit försvagadt. Föga 
hopp finnes om dess återställande.»

»Arme Alexander, jag beklagar dig,» mumlade 
Lamley med mörk uppsyn. »Far och son rivaler 
och med samma passion älskande samma qvinna. 
Måhända hade det varit min pligt att gifva vika, 
men jag saknade styrka dertill. Jag älskade henne 
för högt, för passioneradt, för att träda tillbaka. 
Georg Lamleys rika arf tyckes ej medföra någon 
lycka. En af arftagarna har redan blifvit träffad 
af ödets hårda slag, skall äfven den andre drabbas 
af samma nemesis?»
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TRETTONDE KAPITLET.
Tio år framåt i tiden. Ett besök på Doherty. Den bleke 

mannen. Doktor John Carver. Eland kloka och dårar. Flyk
ten. »Nemesis divina.»

Tio år efter de händelser, jag berättat för er, 
händelser, hvilka jag nödgats inskränka inom en 
så trång ram som möjligt för att ej blifva för 
mycket tröttande, öfverlemnande åt er egen fantasi 
att utjemna dess detaljer, erbjuder jag er att göra 
ett besök på Doherty, hvilken institution ännu om 
händer hafves af den högt aktade läkaren m:r Jo- 
sias Dalton, som ehuru hunnen till hög ålder likväl 
med oförminskad kraft sköter om sitt maktpålig- 
gande värf. Doherty hospital hade vunnit en så
dan reputation att parlamentet gifvit det ett an
senligt årligt statsbidrag och från alla håll in gin go 
ständigt ansökningar att få patienter der intagne.

Det var strax efter midsommaren år 1825, som 
tvenne män, en äldre och en yngre, syntes pro
menera i parken vid Doherty. I den äldre mannen, 
som gick något framåtlutad med händerna hop
knäppta bak på ryggen, igenkänna vi m:r Josias 
Dalton. Han är sig temligen lik den gode doktorn. 
Håret har dock blifvit ännu tunnare, hyn mera gul
aktig och gestalten magrare, hakan mera spetsig 
och den lilla uppåt sträfvande näsan betydligt af- 
magrad. De hårda dragen i hans ansigte framträda 
allt skarpare. En ihålig hosta plågar honom allt 
emellanåt och han är så närsynt, att han på tio 
stegs afstånd ej förmår urskilja föremålen.
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Den person, som går vid doktorns sida, är m:r 
John Carver, en helt ung man och anstäld som 
tredje biträdande läkare vid hospitalet. Han har 
med utmärkt heder genomgått sina medicinska stu
dier samt särskildt gjort till sitt studium botandet 
af sinnessvaga. God, menniskovänlig samt af en 
oförvitlig karaktär, är m:r Carver mycket omtyckt 
af sina olyckliga patienter, hvars förtroende han i 
hög grad förstått att vinna.

»Jag upprepar mitt bestämda påstående, att 
m:r Larnley eger sitt fulla förstånd, om han ens 
någonsin varit svagsint,» yttrade m:r Carver till sin 
förman. »Under de fyra år jag varit anstäld vid 
hospitalet har jag aldrig, oaktadt jag noga följt 
med hans åtgöranden och dagligen samspråkat med 
honom funnit den ringaste anledning att misstänka 
någon sinnesrubbning hos honom. Hans tal är full
komligt logiskt och sammanhängande, den poesi 
med hvilken han sysselsätter sig och den jag läst 
är af en lika vacker som tilltalande beskaffenhet^ 
dess form oklanderlig. Det är ett brott att längre 
qvarhålla honom vid hospitalet.»

M:r Josias Dalton öfverfölls plötsligt af en svår 
hosta, som hindrade honom ifrån att på en stund 
svara. Slutligen yttrade han:

»Min bäste m:r Carver, ni misstager er full
komligt. Alexander Larnley, vår patient, är en af 
våra farligaste sjuklingar. Kort innan ni blef an
tagen vid hospitalet, var han på god väg att mörda 
mig. Nästan genom ett underverk blef jag räddad. 
Sedan detta svåra utbrott har han visserligen för
hållit sig stilla, men ingen säkerhet finnes att ej ett 
nytt, våldsamt utbrott kan ega rum. Hau kommer 
nog att sluta sina dagar inom Dohertys murar.»

»Jag vidhåller det oaktadt mina gjorda påstå
enden,» svarade m;r Carver. »Han har berättat 
för mig att han anföll er drifven dertill af den 
djupaste förtviflan. Förgäfves hade han under flera, 
år anropat er om sin frihet och att få återvända
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till sitt fädernesland. Förgäfves anhöll han att en 
konsultation af läkare skulle få afgöra, huruvida 
han egde sitt fulla förnuft eller ej. Allt blef honom 
förvägradt. Han har berättat för mig sin historia 
och deraf framgår tydligen, att den olycklige varit 
offer för en den gemenaste intrig. M:r Lamley är 
ofantligt rik, det finnas de som hafva intresse af 
att qvarhålla honom som fånge på Doherty.»

M:r Josias Dalton viftade med handen bort en 
fluga, som satt sig på hans panna. Derefter stan
nade han och betraktade m:r Carver genom sina 
blå glasögon.

»Siiy> sade han, »har ni inhemtat Dohertys reg
lemente?»

»Ja, sir.»
»Då måste ni känna till, att ni surbordinerar 

under dess föreståndare, att ni är skyldig honom 
lydnad, och att det är jag, som ensamt bestämmer, 
huruvida en patient är återstäld eller ej. På mitt 
ansvar hvilar det, om jag låter utskrifva en dåre, 
som ena ögonblicket kan vafa klok, men det andra, 
är vådlig för den allmänna säkerheten.»

»M:r Lamley hör ej till dårarnas antal, jag upp
repar det ånyo,» svarade m:r Carver häftigt. »Hvad 
Dohertys reglemente beträffar, så må det innehålla 
hvad föreskrifter som helst. Men det finnes ett 
annat reglemente inskrifvet i våra samveten, det 
finnes ° en lag, som förbjuder att begå brott, och 
jag påstår att ett brott fortfarande utöfvas mot 
denne man, som fångenskapen gjort skygg och be
synnerlig, men som för öfrigt är lika klok som ni 
eller jag. Min åsigt delas dessutom af mina med
broder inom hospitalet och jag som läkare vill ej 
längre göra mig saker till att denne man blir till 
slut verkligen svagsint, om han här längre qvarhlles.»

»Ett ord, ra:r Carver,» yttrade m:r Josias i 
mycket mild ton. »Ni sade nyss, att Lamley för 
er berättat sin historia och bland annat sagt, att 
han vore ofantligt rik; var det icke så?»
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»Alldeles, sir.»
»Nåväl, då vill jag säga er att historien om 

hans rikedom är en ren dikt, en fantasi af honom, 
en fix idé, ty han eger i sjelfva verket ej en penny, 
utan underhålles här af några barmhertiga slägtingar.»

»Förmodligen då af sin far, gift med er brors
dotter och af sin bror, som nu innehar hans stora 
gods ander arrende,» svarade m:r Carver med ett 
satiriskt leende.

M:r Josias Dalton studsade. Han märkte det 
läkaren ej lät sig föras bakom ljuset, ej heller att 
han kunde öfvertyga honom det den olycklige Alex
ander var svagsint. Han svarade derför helt lugnt:

»Ja, mycket riktigt underhålla dessa personer 
honom, men detta hindra honom likväl ej ifrån att 
vara fattig som en kyrkråtta. Hans yngre bror 
erhöll i testamente ett ansenligt arf, den äldre der- 
emot intet.»

»Så-å,» mumlade m:r Carver med ett tviflande 
leende. »Det var mycket besynnerligt. Men se der 
kommer föremålet för vårt samtal. Hans öde är 
djupt att beklaga.»

Med nedböjdt hufvud, men med rask gång syn
tes den olycklige Alexander Lamley närma sig till 
de båda läkarna. Hans ansigte var till ytterlighet 
blekt och aftärdt. De stora ögonen lågo djupt in
sjunkna i hufvudet och dergs blick uttryckte ett 
djupt svårmod. Han var klädd med särdeles om
sorg, men den som sett honom för 10 år tillbaka 
i tiden, då han strålade af kraftfull helsa och ung
dom, skulle omöjligt nu hafva kunnat känna igen 
honom, till den grad hade hans yttre blifvit för- 
ändradt.

Genom de båda bröderna Daltons intriger hade 
han blifvit såsom sinnesrubbad afford till England 
och innestängd på Doherty och der bevakad under 
den strängaste uppsigt. Den svåra febersjukdom, 
i hvilken han föll, då han mottog underrättelsen 
att fadern och Alice Dalton voro trolofvade, den
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vilda yrseln hade blifvit tolkade som sinnesrubb
ning. Man var glad att under denna förevändning 
kunna för alltid få honom aflägsnad, och svag som 
han var, egde han ej förmåga att göra sina fiender 
något motstånd. Dessutom sade man honom att 
han blott skulle företaga en utländsk resa för att 
förströ sig och återvinna sin helsa. Josias Dalton 
skulle härunder vara honom följak tig, men väl hun
nen till London inspärrades han på Doherty och 
blef der, så att säga, lefvande begrafven.

Josias Dalton, som af sin bror erhållit sin re
vers tillbaka och dessutom en ansenlig summa pen
ningar såsom extra gåfva, skref hvarje år, att Alex
anders sinnessjukdom än ytterligare förvärrats och 
att han ansåg honom för fullkomligt obotlig. Bland 
annat skref han : att den vilda kärleken till stjuf- 
modern ännu fortfor, att Alexander hotat att döda 
alla, som lagt hinder i vägen för hans giftermål 
med Alice, en nedrig lögn båda delarna, ty Alexan
der hade icke allenast upphört att ens tänka på 
Alice, hvars intriger och dubbla spel med honom 
och fadern han alltför väl insett, utan talade al
drig ens om henne eller om fadern och brodern. Han 
begärde blott att få lemna Doherty och få åter
vända till sitt fädernesland samt der inträda i sina 
rättigheter. Men detta var just något, som Josias 
Dalton till intet pris ville medgifva. Den äldre 
Lamley var nu jemte Alice innehafvare af hela det 
rika arfvet efter den gamle onkeln, Patrik inne
hade Mitford under arrende och Richard Dalton 
jemte hans hustru lefde numera ett komfortabelt 
lif, tack vare det rika årliga anslag, som han upp
bar af sin dotters man. En stor del af dessa för
hållanden skulle, om Alexander kom att lemna 
Doherty, blifva ändrade, måhända skulle han i så 
fall väcka rättegång mot sina bödlar, allt omstän
digheter som manade Josias Dalton och hans med- 
brottslingar att hålla den olycklige qvar i sin fån
genskap och låta honom fortfarande vara död för
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verlden. Alexander hade rasat, bönfallit, han hade 
till och med drifven af förtviflan velat bära mor
disk hand på Dohertys samvetslöse föreståndare 
för att återfå sin frihet, men följden blef blott den 
att han än strängare bevakades. Sedan ett år till
baka hade han ändrat uppförande. Istället för att 
rasa och bedja hade han blifvit tyst och sluten. 
Han insåg att endast förställning och^list kunde 
rädda honom. Likt tigern, som lurar på sitt byte, 
bevakade han Josias Daltons alla steg. För ett 
par dagar tillbaka hade han lyckats att obemärkt 
smyga sig in i doktorns rum samt der tillgripa ett 
bref, som med posten anländt från dennes bror och 
i hvilket han uppmanade Josias att fördubbla sin 
vaksamhet och ej släppa Alexander ur sigte, tilläg
gande att om denne lyckades fly, alla deras gemen
samma intressen stodo på spel och att hvad de 
lyckats vinna då lätt ginge forloradt. Förlusten 
af detta bref hade ännu ej blifvit bemärkt al dok
torn och äfven om han kom att sakna det, kunde 
han omöjligt ana att Alexander bemäktigat sig det
samma. ^ .

Alexander, som med okufiig viljekraft lade band 
pa sina känslor, helsade vänligt på Josias Dalton, 
räckte m:r Carver handen samt besvarade den sist
nämndes fråga, huru han befann sig, med att säga 
det han mådde fullkomligt väl, utan att som van
lig upprepa sin ständiga anhållan om att få återfå 
sin frihet.

»Det gläder mig att höra sir,» svarade Josias 
Dalton med ett godmodigt småleende. »M:r Carver 
och jag hafva båda nyss talat om eder. Han sä
ger att er förbättring numera fortgår så raskt, att 
han föreslår det ni inom kort kan lemna Doherty. 
Jag nästan delar hans öfvertygelse och om ni ännu 
ett° år fortfar att vara lika stilla ock lugn som ni 
nu en längre tid visat er vara, så ser jag intet kin
der för att ni ej efter denna tids förlopp kan få er 
önskan uppfyld.»
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Efter ett års förlopp. Alexander ryste vid 
blotta tanken att qvarstanna blott en dag, än min
dre ett helt år på detta förfärliga ställe. Han 
skulle, det kände han inom sig, då blifva vansinnig 
af sorg och förtviflan. Han lade emellertid band 
på sin rörelse och svarade: att han numera bann
lyst all tanke på att lemna Doherty, der han trif- 
des. fullkomligt väl, och ej längtade att åter träda 
ut i verlden bland dess buller och förströelser.

»Mina ungdomsvänner hafva för längesedan 
glömt mig, min far och bror likaledes, och min 
egendom hafva de tagit i arf, medan jag ännu lef- 
ver,» sade han, »och jag skulle blott stå som en enstö
ring, ensam och allena. Bäst är der för att stanna 
qvar der jag är, eller huru, m:r Dalton ?»

»Som ni behagar, sir,» svarade doktorn, ej li
tet öfverraskad af sin patients lugna och undergifna 
ord och uppsyn. »Edra slägtingar betala för er 
här ert underhåll och ni åtnjuter här all godhet 
och välvilja.»

t»Mycken godhet,» upprepade den olycklige med 
tonvigt. »M:r Carver är i synnerhet vänlig emot mig 
och äfven ni doktor. Jag har skrifvit litet poesi; m:r 
Carver, vill ni som vanligt hafva godheten att se på 
mitt opus? Ert omdöme är mig af stort värde.»

»Gerna och med nöje,» svarade underläkaren, 
som mäikte att Alexander önskade under denna 
förevändning få ett enskildt samtal med honom. 
Detta gick så mycket lättare för sig som ett bud 
infann sig med helsning till doktor Dalton att pa
stor Blackwood var kommen på besök och önskade 
tala vid honom. Föreståndaren för Doherty aflägs- 
nade sig således och lemnade Alexander och under
läkaren allena. i ,

»M:r Carver, jag har något ytterst vigtigt att 
meddela eiy» yttrade Alexander, sedan de blifvit 
allena. »Ni är min vän, den enda varelse som ej 
sätter tro till det vansinne, man pådiktar mig, den 
ende, af hvilken jag kan vänta hjelp och förloss-

ÄNNU ETT Alt.
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ning nr mitt elände. För att skaffa mig ful i giltiga 
bevis på den djefvulska plan, man uppgjort emot 
mig, för att beröfva mig arfvet efter min onkel, 
bar jag spionerat på min bödel, den förfärlige man, 
som nyss skildes ifrån oss. I bans rum, dit jag 
obemärkt inkommit, har jag fått i mina bänder ett 
bref till honom från bans bror, sir Richard Dalton. 
Brefvet är dateradt blott för åtta dagar tillbaka. 
Min far, hans hustru samt sir Richard och lady 
Dalton befinna sig samteliga för närvarande i Flo
rens, stadda, pä en utrikes resa. Se här är brefvet, 
m:r Carver, läs det och döm sedan om jag talat 
sanning, då jag för er berättade om de intriger 
man spelat för att få mig insatt och qvarhållen på 
detta ställe.»

M:r Carver tog brefvet och läste :
Florens den 20 Juni 1825.

Bäste broder!
Mitt senaste bref till dig var dateradt Rom, i 

hvilken stad vi tillbragt vintern. Vår sejour der 
var särdeles angenäm, Lamley och Alice hyrde ett 
helt palats och de sågo ständigt gäster hos sig, till
hörande den högsta societeten. Alice förstår att 
representera och hon utvecklar en furstlig lyx. Beun
drare och tillbedjare har hon i mängd, hennes skön
het har ej det minsta förlorat sig, tvärtom, rikedom 
i förening med ett luxuriöst lif har gjort henne 
till en drottning i modets rike, hennes goda liufvud 
och konversationsförmåga samla omkring henne sa
longernas notabiliteter och hennes mans gränslösa 
kärlek uppfyller hennes minsta önskningar och dår
aktigaste nycker. En missnöjd blick från hennes 
ögon lägger honom vid hennes fotter. Skilnaden i 
åfder, han är nu 60 och hon blott hälften så gam
mal, gör, att hon fullständigt beherskar honom. 
Stackars karl, han har slagit sig på att blifva 
svartsjuk, ehuru mig veterligt utan orsak. Han har 
genom Alices fina spel fått gamle Lamleys testa
mente ändrad t sa, att om han skulle aflida, Alice
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intill sin död kommer att orubbad bibehållas vid 
förmögenheten, som först efter hennes fr ån fälle åter
går till hans arfvingar. Detta var en ypperlig affär, 
som i sjelfva verket gör oss till uteslutande égaré 
af gamle Lamleys rikedomar, ty af sönerna har du 
den äldste under din vård och den yngste, Patrik, 
lär lida af svagt bröst; vi kunna således hoppas 
att de ej skola få njuta af något arf här i lifvet. 
Skulle Lamleys svartsjuka tilltaga, finnes det äfven 
plats för honom på Doherty, man far väl se, ännu 
är det god tid att tala om den saken.

»En sådan gemen skurk till karl,» yttrade m:r 
Carver, i det han afbröt läsningen af brefvet. 
»Detta bref är af största vigt och kan blifva er 
till mycken nytta, h v ar för ni måste väl förvara det.»

M:r Carver fortfor att läsa:
Hvad hans äldste son, dåren, som du har un

der din vård beträffar, så släpp honom för allt i 
verlden ej ur sigte, låt bevaka honom på det no- 
gaste, ty kommer han på fri fot, hafva vi att 
frukta det värsta. Jag har fått del af ett rykte, 
som påstår, att några af hans gamla ungdomsvän
ner i Sverige ämna anställa en undersökning, huru
vida han verkligen är i saknad af sitt förnuft, eller 
ej, samt derefter taga hand om honom. Besannar 
sig detta rvkte, sä är bäst att skicka honom undan 
från Doherty och dölja honom på något annat sä
kert ställe. Man kan uppgifva att han under ett 
anfall af sitt vansinne rymt och måhända förkortat 
sitt lif. Yid minsta anledning du får, att man 
spanar efter honom eller att misstankar hos någon 
uppstå om huru med honom i sjelfva verket rätte
ligen förhåller sig, så handla med all den klokhet 
och skicklighet, som så mycket utmärker dig. En 
vexel på 300 pund närslutes i och för oförutsedda 
utgifter. Alice och Susan bedja om sin helsning.
I afton skola vi på stor bal hos chevalier Larrini. 
Frän Florens resa vi till Venedig och återvända 
först fram emot hösten till Sverige.
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Kom, ihåg, att vi ega gemensamma intressen 
att bevaka och att vi, om någonting bander, också 
äro utsatta för samfäld fara. Skulle dåren lyckas 
fly oeb komma öfver till Sverige, då är allt för-, 
loradt för oss, således vaksamhet och kraftig handling.

Lamleys svartsjuka är i tilltagande och han 
har för första gången haft ett stormigt uppträde 
med Alice. Friden dem emellan har blifvit åter- 
stäld, sedan Alice lofvat att ej vidare mottaga en 
viss markis Salieri i sin salong. Lamley är en dåre, 
som blir svartsjuk och ställer till scener, för det 
hans unga hustru eger beundrare af hennes skönhet 
och behagliga sätt.

Din tillgifna broder 
Richard Augustus Dalton.»

»Hvad säger ni härom?» sporde Alexander, i det 
han återtog brefvet af m:r Carver.

»Att ni är ett beklagansvärdt offer för ett par 
bofvars brottsliga intriger och planer,» svarade lä
karen, »samt att ni ovilkorligen måste förhjelpas till 
att lemna detta ställe. Mitt samtal med Josias 
Dalton rörande er torde hafva uppväckt hans miss
tankar och kommit honom på den planen att aflägsna 
er och få er in i ett annat fängelse, måhända ännu 
värre än Doherty.»

»Hur skall jag göra, på hvad sätt skall jag 
kunna återvinna min frihet,» utropade Alexander, 
vridande sina händer i förtviflan. »Skall jag qvar- 
stanna här längre, blir jag vansinnig på fullt allvar. 
M:r Carver hjelp, rädda mig, på hvad sätt skall 
jag gå till väga?»

»Ni måste fly härifrån, det finnes intet annat 
medel,» svarade läkaren. »Jag skall förhjelpa er 
härtill, ty att längre qvarhålla er på detta ställe 
är ett brott, som jag ej vill dela. Yi skola redan 
i morgon sätta vår plan i verket. Jag skall byta 
kläder med er och under uppgift, att ni är doktor 
Carver skall portvakten lätt blifva bedragen och 
öppna för er den dörr, som återger er friheten. Ni 
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skall bekomma hela min kassa, 50 pund, till respen- 
n i n gar. IN i skyndar till London, uppsöker svenska 
sändebudet derstädes och ställer er under hans be
tydd. Jag skall gifva er ett intyg, att ni är full
komligt frisk samt att ni aldrig varit sinnesrubbad. 
För ministern bör ni redogöra för edra familjeför
hållanden, sa att han ma se klart i hela denna 
hemska affär. Sa fort ni kommit fri från Dohertv, 
skyndar ni till m:r Jenner, en farmer boende blott 
på 1[2 mils afständ härifrån. Hos honom skall jag 
redan i dag arrangera, så att han skjutsar er till 
London. Detta är min plan, som jag tror skall 
lyckas. Sjelf skall jag ledsaga er till portvakten 
och spela er roll. Hvad säger ni om mitt förslag?»

»Att jag tackar och välsignar er för ert delta
gande och er välvilliga godhet,» svarade Alexander, 
undei djup löielse tryckande den ädle doktorns 
hand. »Allt skall blifva er rikeligen ersatt. Att 
tänka mig det jag måhända skall återvinna min 
frihet, få återvända till samhället, till lifvet, att 
atei blifva insatt i de rättigheter mau beröfvat mig, 
att få hämnas pa de skurkar, som tillfogat mig 
dessa mångåriga, rysliga lidanden, uppfyller mig med 
en så oöfvervinnelig glädje, att jag ej med ord kan 
uttrycka hvad mitt hjerta känner och erfar.»

»Framför allt måste ni vara lugn och till ytter
lighet föisigtig,» svarade m:r Carver. »Som jag re
dan sagt, skall jag om några timmar besöka m:r Jenuer 
och förbereda honom på er ankomst. Han är en 
i botten hederlig man, på hvilken jag fullt kan lita. 
Det bli i nödvändigt att till en viss grad inviga ho
nom i era hemligheter, ty det är klart att Josias 
Dalton skall anställa de ifrigaste spaningar efter 
er, göra förfrågningar om ni varit synlig i trakten, 
och Jenner måste, då^ de komma till honom, föra 
dem m ° det lätta sparet. För en dag torde jacr 
kunna hålla er flykt hemlig. Att Josias misstankar, 
det jag varit er behjelplig att fly, skall falla på 
mig, det vet jag, men jag vet äfven, att mitt sam-
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vete säger mig att jag handlat riktigt och det får 
forlika mig med hans hat och vrede.»

»Men ni kan förlora er plats för er hjelpsam- 
het emot mig,» yttrade Alexander med en känsla, 
som hedrade hans hjerta. »Ni har sagt mig, att 
ni har en aldrig mor att försörja och jag grämer 
mig öfver, om jag skulle blifva orsaken att draga 
bekymmer öfver er.»

»Ni kan vara fullkomligt lugnad härutinnan, 
ty i alla afseenden har jag för länge sedan beslutit 
mig för att lemna Doherty,» svarade m:r Carver. 
»Jag kan ej tjena tillhopa med en förman, som jag 
ej kan högakta och hvars handlingar äro fördömliga 
och brottsliga. Yisa er emellertid som vanligt lugn 
och likgiltig, så hoppas jag, att allt skall lyckas.»

Medan Alexander och m:r Carver hade detta 
vigtiga meddelande med hvarandra, satt m:r Josias 
Dalton och hans gamle vän James Blackwood i dok
torns enskilda rum och hade ett ej mindre vigtigt 
samtal med hvarandra. En butelj claret och tveune 
glas stodo framför dem på bordet, vid hvilket de 
tagit plats, och doktorn hade gifvit befallning om 
att ingen fick inkomma i rummet och störa dem.

Reverend James Blackwood var en korpulent 
välfödd man af ungefär samma ålder som doktorn, 
med hvilken han varit studiekamrat i Oxford och 
med hvilken han till karaktär och asigter fullkom
ligt öfverensstämde. Samma samvetslöshet, samma 
törst efter guld hos presten; och denna öfverens- 
stämmelse hade gjort dem fran början af deras be
kantskap till förtrogne och vänner. Reverend Black
wood hade rödt hår, ett pussigt bredt ansigte och 
ett par skelande ögon och hans tjocka läppar an- 
gåfvo rå sinlighet och njutningslystnad.

»Det är således samme patient, om hvilken du 
förut talat och ett par gånger utpekat för mig, 
då jag varit här på besök,» yttrade presten till hälf
ten tömmande sitt glas. »Hans namn har jag förgä
tit, hur var det han hette?»
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»Alexander Lamley, svensk till börden,» svarade 
doktorn. »Han har som jag omnämnt fattat bland 
annat den fixa idéen att jag ej vill tillåta honom 
lemna Doherty utan vill med våld qvarhålla honom. 
Sådana idéer händer det ofta att vansinniga få fatt 
uti. För att nu öf ver tyga honom att han misstagit 
sig vill jag låta honom lemna Doherty och inackor
dera honom på ett annat ställe och erbjuder dig 
att mottaga honom. Trehundra pund om året är 
ej att förakta, sa mycket mera som han är lugn 
och undergifven och ej af något vildt och oregerlmt 
sinnelag.»

»Polly, min hustru, får besluta i den saken, 
för min del har jag ingenting de remot,» svarade 
presten. »Polly är det som egentligen får hela be
sväret och uppsigten på sin lott. Du sände nurs 
Carruthers till oss och Polly gjorde henne spak 
som ett lamm. Gud allena vet om Carruthers 
någonsin var galen. Hon ville blott återfå sin fri
het och påstod, att hon var ett offer för sina släg- 
tingars intriger. Hon dog som du vet hos oss och 
vid en vackrare dödsbädd har jag aldrig varit när
varande.»

»Samma ide oni förföljelse vidlåder Lamley,» 
svarade doktorn. »Afven han vurmar på att återfå 
friheten och att han är ett offer för sina slägtin- 
gars förföljelser. Emellertid vill jag bedja dig skrifva 
mig till, så fort du inhemtat din hustrus tankar 
om mitt förslag. Ju förr jag får Lamley till er, 
desto bättre. När Carruthers dog, erhöll du sex
hundra pund i dusör, skulle samma lycka hända 
dig med Lamley, vågar jag lofva att‘du erhåller 
denna summa fördubblad. Hvarthän ställer du kosan, 
när du lemnar Doherty ?»

»Först till London och sedan direkte hem,» 
svarade presten. »Min tvåbenta hjord i S:t Ger
mans kan ej vara utan sin herde. Jag har tagit 
mig permission på en åtta dagars tid. Ja, ja, som 
sagdt är, vågar jag nästan säga, att vi antaga ditt
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förslag. Årsafgiften skall erläggas i förskott, ty vi 
hafva inga förlager ock allt måste köpas som åtgår 
i huset.»

»Den pekuniära delen af frågan skall helt och 
hållet ordnas efter ditt behag,» svarade doktorn. 
»Så fort ditt svar ingått, reser jag sjelf med min 
patient till S:t Germans och medtager då pennin
garna. Din skål Blackwood, när reser du till Lon- 
don?»

»Du får allt behålla mig som gäst tills i mor
gon eftermiddag, då jag lemnar Doherty och till
bringar natten hos en m:r Jenner, till hvilken jag 
har ett bud från en hans syster, som är gitt och 
bosatt i S:t Germans,» svarade presten. »Han skall 
bo i närheten af Doherty, känner du honom?»

»Mycket väl, det är en hedersman till karl,» 
svarade doktorn. »Från sin farm lemnar han mjölk 
och grönsaker till hospitalet. Jag skall följa dig 
till honom, så får jag på samma gång uppgöra med 
Jenner för sista qvartalet.»

Dagen derpå, då doktorn och hans gäst pro
menerade i parken, stötte de oförmodadt på Alexan
der. Josias Dalton presenterade honom för Black
wood, hvilken sistnämnde sade sig igenkänna honom. 
De utbytte några få ord med hvarandra. Doktorn 
sade i vänlig ton att om det roade Alexander, skulle 
han något längre fram få besöka pastorn och till
bringa någon tid hos honom. Alexander, som lätt 
fann" att någon ny snara låg dold härunder och som 
påminde sig sir" Richards yttrande i brefvet om 
Alexanders aflägsnande från Doherty, i händelse 
någon skulle vilja lägga sig ut för hans frihet, låt
sade sig visa en stor glädje och tackade doktorn 
för hans godhet. Man skildes åt och Alexander 
skyndade att uppsöka m:r Carver och delgifva ho
nom hvad doktorn yttrat.

»Blott en ny snara att fortfarande hålla er i 
fångenskap,» svarade läkaren, sedan han hört hvai- 
om frågan var. »Emellertid hoppas jag att ni lyck-
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ligt skall und ga att komma till S:t Gormans. Jag 
har besökt Jenner och han har lofvat mig, sedan 
han fått så mycken del af era öden, som var nödigt, 
pa heder och tro, att lemna er allt bistånd och att 
sjelf föra er till London. Vid nio tiden i afton 
väntar han er utanför porten till Doherty, för att 
ledsaga er till sitt hem. Dagen derpå, men ej förr 
än på eftermiddagen, skjutsar han er in till London. 
De penningar jag lofvat er, har jag i beredskap. 
Jag har närmare granskat vår plan och beslutit 
mig för att skynda efter er till London, för att 
vara er följaktig till er minister vid hofvet i S:t 
James. Min personliga närvaro torde vara högst 
pakallad för att hos ministern häfva hvarje tvifvel 
om ert sinnestillstånd. Måhända följer jag er till 
Sverige, tor att som vitne uppträda i den rätte- 
gang, ni utan tvifvel måste anställa, mot era släg- 
tingar, för att åter komma i besittning af er egen
dom. Att blott till hälften tjena er voro af intet 
värde, ni måste erhålla full upprättelse för edra 
lidanden och de skyldige skola straffas.»

Alexander kunde ej finna ord att uttrycka sin 
tacksamhet, men hans tårfylda ögon visade tillräck
ligt hvad som föregick i hans hjerta. Större delen 
af dagen tillbragte Alexander i parken, ty hoppet 
om att ateivinna sin frihet, alstrade en stark sin
nesrörelse, hvilken han fruktade kunde låtit någon 
ana att ej. allt. stod rätt till med honom. Klockan 
tie qvart till nio infann sig m:r Carver hos honom, 
hvarefter de bytte kläder med hvarandra. På 
slaget nio lemnade de rummet och gingo ned i par
ken. Mörkret hade inbrutit och med undantag af 
de patiulleiande nattvakterna syntes ej någon till 
De passerade dessa utan att tilltalas och hunno 
poiten, h var es t Charles Howden, Dohertys fruktade 
Cerberus, stod på vakt.

»Hvem der?» sporde portvakten, i det han 
stängde vägen för doktorn och Alexander.

»Underläkaren, m;r Carver, som fått ett sjuk-



UTANFÖR DOHERTYS PORT. . -t

bud, att Lillie Gosford blifvit häftigt sjuk, och 
som genast måste besöka henne,» svarade läkaren. 
»Stackars Lillie, Gud vet, hur det går med henne, 
skulle hon dö, lemnar hon man och fem små barn 
efter sig.»

»Det vore mycket sorgligt,» svarade portvak
ten i deltagande ton. »Hvem har ni i sällskap, m:r 
Carver P»

»Det är m:r Lamley, som jag fann promene
rande i parken och som följde mig hit,» svarade 
doktorn. »Känner ni ej igen honom?»

»Det är så mörkt, att man ej kan se handen 
framför sig,» svarade portvakten. »Bäst vore för 
m:r Lamley att söka hvilan och inte gå och ströfva 
omkring på natten. Jag min stackare tår stå här 
till kl. 2 på morgonen, då Conway först löser utaf 
mig. Det är en hård syssla den här.»

»Medgifves m:r Howden och här har ni en halt 
krona i drickspengar för besväret att öppna porten 
för mig,» yttrade doktorn, som famlande i mörkret 
fick fatt på portvaktarens hand och lade myntet i 
den. »Farväl m:r Lamley, följ Howdens råd och 
gå till hvila, öppna nu porten och farväl!»

»Tack m:r Carver för er gåfva,» yttrade port
vakten helt förnöjd. »Porten är öppen, helsa Lillie 
Gosford, att min hustru skall se om henne i morgon.»

Alexander tryckte doktorns hand och slank, 
skyndsamt ut genom porten, hvars starka riglar 
Howden skyndade att stänga. M:r Carver skyndade 
inåt parken och begaf sig upp till sina rum..

»Måtte allt gå väl och Jenner vara på sin post 
och mottaga honom,» sade doktorn för sig sjelf. 
»I morgon gäller det att draga Josias Dalton vid 
näsan och för honom dölja m:r Lamleys flykt. Måtte 
han blott lyckligt komma till London.»

Fullkomligt obekant om vägen, hade Alexander 
sedan ban väl hunnit utom porten villrådig stannat, 
ej vetande åt hvilket håll han skulle ställa kosan. 
Lyckligtvis hade m;r Jenner fattat posto så nära
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intill porten af Doherty, att han icke blott hörde 
det samtal m:r Carver hade med portvakten utan 
ätven observerade när porten öppnades och Alex
ander begaf sig ut. Följande flyktingen i hack och 
häl upphann snart Jenner det ställe der Alexander 
stod och öfveriade med sig sjelf, hvad väg han borde 
taga. Farmern nämnde sitt namn, fattade Alexan
ders hand och drog honom med sig, i det han vek 
af åt höger, samt tillhviskade Alexander att skynda 
undan allt hvad benen förmådde. Vägen var jemn 
och god och de båda männen ilade framåt med en 
hastighet som om det gälde lifvet.

Etter en qvarts timmes oupphörligt lopp stan
nade Jenner och drog hårdt efter andan.

sa’ S1"c äro vi för ögonblicket utom 
all fara och kunna tryggt pusta ut,» yttrade den 
redlige farmem. »Jag hörde m:r Carver tala vid 
portvakten och såg er gå ut genom porten, men 
vagade ej gifva mig tillkänna. Stackars sir, livad 
jag beklagar er. M:r Carver var min läkare, då 
jag sistlidet ar låg svårt sjuk och det deltagande 
han visade mig, har jag ej glömt utan vill gerna 
tjena honom. Jenner skall ej svika er och den 
skurken Dalton skall hafva bra långa klor, om han 
skall kunna taga er ur mina händer.»
, Eftei en halt timmes ytterligare vandring uppnådde
de bada männen farmen och m:r Jenner inlogerade 
sm gäst i ett trefligt rum och lade sig sjelf i en 
sang utanför dörren för att vaka öfver att ej någon 
skulle komma in i Alexanders kammare. På mor
gonen gick farmem in till Alexander och tillsade 
honom att ej på några vilkor gå ut eller öppna 
doiren till rummet för någon annan än honom. 
Katte ^ och frukost bar m:r Jenner sjelf till honom 
hvarefter han låste igen dörren och stoppade nyc- 
veln i sm ficka. Jenners hustru, som var en from 

och präktig qvinna, hade af sin man blifvit invigd 
i hemligheten och hade måst lofva att ej för någon 
eho det vara månde, yppa att en främmande fans i
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huset. Middagen blef likaledes af Jenner uppburen 
på Alexanders rum och ingen af t.jenstefolket visste 
något det ringaste om att en främmande fans. Allt 
gick tyst och lugnt, och m:r Jenner hade utan nå
gon hjelp sjelf iordningstält vagnen och nedpackat
hvad som till resan erfordrades..

»I afton skola vi resa och i morgon helt tidigt 
äro vi i London,» yttrade m:r Jenner. »Hos Wil
liam S moi ett skola vi taga logis. Han äi égaré 
till ett väl hållet värdshus och min synnerligen gode 
vän. Hos honom är ni lika väl skyddad som om ni 
bodde hos sjelfva lordöfverdomaren.»

»Gud löne er tillbaka för all den välvilja ni 
bevisar mot mig,» svarade Alexander. »Mina pröf- 
ningar och lidanden hafva varit oerhörda och hade 
ej m:r Carver och ni hjelpt mig från Doherty — 
hade jag i verkligheten förlorat mitt förstånd.»

»Josias Dalton är en b of, en nediig skurk,» 
utropade farmern med hetta. »M:r Carver har om
talat allt för mig och jag kände hur mitt blod bör
jade att koka inom mig. Stackars sir, jag beklagar
er af allt mitt hjerta.» '

Strax efter middagen, da Alexander satt vid
fönstret, såg han en vagn komma inkörande på går
den och stanna framför boningshuset. I ett ögon
blick drog sig Alexander tillbaka, dödsblek och för
färad. I vagnen sutto nemligen tvenne resande, i 
hvilka han till sin häpnad igenkände Josias Dalton 
och presten i S:t Germans. Alexandei .smög sig 
till soffan, som stod på ena långväggen i. rummet 
och satte sig der, nästan tillintetgjord ab. skräck. 
Det var klart, att hans flykt blifvit upptäckt och 
att hans bödel jemte presten voro stadda pa spa
ningar efter honom. Skulle de vilja göra ett för
sök att intränga i rummet, beslöt^Alexander att 
sätta sig till ett förtvifladt. motstånd och te lire 
sälja sitt lif så dyrt som möjligt än att blifva åter
förd till Doherty. En jernskyffel med langt skaft 
stod vid kaminen, han tog denna såsom ett ej oaf-
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vet försvarsvapen och för öfrigt skulle hvarje stol 
i "unmet blifva en projektil, som han ämnade 
slunga mot hufvudet på Josias Dalton och hans 
medhjelpare. Den langa fångenskapen hade försva
gat hans mod, men med friheten återvände hans 
sinnesstyrka och han beslöt att försvara denna fri
het till det yttersta.
,-,1 ,rum“et som var beläget under hans eget 
ho de han flera personer samtala och han igenkände
L°£en. Dalt0H- Ungefär en timme va-

de de bada herrarnas besök, då Alexander till
sm obesknfliga glädje hörde deras vagn åter rulla
T °c 1 , elmia garden. Strax derpå infann si o
var'11"., f*3"?'',8 förSta frå?a gälde.om besöket
efter honom 1 * flykt °ch 0111 de sPanade

»Nej sir, presten som medföljde Josias Dalton 
hade en helsmng från Mary, min syster, som K

g af ^0satt 1Ilom hai]S församling, och doktorn 
medföljde honom för att betala mig för sista ovar- 
talet for diverse förnödenheter till hospitalet,» sva- 
ade Jenner. »Det är klart, att det lyckats för

1, ' le rer rhal1" ercflykt hemiig’ 1 "«otsattfall
med erf *g fr,aga Tefter’ 0111 jag sett en Pel'SOn

d,eit utseende. Josias och hans sällskap toa0
mn1 TlfCn U D°herty\ Tag er nu uåg°n hvila, ty 
om ett par timmar lenm a vi farmen och beeifva 
oss pa väg till London.»

Utan att oroas eller råka ut för några äfven- 
tyr an ande Alexander och hans beskyddare lyck- 
hgt till London och logo in hos William Smolett. 
Det första Jenner gjorde var att vända sig till en 
af honom kand polisman, med hvilken han hade en 
lang ofverlaggmng rörande de mitt och steo nian 
borde vidtaga för att skydda Alexanders frihet och 
oi undia att han ater föll i händerna på sin bödel

öfVerniAinen’ I1”'1' (?,1'attv.an’ åt°g Sig sjelf att vaka 
Alexanders säkerhet. Han anstälde en

sina underordnade att ständigt hålia vakt i o cl
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omkring Sm oletts värdshus för att observera, om 
någon misstänkt person skulle infinna sig och tiaga 
efter m:r Lamley, äfvensom en annan af den detektiva 
polisen med order att ständigt tolja Alexander 
hvarhelst denne begaf sig och vaka öfver hans sä
kerhet. William Smolett, Alexanders värd, iofvade 
dessutom, att noga vaka öfver honom och sedan 
alla dessa försigtighetsmått blifvit vidtagna, åter
vände Jenner till sitt hem, der m:r Carver var ho
nom till mötes.

»Ej förr än i går blef m:r Lamleys flykt upp
täckt,» yttrade m:r Carver, sedan han låtit Jennei 
redogöra för sin och Alexanders resa, »Josias. Dal- 
ton rasade lik en furie och gaf mig genast mitt af- 
sked från hospitalet, emedan han påstod, att jag 
medverkat till att m:r Lamley kunnat fly fran Do
herty. Portvaktens utsago, att jag ledsagat honom 
till porten, häfde hvarje tvifvel härutinnan. De lt- 
rigaste efterspaningar företogos nu efter flyktingen, 
men de skola ej leda till något resultat, ty spai- 
hundarna äro fullkomligt på villospår och tio ho
nom vara gömd någonstädes i trakten. I afton be- 
gifver jag mig till London för att uppsöka väi 
skyddsling och hjelpa honom till rätta med sina 
angelägenheter.» ,,

M:r Carvers ankomst till London uppfylde Alex
ander med glädje. Han egde nu vid # sida en 
vän, på hvars råd och tillgifvenhet han fullt kunde 
lita, Dagen efter m:r Carvers ank&ist besökte han 
och Alexander Baron L. svenska sändebudet i Lon
don. Han mottog dem med utsökt artighet och 
välvilja och lyssnade uppmärksamt till Alexanders 
berättelse, om den olycka och de pröfnmgar, som 
drabbat honom, äfvensom till m:r Carvers bestyi- 
kande af det behandlingssätt, Alexander ront pa 
Doherty, hvarest han mot sin vilja hållits i fangen
skap, oaktadt han aldrig varit beröfvad sitt förnuft.

Baron L., som djupt rördes af Alexanders 
olycka och hvars slägtförhållanden ej voro honom



^tekantaI Jofvac!e ',cke blott aft taga honom under
nom p1edeibaiatbeSkydd’ utan afven att skaffa ho-
ononî Htker ySveri«e- Ba™nen bad

kåssa HIM bet"kKn,de draga vexel Pa bans 
, . tili hm u stort belopp han sjelf ansåg sig be-
hofva och gillade i öfrigt, att n.:r Carver var ho-
nom foljaktig pa han resa. Några dagar deretter
mottog Alexander ett bref från baron t, i hvilket
han delgaf honom det ett fartyg, svenska briggen
vSva a.v, ofortdfvadt från London skulle afgå till
Loteborg och att dess kapten var villig att ta"a
honom och m:r Carver ombord som passagerare.
Bnggen Jag i Waterloo dockan och Alexander udd
manades att sjelf besöka kapten Rodén och med
honom uppgöra vilkoren för öfverresan.
i i A 9,arv®‘' bade ej heller varit overksam. Han
ochhillA °rdfVe,rdo“aren Sir Williers Stuart 
och till honom ofverlemnat en formlig anklagelse-
sknft emot Josias Dalton, i hvilken han redoZrde
ic e blott or det satt, pa hvilket Alexander ' blif-
Mt (jr ai hallen som t ange på Doherty, utan äfven
yrkade ansvar för det sätt, pâ hvilket Dohertys
Stue»rtank»HertUt "“r Sin Verksamllet- Sir Williers 
•Auait kallade m:r Carver till sig och de muntliga
meddelanden denne gjorde voro af beskaffenhet ari 
oi. d o/verd om aren befalde att en rättslm under

sökning rörande förhållandena inom hospitalet ge- 
nast skulle företagas. * *

Nagra dagar derefter lemuade »Svalan» med 
t e^ander °ch m:r Carver ombord som passagerare
korta°tid C \ ?ntra jde re«an till Sverige. Under den 
koita tid Alexander vant i frihet, hade han redan
a ei vunnit sitt forna lynne och friska utseende. Skygo-
heten i hans väsen försvann alltmera för hvarje da".

liggen anlande lyckligt till Göteborg, hvarifrån vår"a
bada resande ofordröjhgeu begåfvo sig till Stockholm
flvkt'%ai-vf°ö aJTaS Dalî°n uPPtackt Alexanders 
ti 1 sin bro an att Va följande korta bref

JOSIAS ANKLAGAS INFÖR DOMSTOL.
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Dyraste broder!
En händelse har inträffat, som jag omöjligt 

kunnat förutse skulle hända. Alexander Lamley 
har med tillhjelp a f en läkare lyckats fly från Do
herty och har trots de ifrigaste efterspaningar ej 
kunnat anträffas. Vi måste vara på vår vakt, ty 
det lider intet tvifyel, att han skall väcka rättegång 
mot oss och söka till att återfå sin förmögenhet. 
Att han är i besittning af sitt fulla förstånd, är 
för honom lätt att bevisa. Nu ångrar jag bittert 
att jag ej för flera år tillbaka inackorderade honom 
hos vår gemensamma vän James Blackwood. Han 
hade m:rs Carruthers. under sin vård och hon afled 
så lugnt och stilla.

Annu en gång var på din vakt, sjelf skall jag 
vidtaga sådana mått och steg, att om man vill göra 
en undersökning rörande vissa förhållanden inom 
Doherty, skall oceanen ligga mellan mig och gamla 
England.

Broderligen 
Josias Dalton.

Tvenne veckor efter de händelser jag skildrat 
gåfvo herr och fru Alexander Lamley i palatset 
Lambertini i Florens en Jvsande fest, till hvilken 
blifvit inbjudet allt hvad staden egde förnämt och 
lysande. Det forna Lambertiniska palatset strålade 
denna afton i ett haf af ljus och dess praktfulla 
gemak och salar hvimlade af rika utlänningar, af 
ståtliga italienska signorer och sign oror, af rykt
bara konstnärer och litteratörer, af högt stående 
statsmän samt af ministrar och utländska sändebud.

Hvilka sköna damer voro ej här representerade. 
Låt oss kasta en flyktig blick på dessa strålande 
rosor, hvilka antingen promenera genom salongerna 
vid någon kavaljers arm, eller bilda grupper, som 
omgifvas af beundrare, hvilka med dem underhålla 
denna lätta, angenäma konversation, som är att 
förlikna vid lysande såpbubblor eller vid skimrande
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fyrverkerisolar och raketer. Denna svartögda strå
lande skönhet, med de mörka lockarna stolt som 
Diana, skön som Venus, är markisinnan Julia Bal
lasteros. Yppig, af en formfulländad växt, med en 
hy, mjuk och fin, och med en förtjusande mun, 
som talar det italienska språket, som om det vore 
musik man hörde. Det kan ej väcka förvåning 
att en skara drabanter kretsar kring denna qvin- 
Iiga sol och låter sig attraheras af de behag som 
naturen gifvit henne med slösande hand och dem 
en väl vårdad uppfostran förhöjer och adlar.

Denna smärta, oändligt ljufva qvinna, 18 år 
gammal och nyss förvandlad från knopp till blomma, 
är den unga grekiska furstinnan Morusi. Det fina 
ansigtet med sina plastiskt rena drag, det cendré- 
färgade håret, upplagat öfver hjessan i form af en 
liten hjelm, de små fotterna och den elastiska gån
gen, allt bidrager att göra henne till föremål för 
kavaljerernas blickar, smickrande komplimanger och 
beundrande utrop.

Hvem är denna dam med den djerfva, befallande 
blicken, den fylliga, väl formade bysten och med en 
drottnings hållning? Hon samtalar med hospodaren 
Michael Puzzo,en afczarrikets millionärer, lika mycket 
beryktad för sina rikedomar, som för sitt galanteri 
mot damerna. Han uppvaktar dem med diamantbu- 
ketter och får i gengåfva de vackraste småleenden. 
Damen, som han denna afton egnar sin hyllning, 
är gr ef v innan Pozzo di Borgo, en af Florens’ skö
naste qvinnor, en verldsdam af fulländad elegans 
och hvars konversation är lika snillrik som glänsande.

Der står en grupp af unga damer och kaval
jerer. Bland de förra finner du den ljufva lady 
Stratheden, ljuf och luftig som en sky; den utmärkta 
skriftställarinnan madame Stuart de Decies, sån
gerskan Maria Pauli m. fl., hvilkas namn jag för
gätit, men som då voro i blomman af sin skönhet 
och sitt rykte, som voro beundrade, firade och ef
tersökta men som nu är o vissnade, glömda eller
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ock återgått till det bräckliga stoft, af hvilket de blif- 
vit danade, ett rof för maskarna och förgängelsen.

Hvem är väl denna dam, som, lätt stödjande sig 
på den ståtlige markis Lodovico Salieris arm, sväf- 
var fram genom salongen, artigt och med det ljuf- 
vaste småleende, helsande åt alla sidor? Ar det 
en raythens gudinna, som nedstigit från Olympen, 
och nu gästar de dödlige eller en af dessa tjusande 
houris med hvilka Mahomet befolkat sina himlar? 
Det är festens värdinna, den sköna Alice Lamley, 
som nu omstrålad af rikedomens och lyxens prakt 
och njutningar icke blott är i sitt rätta element, 
utan äfven blifvit oändligt mera vacker, graciös 
och behaglig, än då vi först gjorde hennes bekant
skap och då hon ingaf far och son samma häftiga 
kärlek, hvilken för den senare medförde så olyck
liga följder, så namnlösa lidanden.

Bland alla dessa af olika skönhet så utmärkta 
fruntimmer måste man åt Alice Lamley gifva för
sta priset. Hos henne var allt harmoni, formfull
ändning, då der emot hos de öfriga af dessa sköna 
fruntimmer ett eller annat förefans, som störde 
intrycket af det hela. Jag har sagt det förut och 
jag påminner derom ånyo, att ögonens blixtrande 
glans och vexlande lifliga uttryck samt minspelet i 
hennes ansigte var det, som isynnerhet utmärkte 
Alice Lamley och förlänade åt den minsta af hen
nes rörelse ett eget lif och behag, åt hennes kon
versation en dragningskraft, som fängslade intresset 
i högsta grad vid hennes person och som gjorde 
att man lika litet tröttnade vid att betrakta henne 
som att höra henne samtala.

Markis Lodovico Salieri, den kavaljer på hvars 
arm Alices hand lätt hvilade, var en ståtlig, hög
växt man, af några och tretio års ålder. Det korp
svarta håret, de stora bruna ögonen, den bugtiga 
örnnäsan, de svarta glänsande mustascherna, den 
manliga hyn, gestaltens inponerande hållning gjorde 
denne ädling till en lika vacker som präktig typ af
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den latinska racen. Han bar österrikisk husaruni
form och på hans bröst blixtrade flera ordnar och 
medaljer. Salieri var modig som ett lejon, passio
nerad, djerf, så i salongen som på slagfältet och 
lika många triumfer, som han firat på det sistnämnda 
i spetsen lör sitt regemente, lika många segrar hade 
han att skryta öfver inom de skönas verld; lik 
Cæsar, kom han, såg och segrade.

Han sammanträffade med Alice i Rom och han 
fattade genast en häftig passion för den sköna in
telligenta qvinnan. Han gjorde henne sin kur och 
hon uppmuntrade honom. Yi känna till hvad Alice 
förmådde uträtta genom sitt koketteri, då hon ön
skade fängsla och behaga. Den elegante, af alla 
firade kavaljerens hyllning var en eröfring, som 
mäktigt tilltalade hennes fåfänga, det var en tri
umf, som hon eftersträfvade och som hon föresatte 
sig att vinna. Hon lyckades, Salieri föll i snaran 
och blef hennes ifrigaste tillbedjare. Alices man, 
som med svartsjukans Argusögon bevakade hvarje 
hennes blick, ord och åtbörder, upptäckte lätt för
hållandet. Ett stormande uppträde egde rum mel
lan honom och Alice. Hon lofvade att ej vidare 
mottaga Salieri och hon bedyrade att hennes hjerta 
ej hade någon del i den uppmärksamhet, denne 
visade henne. Deruti hade hon rätt, ty denna qvinna 
kunde ej älska, allt var hos henne blott beräkning, 
egoism, njutningsbegär. hon ville lysa och vara 
framstående, beundrad och firad, förgätande att de 
sköna vingarna derunder lätt kunde blifva brända. 
Man leker ej saklöst med faran, förr eller senare 
blir leken förbytt i ett hotande allvar.

_ Alice lemnade Rom och begaf sig till Florens. 
Salieri, hyars passion ytterligare ökades af skils- 
messan från henne, skyndade efter familjen. Alice 
triumferade, ty nu var det henne klart att marki
sen älskade henne. Trots sin mans förbud och sitt 
löfte till honom mottog hon ånyo Salieri i sina sa
longer. På corsou, på operan — öfverallt följde
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han henne. Latnley var ursinnig, hans svartsjuka 
tilltog för hvarje dag och gaf sig luft i häftiga ut
brott. Alice, som aldrig älskat sin man, som vid 
jemförelsen mellan honom och Salieri ej kunde und
gå att finna den senares företräden, hon, hvars 
despotiska, hersklystna lynne ej lät sig någonsin 
kufvas af en annans vilja, som såg sin mans åldriga, 
gulbleka utseende, fattades af en afsky, en motvilja 
för sin make, som gaf sig luft i öppet hån och 
trots, i det hon icke allenast begabbade hans svart
sjuka utan rent ut förklarade, att hon fann behag 
i markisens sällskap och att hon ej ämnade afvisa 
honom från sitt umgänge. Förgäfves sökte hennes 
föräldrar, hvilka voro helt och hållet beroende af 
Lamleys frikostighet, att förmå Alice att rätta sig 
efter sin mans vilja och önskningar, hon svarade:

»Har jag ej lydt edra bud och befallningar 
samt uppoffrat mig för denne man, som kunde vara 
far åt mig. Jag har skapat åt er ett oberoende 
lif och ni vill ej ens tillåta mig att välja mitt um
gänge. Bättre för mig, om jag tagit sonen än fadern. 
Denne kärlekssjuke gubbe utgör min fasa. Jag 
trodde honom ega äregirighet, men han saknar 
hvarje tillstymmelse dertill. Tala ej vidare med 
mig i detta ämne. När min första kärlek grusa
des, återstod för mig intet annat än att njuta aflifvet 
och jag vill göra det efter min smak och minaböjelser.»

Men hon kände ej till den mans karaktär, med 
hvilken hon så lättsinnigt förenat sitt öde. Hade 
hon lagt märke till den blick, med hvilken^ han 
betraktade henne, hans likbleka ansigte, det hårda, 
beslutsamma draget kring hans mun, hade hon kun
nat lyssna till de vilda utbrotten i hans. lynne, då 
han i dyster förtviflan i ensamheten vred sina händer 
och led svartsjukans afgrundsqval, hade hon må
hända ryggat tillbaka af fruktan för hans vrede 
och ej spelat den djerfva roll, hon nu utförde. 
Hade hon kunnat blicka in i hans hjerta eller 
kunnat läsa i hans vaknade, anklagande samvete,
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skulle hon fatt erfara, att den son, hvars olycka 
hon skapat och hvars framtid hon förstört genom 
att träda mellan honom och hans kärlek, att&denne 
son numera var ett föremål för hans tankar, och 
att han umgicks med planer som lätt kunde beröfva 
henne den rikedom och \yx hon framför allt älskade.

Hans brinnande blickar följde henne när hon 
vid mai kisens arm sväfvade genom salongen på väg 
till balsalen.^ Han följde efter i deras spår utan 
att de aktgåfvo på hans närhet. Den rika drägt, 
hon bar, ökade ännu mera behaget hos Alice och 
så vacker som denna afton hade han ej tillförne 
sett sin hustru. Han anade att markisens närvaro, 
de ljufva ord han hviskade i hennes öra, var den 
talisman som framkallade de sköna rosorna på hen
nes kinder, glansen i hennes ögon, småleendet på 
hennes läppar. Hans hjerta krympte tillsammans 
af de qval han led. Straffet hade drabbat honom, 
och sonen var allaredan hämnad.

Alice förstod konsten att kläda sig väl, fastän 
enkelt, hon förstod att göra effekt utan att pråla. 
Deon drägt hon denna afton bar bestod uti en stål
grå sidenklädning med draperiet inväfdt med glitt- 
îajide stalpeiloi, som frambragte i det rika skenet 
från kronor och kandelabrar en mildt lysande ver
kan, vida mer effektfullt än hvad alla bjerta färger 
förmatt astadkomma. Det var just hemligheten af 
hennes smak att aldrig blanda flera färger så att 
de åstadkommo något i ögonen fällande. Det enk
laste äi alltid det vackraste, en regel den hon 
hyllade och i praktiken utöfvade.

Musiken spelade en vals. Han såg markisen 
slå sin arm om Alices smärta lif och föra henne 
bort i den lifliga dansen. Deras ansigten nästan 
vidrörde hvarandra och hennes lockiga hår blan
dade sig med hans, då hon lutade sitt hufvud intill 
hans skuldra. Lamley kunde ej uthärda längre. 
Han smög sig undan till sina rum och bröt der~ ut 
i förbannelser, för ett ögonblick stannade han vid

ALEXANDER All REDAN HÄMNAD.
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sitt skrifbord. Posten hade aid än dt och hans kam- 
martjenare hade lagt fiera bref på bordet. Meka
niskt tog han ett af dem, bröt det och tor häpen 
tillbaka. Det var från Alexander, från hans äldste 
son, som underrättade honom om att han var fri, 
att han flytt från Doherty, att han åter inträdt i 
sina rättigheter och nu vistades på Mitford, sedan 
Patrik genom lagens kraftiga mel iankomst måst 
lem na ifrån sig den egendom hans ursurperat och 
sedan Alexander bevisat, att han egde icke blott 
sitt sunda förnuft utan varit ett föremål för ett det 
gemenaste brott, som hitintills varit sällsynt i våra 
rätts an na 1er.

»Jag är således fri, återgifven till lifvet efter 
att hafva genomgått lidanden, som kommit mig att 
åldras i förväg,» skref Alexander, sedan han be- 
skrifvit, huru han af Alice blifvit bedragen samt 
varit ett föremål för hennes, hennes föräldrars och 
Josias Daltons samfälda intriger. »Ehuru jag kunde 
hafva skäl dertiil vill jag ej Jörebrå er, min far. 
Ert samvete må tala, ty en gång skall det vakna, 
och om jag ej misstager mig, har ni redan blifvit 
straffad, genom den qvinna ni, förledd af en dår
aktig passion, gjorde till er maka.»

»Han har rätt, straffet har drabbat mig tusen- 
faldigt,» mumlade Lainley. »Min son, min son! för
banna.. ej din olycklige far,» utropade han i vild 
ångest. »Adel, högsinnad och god till din karaktär 
trodde du att det ej kunde finnas så mycken hård
het, uselhet och beräknande egennytta hos men- 
niskorna. Du saknade erfarenhet och blef deias
lätta byte.»

Han läste vidare.
»På det att ni må komma i tillfälle att be

döma rätta halten och bevekelsegränderna till er 
hustrus och hennes närmaste anföivandteis hand
lingssätt sänder jag eder här i original ett bief, som 
jag funnit hos Josias Dalton från hans bror, sir 
Richard. Läs det med eftertanke och ni skall lätt
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finna, att äfven ni är ett offer för dessa personers 
egoism och vinningslystnad och att inan äfven åt 
er har i sigte att bereda en plats på Doherty eller 
någon annan inrättning för dårar.

M:r Carver är fortfarande hos mig. Så fort 
jag ordnat mina angelägenheter, begifver jag mig i 
hans sällskap till London för att jemte honom upp
träda som anklagande part i den rättegång som 
lordöfverdomaren öppnat mot Josias Dalton. Mindre 
snygga saker lära nog att härunder komma i dagen 
och det torde ej vara rådligt för sir Richard Dal
ton och hans lady att besöka England, hvarifrån 
de lätt kunna blifva förpassade till Botany Bay 
eller någon annan förvisningsort för förbrytare.»

Lam ley skyndade derefter att läsa sir Richards 
bref till brodern. Han läste det omigen flera gånger 
och uppgaf ett rytande af vrede.

»Så-å, de ämnade äfven få mig in på ett dår
hus,» mumlade han med skälfvande läppar. »O 
hvad de hafva bedragit sig, som kunde tro, att jag 
skulle nöja mig med att blifva en lekboll i dessa 
menniskors händer. Mitt tålamod är slut och jag 
skall visa dem att »gubben Lamley» ej är att leka 
med.»

Han öppnade en i rummet stående chiffonier 
och framtog ett med flera sigill försedt papper. 
Det var det testamente han efter otroligt besvär 
fått upprättadt och lagfördt till Alices fordel. Utan 
att ett ögonblick vidare besinna sig förde han det 
vigtiga dokumentet intill en af ljuslågorna. Inom 
kort var det förvandladt till aska.

»Nu har jag i detta fall skipat rättvisa och 
Georg Lamleys testamente är nu det som eger laga 
kraft,» sade han för sig sjelf. »Den stund jag dör, 
äro dessa Daltons lika fattiga som förut. Detta 
skall gå henne mera till hjertat, än allt annat. 
Gudi vare lofvad att bindeln fallit från mina ögon. 
Det finnes en Nemesis divina, och dess hand har 
träffat mig. Jag såg de ömma blickar Alice och
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hennes älskare utbytte med hvarandra. Nu gäller 
det att upprätthålla min heder. Ye dem, om jag 
finner minsta bevis på någon brottslighet. Lifvet 
har for längesedan blifvit mig en börda och döden 
är långt mera att föredraga än de outsägliga qval 
och själs marter, som jag Stundeligen lider.»

Hans ansigte var till ytterlighet blekt och blic
ken ur de djupt insjunkna ögonen var vild och hot
full. Han nedtog från väggen en dubbelpistol och 
stoppade den i sin bröstficka. Alexanders jemte 
Daltons bref lät han blifva qvarliggande på bordet, 
Derefter lemnade han sitt rum och inträdde åter i 
den festliga salen. Alice och markisen syntes ej 
till. Lamléy gjorde en rond genom alla rummen, 
hans ansigte var askgrått och kallsvetten dröp från 
hans panna. Han hade stannat utanför dörren till 
en liten budoar, som tillhörde hans hustrus enskilda 
våning. Han lyssnade. Ett par röster hviskade 
med hvarandra innanför. Det var Alice och mar
kisen.

Lam leys venstra hand hvilade på dörrlåset, 
den andra höll pistolen. Endast helt svagt trängde 
gästernas sorl och musikens toner till den plats, der 
han stod. Hans ansigte var förfärligt att skåda, 
hans drag voro krampaktigt förvridna, hvarje klok 
besinning och eftertanke var flyktad ur hans af 
svartsjuka och hämdbegär omtöcknade själ. Ye 
dem, på hvilka hans hämd skulle falla.



286 I PAUKEN.

FJORTONDE KAPITLET.
»Fader Ambrosius» afslutar siu berättelse. Ropet: land! 

gör ett afbrott i alla historier. En vigsel på Oceanen. När 
slutet är godt är ju allting välbestäldt. Några slutord.

Lamley vred om nyckeln i dörrlåset och stör
tade in i budoaren. Rummet var tomt. Han npp- 
gaf ett rop liknande ett vilddjurs rytande, i det 
han såg sig forskande omkring på alla sidor.

»De hafva flytt, måhända hafva de anat min 
närvaro,» mumlade han. »Men de kunna ej vara 
långt borta, jag skall söka.»

Med pistolen i sin hand, med det kala hufVu- 
det obetäckt, gick han ned i parken. Fullmånen 
spred sitt magiska ljus öfver träden, buskaget, de 
doftande blomstergrupperna. Dess silfverstrålar lekte 
på kioskerna och marmorstatyerna, på kanalernas 
lugna vatten. Det var en italiensk natt, tjusande, 
hemlighetsfull som himlens lysande stjerner, full af 
poesi, manande till kärlek, till ömma möten. Den 
af svartsjukans raseri besjälade mannen hade ej 
sinne för någonting annat än sin hämd. Hans lycka 
var grusad och han hade äfven sin sons lidande 
och olycka på sitt samvete.

Han vandrade omkring länge utan att finna 
hvad han sökte. Hans brinnande blickar genom
trängde hvarje hemlighetsfullt ställe. Han stannar, 
han lyssnar, han smyger med en panthers lätta, 
ljudlösa steg framåt. I rosenbersåen derborta hör 
han röster sakta tala. Nu är han dem nära, han
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igenkänner Alices och markisens stämmor. Månen 
kastar. sina strålar på rosornas blad, de falla med 
sina silfverpilar rätt in i bersåens öppning. De 
falla på hans hustrus och Salieris ansigten. Djef- 
vulen,. satan bemäktigar sig till fullo hans hjerta 
och själ. Han står så tätt invid dem att hans 
öron uppfattar hvarje kärlekens ord, de hviska till 
hvarandra. Han sigtar pistolen mot markisens 
hufvud och trycker af. Handen darrar, och förfelar 
det rätta målet, ett skrik, ett rysligt dödsskri fyller 
hans öron, kommer hans hjerta att bäfva, hans 
hjerna att brinna som Yesuvii lavaglöd. Det är 
Alices, sin hustrus, dödsrop han hört. I vild häf
tighet störtar han in i bersåen, för att se Alice 
döende luta sitt hufvud mot markisens bröst, en 
suck, ett rosslande ljud och Alice Lamley har upp
hört att lefva.

Lamleys kula har genomborrat hennes hjerta. 
Straffade äro de båda. Hon har fått ett rysligt 
slut i blomman af sin ålders mest tjusande skönhet, 
då lifvet och kärleken logo mot henne, och han — 
han, hennes make, har blifvit en mördare, sedan 
hans ära blifvit kränkt och hans heder skymfad. 
Hans son hade på ett förfärligt sätt blifvit hämnad, 
utan att han sjelf behöfde uppträda som aktör i 
detta drama, ty försynen sjelf vakar och slår till, 
när den för godt finner.

Markisen flyr. Den vackre rouén har att ned- 
skrifva på sin meritförteckning ett nytt offer, som 
fallit för hans lustar och sjelfkärlek. Lamley knä
böjer vid sin hustrus lik i vild yra, i outsägliga 
qval. Han öfverhöljer hennes bleka mun med kys
sar, han ropar henne vid de ömmaste namn, 
han smeker hennes guldglänsande lockar, men 
allt förgäfves. Hans tårar, rop och ömma ord åter
kalla ej lifvet i denna stelnade kropp. Detta hjerta, 
som hans kula genomborrat, skall ej vidare slå, 
det skall ej vidare erfara hvarken sorg eller 
glädje. Hans förstånd omtöcknas, hans hjerna brin-
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ner som eld, han ser facklor röra sig fram och åter 
i parken. Det är tjen are, som söka efter värden 
och värdinnan. Man har börjat sakna dem i festens 
salar, i de lysande gemaken. Sir Richard Dalton 
har begifvit till Lamleys rum för att uppsöka honom. 
Han finnes ej der, men ett öppet bref ligger på 
bordet och nyfikenheten drifver honom att läsa det. 
Det är Alexanders bref till fadern.

Alexander fri, Alexander har iemnat Doherty!
Josias har låtit honom undkomma utan att 

derom hafva underrättat brodern. Han känner* ej 
till, det doktorn skrifvit till honom såsom för en 
månad tillbaka, ej heller att postbåten, som med- 
hade detta bref, gått förlorad med man och allt 
under storm i kanalen. Ej heller vet han, att Jo
sias i största skyndsamhet sålt sin »affär» och rest 
öfver Atlanten för att der, oåtkomlig af Englands 
lagar, fortsätta sin menniskovänliga verksamhet 
och etablera ett nytt Doherty. Sir Richard Dalton 
läser ännu en gång igenom Alexanders bref. Kall
svetten betäcker hans panna, ty han känner inom 
sig, att det rika arfvet, som en gång skall tillfalla 
Alice efter hennes man, glider ur hennes och hans 
egna händer. Han måste genast tala vid Lamley 
och söka att hos honom utplåna intrycket af detta 
bref. Förgäfves söker han honom öf v er al It i pa
latset. Ej heller Alice eller markisen äro att finna. 
Dalton anar en olycka, att någon tragisk händelse 
inträffat och han känner sig betagen af fasa. Han 
tillkallar flera tjenare och begifver sig med dem ned 
i parkem Facklorna blanda sitt sken med mån
ljuset och han finner sin dotter — död, badande 
i sitt blod. Det är nu Daltons tur att vrida sina 
händer under hjertslitande qval. I henne har han 
förlorat ett njutningsrikt lif med dess fröjder och 
glädje. I henne har han mistat sitt och sin hustrus 
ålderdomsstöd och förhoppningar. De intriger och 
de synder han utöfvat för att hon och de sjelfva 
måtte komma i åtnjutande af Georg Lamleys rike-
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domar, ha varit utan frukter. Någon sparpenning, 
medan han öste guld med sina händer, har han ej 
aflagt, fattigdomen och nöden grina emot honom. 
Allt är förloradt.

Alices döda kropp föres upp i hennes rum. 
Musiken tystnar och gästerna troppa af med bleka 
kinder och bestört uppsyn. Något förfärligt har 
inträffat, och man hviskar att värdinnan är död. 
Snart är palatset öde och tomt på gäster. Ljusen 
brinna i kronor och kandelabrar och likasom snala 
råttor frossar betjeningen af de uppdukade vinerna 
och läckra frukterna. Lady Dalton, som af sin 
man blifvit underrättad om hvad som händ t, be
finner sig jemte honom vid dotterns döda kropp. 
Modern är länge mållös af bestörtning och^ fasa; 
när hon återfår talförmågan, utbrister hon i häftiga fö
rebråelser mot sin man, som hon beskyller att vara 
orsaken till hvad som händt och &tt det är han, 
som skapat allt detta elände.

Det är sir Daltons dubbla straff, och som till
intetgör hans mod och förlamar hans själsstyrka.

Hvem är mördaren? Man anar, att det är 
Lamley och får visshet derom, då Dalton vid mor
gonens inbrytande skyndar till markisens bostad 
och af honom får veta, att ,det är Lamley som 
aflossat det dödande skottet. Ofverallt anställes de 
noggrannaste spaningar efter brottslingen utan att 
man lyckas upptäcka minsta spår efter honom. Så 
mycket erhåller man visshet om, att en större 
summa penningar, som han dagen förut lyftat hos sin 
bankir, är försvunnen på samma gång som dess 
égaré. Har han varit i sina rum och hemtat dessa pen
ningar efter mordet, eller har han burit dem pa 
sig ”då det skedde? Frågor som ej blifva besvarade, 
men det vissa är, att Lamley aldrig blef återfunnen 
vare sig lefvande eller död. Man gissade på att 
han begifvit sig till Orienten och i något af dess 
många kloster sökt och funnit en fristad för sina 
återstående dagar, troligtvis, för att i ostördt lugn 

Trolle. II. 13
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få egna sig åt andaktsöfningar och vinna försoning 
med Gud och med sitt samvete.

Alices begrafning försiggick i största tysthet 
och hennes stoft fick sin hvila i S:ta Maria Novel
las kyrka. Dalton sköflade Lamleys bo i palatset 
Lambertini, det var allt hvad de lyckades tillegna 
sig af det rika arf, som varit den egentliga anled
ningen och nppholvet till så mycken synd och brott. 
De båda makarna Dalton begåfvo sig åter till Lon- 
(^011’ hvarest de få medel, de egde, snart togo slut. 
Lätt langet är lätt gånget, säger ett gammalt ord
språk och detta besannades på dem.

Richard Dalton och hans hustru slutade sina 
dagai inom väggarna af ett fattigförsörjningshus i 
London hvaiest deras enda förströelse hade varit 
att gräla med och förebrå hvarandra sin olycka.

Hvad åter de båda bröderna Alexander och 
Patrik Larnley beträffar, så uppstod dem emellan 
en langvarig rättegång till följe deraf att den sist
nämnde ej godvilligt kunde förmås att återlemna 
Mitford. Denna brodertvist varade i många år och 
adrog sig mycken uppmärksamhet. Ingen af bröderna 
bebodde under tiden Mitford; Alexander vistades 
pa en af honom inköpt gård i närheten af det gamla 
herresätet, sysselsättande sig med vitterhet och stu
dier. Arfvet efter fadern hade de skiftat sins emel
lan och Patrik använde sin tid på resor, derunder 
sysselsättande sig med arkeologiska forskningar. 
Slutligen afgjordes processen till Alexanders förmån* 
men han hade föga nöje eller gagn af sina rike
domar. . En dag nemligen, då han ensam for öfver 
en insjö för att fran sitt hem begifva sig till Mit
ford, kantrade båten, i hvilken han befann sig 
och Alexander fick sin död i vågorna, Han hade 
i sitt testamente rikligen ihågkommit sin räddare 
doktor John Carver, samt i öfrigt skänkt stora 
summor till välgörande ändamål och åt fromma 
stiftelser. Patrik Larnley blef slutligen till sist 
likväl den, som kom i ensam och oqvald besittning
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af Georg Lamleys efterlemnade egendom. Ödet vi
sade sig härvidlag som en långt större humorist 
än den gamle stamfadern, ty hvad denne gjort 
på blott gäckeri, det gjorde ödet på fullt allvar. 
Patrik Lam ley slog till sist ned sina bopålar i Skott
land och gifte sig der med en miss Harriet Duncan, 
och fortplantade i främmande land Georg Lamleys 
svenska ättegren.

»Min berättelse är härmed »slutad,» tilläde 
»fader Ambrosius,» »och att den kommit att upp
taga edrä aftnar under loppet af en hel vecka är 
ej mitt fel, utan de personers, hvilka uppträdt som 
handlande i densamma. Jag har fullgjort mitt 
åliggande efter bästa förmåga och har derigenom 
undgått att erlägga den plikt, som vår öfverens- 
kommelse stadgar för uraktlåtenhet bärutinnan.»

»Ni har beredt oss ett verkligt nöje genom att 
meddela er berättelse,» svarade kapten Robson, 
»och jag tackar er på alla åhörares vägnar. Men 
hvad är det för godt som rapporteras ifrån förtoppen. 
Jag har observerat att vår öfverstyrman länge varit 
deruppe och haft kikaren för ögat.»

»Land, kranbalksvis om styrbord,» rapporterade 
vakthafvande officern.

»Mitt bestick slår till punkt och pricka in,» 
yttrade kapten Robson, »och jag väntade mig att 
i afton kort före solnedgången få höra land varskos. 
Står brisen lika full som nu kunna vi påräkna 
att om tvenne dagar ligga för ankar i Bahia hamn. 
Nu är det för närvarande slut med våra historier 
och samqväm. De hafva emellertid förkortat mången 
ledsnadens stund, förjagat enformigheten ur vår 
krets samt bidragit till den gemensamma trefnaden 
inom relingarna af vårt fartyg.»

Linder gick något afsides ifrån sällskapet och 
hade ett längre samtal med Louise.

»Du minnes säkert vår öfverenskommelse att 
vår förening skulle firas här ombord innan vi in- 
kommo i hamn,» yttrade han. »Ropet: land! ger till-
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känna att vi inom kort äro vid målet för vår resa. 
Tillåter du, min älskade, att jag talar vid Robson, 
att vår vigsel må firas här ute på oceanen och att 
den försiggår redan i morgon?»

»Handla som du för godt finner, jag är nöjd 
som du beslutar,» svarade hon med ett mildt små
leende. »Guds kyrka och församling finnes likaväl 
på hafvet som på land; låt mig få veta hvad svar 
du erhåller af Robson.»

Linder gick ned i salongen och framstälde för 
Robson sin önskan att följande dagen blifva vigd 
vid Louise.

»Dertill lemnar jag med lika mycket nöje som 
sann tillfredsställelse mitt bifall,» svarade den he
derlige fregattchefen. »Samma tanke som du har 
jag äfven sjelf haft rörande denna sak. Som din 
maka bör Louise,(i och endast som sådan, sätta sin 
fot på land. Äfven den mest nogräknade har då 
ingenting att med fog anmärka. Sjelf anhåller jag 
om äran att få representera hennes far och öfver- 
lemna din hulda brud i dina händer.»

Om någonsin »Venus» visat sig putsad och rik
tigt fin-fin, så var det på Louises hedersdag. Befäl 
och besättning hade uppbjudit all sin förmåga att 
göra den vackra fregatten så elegant som möjligt, 
»Gråskäggets» skarpa' ögon hade granskat hennes 
toalett från toppen till kölen och ett belåtenhetens 
solsken belyste hans väderbitna ansigte. Däcken 
voro så hvita, »att man kunde äta smör på dem,» 
messingen var blankpolerad, kanonerna skeno som 
speglar, alla ändar styfhalade och det löpande god
set låg på däcket kring master och nagelbänkar 
uppskjutet i konstiga skilvor. Rlagg och vimpel 
voro hissade, seglen svälde för en jemn frisk bram- 
segelskultje. Solen strålade i all sin prakt, hva
larna sprutade sina kaskader, haf och himmel vi
sade sig båda, äfven de, i sin högtidsdrägt, vågorna 
sjöngo bröllopssång och några fåglar, välkomnande 
budbärare från land, hade infunnit sig för att helsa
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från de grönskande skogarna och fälten. Akter ut 
på halfdäcket var utbredd en vacker matta och de 
sedvanliga brudpallarna felades ej heller i tillredel- 
serna.

Klockan 11 f. m. blåstes alle man på däck. 
Skeppare-piporna drillade som »näktergalar», och 
befäl samt besättning infunno sig alla klädda till 
full parad.

»Fader Ambrosius» visade sig i ny skinande 
presterlig skrud, med allvarets högtidliga moln hvi- 
lande på sin panna, färdig, som Bardun uttryckte 
sig: »att splitsa tvenne hjertan tillsammans med 
oupplösliga band och för alltid förtöja dem i äk
tenskapets hamn med kärlekens rosenkablar,» ett 
prof på poetisk vältalighet som framkallade allmän 
beundran hos hans åhörare för-ut på backen.

Besättningen har dragit sig akter öfver, offi- 
cerarne stå om styrbord, kadetter och underbefälet 
om babord, akterut på halfdäcket. Nu synas brud 
ochbrudgum, den förra ledsagad af kapten Robson och 
den senare af sin vän Stadenhjelm. Adèle är bru= 
dens »tärna», och samtliga officer ar ne är o brud
parets marskalkar. »Gråskägget» står riggad till 
parad på kommandopallen med roparen i sin högra 
hand. En psalm sjunges och derefter förrät
tar »fader Ambrosius» denna vigsel på oceanen, 
som troligtvis är den enda af dylik beskaffenhet, 
som blifvit införd i en svensk örlogsmans loggbok.

När välsignelsen blifvit läst och presten uttalat 
det betydelsefulla — amen! dundra kanonerna och 
en hederssalut af 15 skott aflossas brudparet till 
ära. Besättningen gifver honnör med tre väldiga 
hurrarop och sedan samtliga af befälet framfört 
sina lyckönskningar begifver sig brudparet, åtföljdt 
af alfa gunrumsledamöterna, ned i chefens salong, 
hvarest en splendid frukost är uppdukad och de 
fylda glasen stå och vänta dem. Besättningen 
erhåller äfven den en riklig förpläguing, och en
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allmän glädje råder inom denna lilla flytande verld, 
ett samhälle i miniatyr.

Vacker var bruden och den stilla glädje som 
uppenbarade sig i hennes milda ansigte, visade den 
lycka hon erfor inom sig. Högre än alla andra 
brudgåfvor, som kunnat komma henne till del, vär
derade hon den odelade högaktning och tillgifvenhet, 
som alla ombord visade henne och i det tal, som 
kapten Robson höll bruden till ära, då han föresloghen- 
nes skål i skummande champagne, yttrade han 
bland annat:

»I mitt namn har jag framfört allas våra väl
önskningar till den unga brud, hvars vigsel vi nyss 
firat. Att hon vid sin makes sida skall blifva lyck
lig, derför borgar bådas karaktär och de dygder 
som pryda deras hjertan. Men jag har en särskild 
tack att framföra till bruden, några ord från mig 
enskildt såväl i egenskap af hennes vän, som i 
egenskap af chef å detta fartyg. Dessa ord innebära 
ett varmt erkännande för den fina takt, den upp
märksamhet på sig sjelf, det glada, alltid jemna och 
belåtna lynne, som hon städse visat och detta under 
omständigheter, som isynnerhet för en qvinna varit 
pröfvande. Härigenom har allt obehag aflägsnats från 
mig och jag motser med saknad den stund, då jag skall 
skiljas från henne, som jemte fröken Adèle varit 
våra kära hedersgäster.»

Följande dagen erhöll man pejling af Kap S:t 
Antonio. På eftermiddagen passerades fyrbåken 
med samma namn och mot aftonen ankrade »Venus» 
i hamnen vid Bahia efter nära tvenne månaders 
lycklig och oafbruten segling. Linder åtföljd af 
Louise och Adèle begåfvo sig strax derefter i land, 
hvarest de togo in på ett hotell, beläget på en 
höjd, hvarifrån man hade en vidsträckt utsigt af 
staden och den lifliga, med fartyg uppfylda hamnen. 
Att i det komfortabla hotellet få hvila ut efter 
resans mödor och besvärligheter, omgifna af en na-
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tur, livars slösande rikedom och färgprakt uppväckte 
deras förvåning och beundran, var för de båda 
fruntimren särdeles behagligt. • Louise och Adèle 
blelvo snart bekanta i flera af stadens mest an
sedda familjer, hvars medlemmar på allt sätt sökte 
att visa sin välvilja och uppmärksamhet mot främ
lingarna från norden.

En afton var Linder jemte hans hustru och 
Adèle inbjudna till en rik köpman senor Gentoa 
för att i hans hem tillbringa aftonen. Senor C-fentoa 
dref en betydlig bankir- och handelsrörelse och hans 
hus stod i förbindelse med de flesta solidare firmor 
så i New Orleans som i städerna på Brasilianska 
kusten.

Sällskapet var talrikt och xkdéle, dertill upp
manad af värdinnan, var just på väg till salongen 
för att utföra några stycken på pianot, då en ny 
gäst inträdde i förmaket och af värden presentera
des såsom senor Willemson, köpman från New Or
leans och som anländt några dagar före fregattens 
ankomst, i och för affärer.

Adèle bleknade. På väg till salongen hade 
hon kommit främlingen så nära, att båda stodo 
midt emot hvarandra. Han, med blicken riktad 
på hennes ansigte, stod liksom hon och stirrade i 
mållös häpenhet på hvarandra. Bådas ansigten ut
visade den största bestörtning och denna stumma 
scen gjorde ett högst pinsamt intryck på gästerna.

»Adèle, o min Gud, så träffas vi åter,» utro
pade främlingen, i det han mottog den halft van
mäktiga i sina armar.

»Oskar, min förlorade make,» hviskade hon 
tillbaka, »hvilket oväntadt möte.»

Linder och Louise skyndade fram. Några ord 
voro tillräckliga att förklara orsaken till detta 
oväntade uppträde. Adéler var i sjelfva verket ingen 
annan person än Malvina Lange, hvars historia hon, 
under benämningen veœlande öden berättat för sina 
vänner ombord på fregatten, Främlingen Oskar

BTT OVÄNTADT MÖTE.
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Willeinson var hennes make, som till följe af sitt 
obestånd nödgats lemna henne och sitt fädernesland 
för att i främmande länder söka återvinna sin 
förmögenhet och med den sin förlorade lycka.

Det dröjde ej länge, innan senor Gentoas svenska 
gäster Jemnade sällskapet. Oskar Willemson och 
Adèle, eller numera Malvina hade ett längre samtal 
med hvarandra, under hvilket de redogjorde för de 
vexlande öden som under deras långa skilsmessa 
drabbat dem båda. Den milda och goda Malvina 
lyssnade uppmärksamt till de ord hennes man ta
lade, huru han beskref de lidanden och försakelser, 
han nödgats utkämpa, huru hans tankar ständigt 
varit hos henne, som han aldrig upphört att älska 
och sakna. Nu först hade han vunnit en mera obe
roende ställning, han hade tillskrifvit henne härom 
samt delgifvit henne sin afsigt att inom kort åter
vända till henne och det älskade fäderneslandet.

»Och nu,» slutade han, »har jag sagt dig allt. 
Vår första dröm om oblandad lycka och sällhet 
var af kort varaktighet och båda hafva vi blifvit 
hårdt pröfvade af vexlande öden. Men då Gud 
åter förenat oss, skola vi hoppas, att lifvet ännu 
har mången sällhet åt oss förvarad. Jag egde ej 
mod att som en man bära pröfningens hårda slag, 
detta må lända till min ursäkt, om ej till mitt ur
skuldande.»

Och att Malvina glömde det förflutna, glömde 
lidande och pröfningar som hon nödgats undergå 
samt skänkte sin ångerfulle make sin fulla förlåtelse, 
derpå kan hvar och en vara förvissad som ransak at 
menniskohjertats djup och känner till hvad grad 
en ädel qvinna är i stånd att, då det gäller, försaka 
sig sjelf och göra sin person underordnad en annans 
sällhet och lycka. Underrättelsen om det oväntade 
öde som träffat Adèle . mottogs af hennes vänner 
ombord på fregatten med lika mycket deltagande 
som glädje. Willemson blef mottagen ombord med 
all den uppmärksamhet, som han i egenskap af
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Adeles make hade ratt att vänta, så mycket mera 
som han visat sig vara en man med heder och ära.

»Jag kunde väl ana, jag, att Adèle och Mal
vina Lange voro en och samma person,» mumlade 
det gamla »gråskägget» för sig sjelf. »Hm, ja ja, 
hade hon ej varit gift så . . . nå nå, det får väl 
blifva som det är, min lott blir den att gifta mig 
med en — grön torfva.»

»Jag sade ju er mina vänner,» yttrade Malvina 
ull sina bekanta ombord, »att min berättelse möj
ligtvis komme att hafva sin epilog, men att den så 
snart skulle inträffa och fa ett sådant innehåll som 
det, hvilket nu inträffat, kunde jag väl svårligen 
ana. . I romaner Jäser man som oftast om högst 
otroliga tilldragelser, men erfarenheten har visat, 
att i det verkliga Jifvet inträffa händelser långt mera 
romaneska än inom diktens område. Sjelf är jag 
ett bevis på sanningen häraf.»

Fjorton dagar derefter lemnade Louise jemte 
Malvina och hennes man Bahia för att med ett 
välseglande och präktigt fartyg afgå till New Or
leans och derifrån hem till Sverige. I sistnämnde 
stad måste Oskar Willemson, afsluta sina affärer 
och realisera sin egendom, innan han återvände till 
fäderneslandet. Afskedet från fregatten och alla 
der ombord varande var för de båda fruntimren 
högst påkostande. De hade inom dess relingar till- 
bragt många oförgätliga stunder på samma gång 
deras resa varit i mer än ett hänseende lärorik och 
qvarlemnat hos dem minnen, hvilka aldrig af dem 
kunde förgäta*. Länge höll Linder sin makas hand 
sluten i sin och med henne sände han många hels- 
ningar till sina vänner i det gamla Sverige.

»Var vid godt mod, min älskade,» yttrade 
Linder i afskedets stund till Louise. »Försynen 
vakar och låter oss hoppas att vi snart åter skola 
råkas i det kära land, der vår sällhet skall hafva 
sin rätta rot till blomstring.»

»Farväl, farväl.» hviskade hon. »Din bild skall

ÅTEE. TILL GAMLA VERLDEN.
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ständigt omsväfva mig och jag skall lefva i hoppet 
och i mina minnen, tills vi återse hvarandra.»

Samtidigt med paketfartyget lemnade den vackra 
fregatten San Salvador, för att fortsätta sin expe
dition. Båda fartygens segel föllo och anskotades, 
vinden fattade i de hvita dukarna, rårna brassades 
och båda lemnade hamnen styrande hvar sin olika 
kurs, ut på hafvets spårlösa bana.

Fregattens tretungade flagga höjes och sänkes 
trenne gånger till afsked, dess besättning springer 
upp i vanten, hattar svängas och tre hurrarop är 
det sista farväl de sända sina bortilande vänner.

Utan att några störande äfventyr inträffade 
anlände Malvina och hennes man jemte Louise, 6 
veckor derefter till det gamla Sverige. Här möttes 
Malvina af den underrättelsen att hennes kusin 
Gabriel Lange med döden afgått och att han insatt 
henne till ensam arfvinge af sin efterlemnade be
tydliga egendom. Herrnäs var således hennes eget, 
det hem, inom hvilket hon upplefvat så många 
bittra stunder, men som nu, vid hennes återvunne 
makes sida skulle blifva den lugna boning, der de 
ämnade uppslå sina bopålar intill jordelifvets slut.

Malvina ledsagade Louise till Karlskrona, till 
det hem de så äfventyrligt lemnat. Att skildra den 
glädjens och försoningens scen, som föreföll mellan 
Louise och hennes öfverlycklige far kan lättare 
tänkas än beskrifvas. Gubben Borg var idel sol
sken. Han hade icke allenast återfått sin älskade 
dotter, utan äfven sitt skepp »Hoppet» med dess 
rika laddning. De förluster han lidit voro honom 
godtgjorda, han var åter en lycklig far och en för
mögen man. Linder hade blifvit hans »gullgosse» 
och sin dotters vigsel på Oceanen införde han i sin 
stora hufvudbok som en den bästa affär han gjort 
under sin lefnad, ehuru han hvarken uppgjort pla
nen härtill eller vidare haft sin hand med i spelet.

Gubben lade sina stora händer på Louises axfar 
och såg henne in i ögonen.



SLUT,

»Bain, hvad du bîifvit vacker och präktig, se
dan jag sist såg dig, ja, dubbelt så intagande som 
torr,» sade han. »Sjöluften har gjort rosorna på 
dma kinder annu friskare och söderns sol har gifvit 

em stor likhet med Spanjorskans något mörka 
targton Att den skälmen Linder skulle få sina 
oid bekiäftade,^ att han skulle gifta sig med dier 
mom tvenne manader, det trodde jag aldrig.»

Efter ytterligare tio månaders ute varande åter
vände fregatten till Karlskrona. Hela dess besätt
ning befann sig i högönsklig välmåga och när af
in önstiingsdagen inträffade, ville hurraropen aldrig 
taga o slut, det var den hedershonnör, som folket 
gaf at fregattens värderade chef och åt det aamla 
arga, men i botten hederliga »gråskägget.»
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Slut på senare delen,
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FORSTÅ KAPITLET.

»Venus» ock dess tillbedjare. Vregattchefen, förste löjtnan
ten oek Aesculapen. Venus doppar sin stäf i saltvatten. Hvad 
kärleksgudinnan egentligen var för en figur. Bardun bjuder på 
Bacchus för att hedra -— Venus.

Våra skildringar taga sin början, då örlogs- 
mannens yrke ännu omflägtades af den mest hög
stämda »poesi,» då örlogsskeppet, framdrifvet af 
svallande segel, förliknades vid »en hvit dufva, som 
sväfvade fram öfver vågorna,» då fartyget med dess 
eleganta, behagliga former var sjömannens »älska
rinna och brud,» då skepparpiporna drillade sina 
toner ombord som »lärkan i skyn» — med ett ord 
vid den tid år 18 .., då man ej hade en aning om 
att denna ^poesi kunde komma att förbytas i den 
mest jernhårda prosa d. v. s. att de seglande ör- 
logsfartygens tid var förbi, att »den hvita dufvan» 
skulle byta om drägt, och visa sig som en jernklädd 
riddare pa hafvet, i form af monitorer, pansarfre
gatter och batterier, beledsagade af sina fruktans
värda allierade, sjöminor och torpedos. Den, som 
vid denna segelskeppens mest lysande period vågat 
profetera om fartyg, klädda med 20 tums pansar 
och med ^kanoner om 80 tons, en ångmaskin af 6000 
hästars ångkraft, som gifver en fart af 14 knop, 
fartyg, som i förstäfven ega utskjutningstuber och 
apparater för en Whiteheads mina, hvilkas kanoner 
laddas och manövreras medels hydraulisk kraft, som 
mottaga sina fiender med kulsprutor och göra en

Trolle. 2.
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salva i sekunden eller sexhundra skott i minuten —, 
trettiosextusen skott i timmen, m. m. — en sådan 
profet hade blifvit hållen för att vara ett fullkom
ligt dårhushjon. Sjömannen visade med ett trium
ferande småleende på det med 120 kanoner bestyc
kad® segelskeppet, skeppsbygnadskonstens stolthet, 
och utropade: »intet fartyg kan öfverträffa detta i 
sjö- och krigsduglighet, det är hafvens beherskare 
och ett bland menniskosnillets djerfvaste och yppersta 
skapelser, det är den fulländade typen för ett krigs
fartyg och kan aldrig blifva utdömdt eller föråldradt.»

Några tiotal af år derefter, och den »vanvet
tiga» profetian hade i fullaste måtto gått i fullbor
dan. Den stolta tredäckaren hade spelat ut sin rol, 
besegrad af pansaret och ångkraften. John Ericson 
hade besegrat Chapmans snilleskapelser; det var 
blott ett nytt bevis på, att intet menniskoverk är 
beståndande, att idéerna oupphörligt vexla och att 
livad vi anse för att vara oöfverträffligt och fullän- 
dadt, likväl öfverträffas af någonting ännu mera 
snillrikt och ändamålsenligt.

Men vi sade, att våra skildringar beröra den 
tid då »trävallarne« ännu voro ansedda och hedrade, 
då våra »blåtröjor» blickade med hänryckning upp 
till de smäckra masttopparne på sina skutor; det 
är om denna tid vi vilja tala, det är några minnen 
från denna svunna period, vi vilja skildra.

Den 1 Maj år 18 . ., rådde i »Sveriges Ports
mouth» — Karlskrona — en mer än vanlig rörelse. 
De ovanligt breda gatorna, vanligtvis sparsamt be
folkade, voro denna dag uppfylda med högtidsklädda 
menniskor, hvilka alla stälde sina steg till kungl. 
skeppsvarfvet. Sjöofficerare i full uniform, parad- 
klädda sjömän, fin-fint putsade sjöartillerister, upp
riggade »bås am anger» och lättfotade skeppspojkar 
skyndade alla samma väg, nemligen till örlogsvarf- 
vet, till hvilket alla »anständigt» klädda personer
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denna dag ägde »fritt tillträde,» enligt stations-ami- 
ralens utfärdade order.

Denna dag var i dubbelt hänseende en högtids
dag för flottstationens invånare. Först och främst 
var det ju första Maj, vårens högtidsdag, och för 
det andra skulle samma dag kl. 12 middagen den 
nybygda 40-kanonfregatten » Veyius,» gå af stapeln, 
en tilldragelse, hvilken nu som tillförene alltid hel- 
sades med glädje af stadens befolkning, hvars in- 
tiessen pa det närmaste voro och äro förbundna 
med flottan och som älskar sjövapnet lika mycket 
som de män, hvilka utöfva dess yrke. Få familjer 
finnas väl också, der icke antingen familjefadern, 
eller en son, eller en nära anförvandt bekläder någon 
post inom varfvet eller flottan, och deraf är orsaken 
lätt förklarad till det intresse och den tillgifvenhet, 
Karlskronabo’n hyser för vår marin och det delta
gande, med hvilket så man som qvinna följer dess 
angelägenheter.

Solen strålade i sin fulla glans ned från en 
molnfri o himmel. Det sista isstycket seglade ut till 
sjös från den från isbojan frigjorda hamnen, alla 
fartyg i flottau flaggade; kring stapelbädden, på 
hvilken den vackra fregatten stod färdig att inom 
kort lemnae landbacken för att bada sin stäf i den 
kyska vågen, vimlade det af glada, högtidsklädda 
menniskor. Matroser och sjöartillerister bildade haj 
fram till fregatten, på hvars däck musikkåren var 
uppstäld. Det hela gaf anblicken af en liflig, till
talande tafla.

Trupperna skyldrade gevär, musiken spelade 
upp folksången, åskådarne drogo sig något tillbaka, 
ty stationsamiralen, åtföljd af sin stab, syntes 
närma sig.

Efter några minuter hade han intagit sin plats 
pa fregattens akterdäck. Timmermännen stodo fär
diga att på gifvet kommando, med sina yxor undan- 
slå de sista stöden, som höilo fregatten qvar på 
sin bädd. Amiralen, som bar en ropare af silfver,
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i högra handen, såg ofta på sin klocka. Ännu fe
lades denna 15 minuter i tolf, den timme, som var 
bestämd till fartygets aflöpuing. Under tiden voro 
många af åskådarne sysselsatta med att bedöma 
och profetera om det nya fartygets blifvande egen
skaper.

»Öfverskeppare Bardun förstår sig bäst på att 
ge sitt omdöme, när det gäller egenskaperna hos 
en skuta,» yttrade en tjock borgare, hvilken stod 
i en grupp af åskådare, bland hvilka Bardun, (ren 
af flottans skickligaste tackelbasar befann sig. Of- 
verskepparen strök sitt skägg, högst belåten med 
det erkännande, borgaren gifvit honom.

»Nog förstår jag mig allt på det der,» yttrade 
Bardun med en tvärsäker min. »En mera väl pro
portionerad och hoptimrad skuta, än den der fre
gatten, har ej på många herrans år lemnat våra 
stapelbäddar. Rundgattad i aktern, med skarp ut
fallande förstäf, blir hon en ypperlig sjöbåt och 
snällseglare. Hon kominer att göra sina 10 knop 
bidevind i frisk bramsegelskultje, derpå vill jag 
hålla 10 groggar emot en.»

»Hon ska’ ju genast klargöras och ut på lång
tur?» frågade en annan person i gruppen.

»Rätt gissadt,» svarade öfverskepparen, »och 
den nyheten är ej kommen med »luntposten». *) 
Först bär det hän till Vestindien och derifrän till 
Medelhafvet. Kapten John Robson är utsedd till 
chef och jag, Kalle Bardun, till dess uppbördsskep- 
pare. På mig go’ vänner kommer hela ansvaret 
att hvila, men jag ansvarar för, att hon ska’ rigga 
som en fröken och ej behöfva skämmas att visa 
sig i sällskap hvarken med engelsmän, fransmän 
eller holländare.»

*) Så kallas ombord på örlogsfartyg den på batteriet 
placerade posten som står bredvid en lykta, bvarnti finnes en 
brinnande lunta, afsedd att användas vid förefallande bebof. 
Luntposten är oftast föremål för skämt och alla nyheter, som 
utkolporteras ombord, sägas komma ifrån — luntposten.
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»Jo, jo men, ni har praktiken inne, och si det 
ä’ knuten,» inföll en rödbrusig slagtare. »Den som 
ej kan träffa oxen på rätta pricken i pannan, duger 
ej till slagtare, den som ej kan slå en knop eller 
kapa till en tackling duger ej att rigga en skuta. 
Teorien ä5 grå men praktiken är grön, den läser man 
sig ej till.»

»Talar som en krona,» svarade öfverskepparen, 
allt mera stolt och uppblåst. »På oss underoffice
rare beror allt arbete ombord. Att befalla det och 
det är ingen konst, men si att se till, att befall
ningen blir fullgjord, derpå hänger det. Allt ska 
gå rappt i vändningarne, och mankerar något, är 
det vi som få bära hundhufvudet.»

»Blir det godt befäl ombord på fregatten?» 
sporde en af åhörarne.

»Både si och så, både ja och nej,» svarade öf
verskepparen, i det han lät sig bjudas pa tobak. 
»Bobson, chefen, är full af nymodiga idéer, och som 
han seglat i engelska krigsskepp, vill han ha allt 
efter engelsk fason. Han har annars godt rykte 
om sig och lär ha luktat krutrök på fullt allvar. 
Sekonden är ett gammalt gråskägg, som seglat un
der de flesta nationers flaggor och som har mera 
saltvatten än blod i kroppen. Gamle Josef Wagen- 
felt är arg som hin, men sjöman från kölen upp 
till toppen. Det öfriga af befälet känner jag ej så 
noga till. Pursern är väl han som alla hans likar 
en snålvarg, och som kommer att bjuda oss på 
vattenblandadt bränvin, dålig grogg och mask ätna 
knallar. Doktorn ska5 vara en slängd karl, men 
har han bara godt om beska droppar och häft
plåster, de första som medicin för magen, och det 
senare att lägga på skråmor, så ska5 han gerna 
för mig få behålla hela medikamentsförrådet för 
egen räkning. Så ska5 vi ha en prest ombord. En 
sådan Jonas är ej godt att ha med sig. Han får 
tågrumsgubben till klockare, och det kan just passa. 
Men tyst go5 vänner, nu slår hon tolf, och nu ä5
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tiden inne för fregatten att lemna landbacken och 
doppa stäfven i saltvatten.»

Alias blickar rigtades nu på fartyget.
I samma ögonblick tolf-slaget hördes ljuda, 

förde amiralen silfverroparen till sina läppar och 
kommenderade:

»Klart!»
»Klart!» ljöd svaret.
»Bort med låsen, slå undan stöttorna!» var 

nästa kommando.
I ett ögonblick verkstäldes befallningen. Prydt 

med flere hundra brokiga, lysande flaggor, började 
detQ ståtliga fartyget under musikens toner och 
åskådarn es lifliga hurrarop att sakta röra sig utför 
bädden. Trupperna skyldrade gevär, amiralen förde 
åter roparen till sina läppar och yttrade med klar, 
ljudande röst:

»H. M;t konungen har befalt, att denna fre
gatts namn skall vara — Venus. Lefve konungen! 
Lycka och framgång åt detta fartyg!»

»Hurra, hurra! Lycka och framgång åt fregat
ten,» upprepades af hundratals munnar. Man vif
tade med hufvudbonader och näsdukar och klappade 
i händerna. Hastigheten ökades och med ilande 
fart störtade sig det vackra fartyget ner i hafvet, 
öfverhöljande sig med ett glittrande skum, som 
från stäfven likt skimrande perlor kastades vida 
omkring. Lätt och behagligt flöt det på vattnet, 
och nu först kom man i rätt tillfälle att kunna 
beundra och bedöma dess utmärkta konstruktion 
och mjuka, behagliga former.

»Venus, Venus? känner ej till det namnet,» 
yttrade slagtaren till sin vän Bardun. »Ni, som 
känner till allt möjligt, kan väl också upplysa om 
hvad c det är för ett namn, om det är benämningen 
på någon fågel eller fisk?»

Olverskepparen strök sitt stora skägg, synbart 
förlägen.

»Hm! sanningen att säga, så f-n i min låda
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jag heller är rigtigt slug på det der namnet,» 
svarade han. »Nu för tiden är allt så nymodigt 
och tillpyntadt, så ingen kan bli klok på det. Men 
si der står min systerdotter och hennes fästman. 
Lina har gått i pension, och måhända har hon reda 
på sattyget. Jag ska’ spörja henne.»

Bardun utsträckte sin ludna hand och gaf sin 
vackra systerdotter en vink att komma till sig. 
Stödd på sin fästmans arm, — han var en ung 
styrman vid flottan, — skyndade hon fram till sin 
morbror.

»Säg mig, min flicka, om du kan, hvad är 
Venus för en figur; är det namnet pa nagon^ stor- 
kaxe till sjöman, efter som man gitvit det åt vår 
vackra fregatt?»

Den unga flickan uppgaf ett klingande skratt 
och betraktade sin fästman med skälmska, leende 
blickar.

»Det är på en gång ett lika ljuft som farligt 
namn, ska’ morbror veta,» yttrade den täcka Ljna. 
»Det är namnet på en qvinna, en af mytologiens 
vackraste och mest älskvärda gudinnor. Venus är 
en dam, som roar sig med att spela oss arma död
liga tusen spratt; och morbror har älven sjelf en 
gång fått lyda hennes kommando.»

»Å f-n heller, jag lyder endast befälets order 
och kungens nådiga reglemente,» svarade Bardun 
barskt.

»Har morbror då aldrig varit kär %
»Om du menar, att jag höll af hustru min 

och att hjertat hoppade upp och ner i mig som 
pistonen i en ångmaskin, när jag såg på Karin, så 
har jag nog varit kär; men hvad bin i våld har
detta med Venus att göra?»

»Det är namnet på sjelfvaste — kärleksgudin
nan, och ett vackrare namn kunde ej er fregatt 
erhålla.»

»Kärleksgudinnan,» mumlade den storskräflande 
sjöbussen, »så-a, na-na, vacker ä skutan det äi da
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tvärsäkert, och att han är värd att älskas, det är 
lika säkert. Får gå då, nu go’ vänner gå vi rätt 
till källaren Bacchus för att törama ett glas gudinnan 
Venus till heder och ära.

ANDRA KAPITLET.

Inmönstringen. En svartrock ombord. En ödesdiger bal.

Sex veckor efter det att fregatten kommit i 
sitt rätta element, låg Venus segelfärdig på Karls
kronas yttre redd. Alla förråd voro tagna ombord, 
och en liten »flytande verld,» befolkad med 400 
lefnadsfriska män, var samlad inom fregattens re
lingar, för att börja det ödesdigra och omvexlande 
lifvet af en längre sjöresa. Stations-amiralen hade 
inmönstrat besättningen, önskat dem alla en lycklig 
resa, uppmanat dem att uppföra sig så, att daggen 
ej behöfde komma i gång; med handen hade han 
visat på svenska flaggan och lagt folket på hjertat 
att hedra genom sitt uppförande denna vackra sym
bol af Neptuni treuddade spira; derefter hade han 
lemnat den vackra Venus, som i afskedets stund 
helsade honom med kanonsalut och lifliga rop från 
besättningen af — »lefve konungen!»

Allt lofvade en lycklig resa. Ingen enda olycks
händelse hade under utrustningen inträffat, ej en 
enda olycksbådande råtta hade varit synlig ombord. 
Det enda besättningen ej rigtigt kunde förlika sig 
med, var att se ett par prestkragar visa sig på 
halfdäcket. Ingalunda af den orsak, att våra sjö
män sakna religion; tvärtom alstras hos dem genom
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striden mot elementerna och de ständiga faror, som 
lura omkring dem, en djup religiös tro och öfver- 
tygelse; men den svarta, prester liga drägten stötte 
deras Öga, pastorns långa, magra gestalt gjorde ej 
på folket något godt intryck, och snusdosan, som 
han flitigt begagnade, var ej heller i deras smak. 
En blåtröjas idéer äro de mest konstiga och out- 
ransakliga och hans fördomar gifva ej idéerna en 
hårsmån efter.

Dagen då inmönstringen egt rum var en fredag, 
och lördagen följande dagen var bestämd för afseg- 
lingen. Fredagen är i sjömannens tanke en olycks
dag, en tro, som äfven delas af mången befälhafvare, 
och att anträda en sjöresa på en fredag har i deras 
tro alltid en olycka med sig. En gynnande nord
ostlig vind blåste visserligen på fredagseftermidda
gen, men kapten Robson, som kände till besättnin
gens fördomar, lät ankaret ligga qvar, och dröjde 
med afseglingen, ett respekterande af deras fördom, 
som förskaffade chefen en stor popularitet ombord.

Allt var således klart till afsegling. Förste 
löjtnanten hade synat hvarje hål, stuckit sin näsa 
in i alla uppbördsrum, sjelf gjort en promenad upp 
till väders, för att tillse hvarje detalj af tacklingen, 
och funnit allt godt och välbestäldt. »Gråskägget,» 
som matroserna benämnde sekonden, var vid bästa 
lynne, hans ansigte sken som en sol, och hans lilla 
klotrunda figur syntes behagligt rulla fram och åter 
på halfdäcket.

Besättningen stod samlad i grupper förut och 
på gångborden; den kastade längtansfulla blickar 
hän mot land. Kungsbrokajen och »Proviantberget,» 
som låg i hamnens närhet, vimlade af folk, de flesta 
fruntimmer. Dessa qvinnor voro antingen matro
sernas hustrur, döttrar eller trolofvade. »Jack,» 
kände sig hel* beklämd och vekhjertad, der han 
stod och blickade ut öfver relingen och bort till 
hamnen. Matroserna tisslade och tasslade med 
livarandra, och följden blef, att en deputation af
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blåtröjor närmade sig halfdäcket, och just som »grå
skägget» gjorde en vändning för ifrån för att gå 
akter öfver, hade han deputationen midt för sina 
ögon.

Sekonden stannade och såg barskt på karlar- 
ne, hvilka med hatten i hand och med de mest 
bedjande blickar betraktade sin barske förman.

»Hvad vill ni gossar?» sporde gubben Wagen- 
felt, som anade livad det var fråga om. »Ar pro
vianten dålig, håller bränvinet ej det rätta gradta
let, är tobaken ej nog mustig, eller hvad är det 
fråga om?»

»Gud bevare herr kaptenen !» svarade en matros 
med präktigt utseende i det han förlägen sköt bus
sen från babords öfver till styrbords sida, och lät 
sin blankhatt svänga rundt mellan högra handens 
tumme och pekfinger.

»Det gör han säkert, tro mig! Den gode Guden 
bevarar mig nog, er bön förutan,» svarade den ill— 
parige kaptenen. »Tack ska ni emellertid ha; var 
det allt, hvad ni hade att säga?»

»Herr kapten, var god och se åt Kungsbro- 
hamnen,» dristade sig en af matroserna att yttra. 
»Ser herr kaptenen ingenting?»

Sekonden skuggade ögonen med högra handen 
och såg åt anvisadt håll.

»Ser ingenting,» försäkrade sekonden.
»Ack jo, vi se mycket väl våra käraste stå 

der nere, det är våra hustrur, det är våra barn 
och våra trolofvade,» yttrade en af matroserna. 
»Herr kapten! gif oss några timmars permission för 
att taga, ett sista farväl af våra anhöriga och vänner.»

Sekondens yfviga grå ögonbryn drogo sig till
hopa till ett enda borst.

»Hustrur, trolofvade, nå jag må säga,» fram- 
dundrade han. »Inte har jag någon hustru, ej heller 
någon trolofvad. En sjöman har blott en hustru 
och det är hans fartyg. Trolofvad, ja gudbevars, 
det är man visst, men med sitt skepp och hafvet.



EN BAL OMBORD. 11

Brrr: en trånsjuk beckbyxa är den värsta styggelse, 
jag känner till. Jag trodde ni bade qvitterat land
backen och alla dess kjortelaffärer. Jo vackert ock, 
ni aren just snygga pojkar. Om ni super er fulla 
så . . .»

»Ej en enda liten droppe,» försäkrade en af 
matroserna.

»Om ni blifver öfver permissionstiden.»
»Ej en sekund!»
»Godt! Skeppare! blås barkass och slupsga- 

star; half va besättningen törnar i land på två tim
mars permission, och andra halfvan, när den första 
återkommit ombord, adjö med er, och kom ihåg 
hvad er frid tillhörer.

Med glädjestrålande ansigten aflägsnade sig de- 
putationen. »Gråskägget» hade äfven han blifvit 
populär; det behöfves i sanning ofantligt litet för 
att vinna tillgifvenhet och kärlek. Disciplinens band 
upplösas ej af ett godt ord, ett vänligt tillmötes
gående. Tvärtom blir den starkare, om den grundar 
sig på förtroende och kärlek.

En stund derefter var Kuugsbrokajen och »Pro
viantberget» scenen för den lifligaste glädje. Mat
roserna hade kommit i land och sammanträffat med 
sina familjer, sina anhöriga och vänner. Man hörde 
glada utrop och hjertliga skratt. Det var en af- 
skedets stund, som sjelfva »gråskägget» skulle med 
nöje och ej utan rörelse bevitnat.

Fregatten kom ej att afsegla den följande dagen. 
Några ytterligare instruktioner, dem chefen väntade 
från sjöförsvarsdepartementet, hade ej anländt, och 
amiralen qvarhöll för den skull fregatten. Detta 
opåräknade dröjsmål begagnade officerarne att på 
söndagen tillställa en bal ombord, till hvilken in
viterades stationens noblesse, hvaribland befunno 
sig stadens vackraste damer och högst uppburne 
kavaljerer. Blekings-tärnan har ju vunnit rättvist 
erkännande för sitt behagliga, täcka utseende, och 
vi kunna tryggt försäkra, att de unga damer, hvilka
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voro inbjudna att gästa Venus, voro så förtjusande, 
att om de vände upp och ner på alla de sjömans- 
hjertan, hvilka brunno och lågade för deras skull, 
detta ej var att undra öfver, isynnerhet som sjömän 
äro de eldfängdaste af Adams söner, när det gäller 
en vacker qvinna.

På eftermiddagen anlände den ena båten efter 
den andra till fregatten, medförande de inbjudna 
gästerna. Venus var smyckad i sin mest intagande 
drägt. Det rymliga däcket var akter ut förvand- 
ladt till en inbjudande balsalong, prydd med mid
sommarskransar och gröna guirlander. Kanonerna 
på batteriet voro oljade och vaxade samt glänste 
som speglar. Däcken voro hvita som snö, mång- 
färgade flaggor och signaler prydde alla masterna 
och öfver däcket bildade det hvita suntältet ett 
angenämt skydd mot solstrålarne. På batteriet 
voro buffeter med rikliga forfriskningar uppstälda. 
Garnisonens musikkår hade blifvit reqvirerad från 
land och höll som bäst på att stämma sina instru
ment. Hvitklädda och lättfotade jungmän kilade 
som ödlor mellan gästerna för att bjuda forfrisk
ningar. Sjelfva »gråskägget» hade högtiden till ära 
tagit på sig en älskvärd min. Den ståtlige chefen, 
en man i sina bästa år och med ett intelligent ut
seende, var en den aimablaste och mest förekom
mande värd, man kunde önska sig. Vid fallreps- 
trappan mottog han och officerarne sina gäster. 
Hvilket fjesk och hvilket bestyr hade ej damerna 
för att komma ifrån b åt ar ne och uppför den branta 
fallrepstrappan. Hvilket besvär hade de ej att giga 
ihop sina undersegel, och hvilka täcka rosor prydde 
ej deras kinder! Mammorna, som ej vågade sig 
uppför denna »himlastege,» togo plats i en ländstol 
och hissades vederbörligen ombord allt under ångest 
och bäfvan. Slutligen voro alla de inbjudna gästerna 
församlade, och sedan man gjort en promenad kring 
däcken, tog dansen sin början; konversationen blef 
liflig, den ljumma sommarvinden fläktade svalka,
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blommorna doftade och sinnesstämningen var den 
angenämaste bland det församlade sällskapet.

Eu nng, ståtlig sjöofficer tycktes vara den ende 
bland det glada sällskapet, som ej delade den all
männa glädjen. Han hade fattat posto vid styrbords 
fallrepstrappa, invid relingen på däck, och såg med 
drömmande blickar bort åt hamnen, likasom väntade 
han att få se någon ny gäst anlända till fregatten.

Drömmaren, som stod der, bar premierlöjtnants 
uniform och tycktes vara mellan 25 och 30 år. 
Hans växt var något öfver medelmåttan och hans 
ansigte öppet och frimodigt. Löjtnant Georg Linder 
var en vacker karl med en redbar karaktär och 
med särdeles framstående egenskaper i sitt yrke. 
På bröstet syntes franska hederslegionens riddar- 
kors, en utmärkelse, den han erhållit för visad tap
perhet under den tid af 3:ne år, som han tjenstgjort 
ombord i franska flottan, med hvilken han deltagit 
i kriget mot Kina. Högt uppburen af förmän och 
mycket afhållen af kamrater, syntes den unge office
ren ha en vacker framtid för sig. Han egde ingen 
förmögenhet, men hans sparsamma lefnadssätt ut- 
jemnade detta förhållande, och han oroades ej af 
dessa tvåbenta björnar, hvilka utgöra fattiga mili
tärers plågoris. Han var anstäld i egenskap af 
andre löjtnant ombord å Venus samt adjutant hos 
chefen.

»Hon kommer ej, hennes far har naturligtvis 
förhindrat Louise att infinna sig på vår bal, på det 
att vi ej skulle få träffas. Den rike köpmannen 
nekar mig sin dotters hand, för det jag är — fattig. 
Han förgäter, att äfven jag i likhet med honom 
sjelf kan och skall skapa mitt oberoende. Louise 
och jag älska hvarandra, han vet det, han vet, att 
han krossar och tillintetgör tvenne unga menniskors 
lycka och sällhet; men för honom är penningen allt; 
heder, kunskaper och talanger — intet.»

I denna sin dystra monolog blef han afbruten 
af en hand, som tungt föll ned på hans axel. Lin-
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der vände sig om. En ung sjöofficer af samma 
ålder som han sjelf, stod leende framför honom. 
Det var Axel Stadenhjelm, tredje officer på Venus 
och ungdomsvän till Georg Linder. Stadenhjelm var 
en af dessa glada, okonstlade menniskor, hvilka så 
lätt tillvinna sig allas hjertan. Dessa lyckliga na
turer taga sorgen lika muntert som glädjen och för 
dem tyckas lifvets bekymmer ej vara till.

»Drömmare, du kärlekssjuke, trånande pilt, här 
står du och håller utkik efter ditt hjertas dam, och 
lem nar dig till pris åt våra gästers undran och ut- 
tydningar,» yttrade Stadenhjelm till sin vän. »Ditt 
ansigte liknar en mulen regnby, och de unga da
merna här kasta vredgade blickar på dig för den 
ringa uppmärksamhet, du visar dem. Sträck upp 
dig, kamrat; gubben Borg, den draken, skall väl till 
slut gifva med sig. Bon courage blott, en sjöman 
får aldrig misströsta.»

»Louise lofvade mig att besöka vår bal, och 
endast något stort, oförutsedt hinder har kunnat 
hindra henne ifrån att uppfylla sitt löfte,» sva
rade Linder. »Hennes far, som gerna skryter 
öfver förnäma bekantskaper, ville för ingen del und
vara att synas bland gästerna här ombord. Måhända 
är Louise sjuk, hvad skall jag väl tro och tänka?»

Stadenhjelm framtog en liten biljett och höll 
den framför ögonen på Linder.

»Hvad! en biljett, adresserad till mig — och 
från Louise, det ser jag på utanskriften,» utropade 
Liuder. »Hvarifrån har du fått denna- biljett?»

»Från — luntposten,» svarade Stadenhjelm små
leende, i det han lemnade Linder biljetten.

Denne aktade ej på svaret, han tog biljetten, 
bröt den skyndsamt och läste:

»Min bäste Georg!
»Fienden är i lägret, d. v. s. min kusin Wil

helm Borg, som min far nödvändigt vill hafva till 
min herre och man, har i dag anländt.»

»En olycka anade jag och denna var den största,
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som kunde hända,» yttrade Linder, af brytande sin 
läsning. »Denna fördömda kusin önskade jag läge 
akter om rodret. Hvad skall jag göra?»

»Läsa vidare och utan alla afbrott,» svarade 
hans vän.

Linder fortsatte:
»Han är rödhårig, ful som en apa, litet låghalt, 

samt dum och högfärdig öfver sin rikedom, du be- 
liöfver . således ej frukta, att i min kusin finna en 
rival. Mitt hjerta tillhör uteslutande dig, min Georg, 
och hvarken min fars hotelser eller böner kunna 
inverka på min trohet eller rubba min kärlek till 
dig. Yi måste hafva tålamod, och jag hoppas, att det 
till slut går med oss som det plägar gå i komedien : att 
farsgubben gifver oss sin välsignelse och arrangerar 
en sluttablå, som visar oss som ett lyckligt, äkta par.

»Till er bal kommer jag, men sent; i afvaktan 
på min ankomst sänder jag dig en lång slängkyss.

Din Louise.»
Linder förde biljetten till sina läppar.
»Hvilken präktig flicka är ej Louise,» yttrade 

han till Stadenhjeliu. »Men under min långa från
varo kan mycket hända, som kan grusa mina för
hoppningar och beröfva mig Louise. Ej för det jag 
tviflar på hennes trohet och kärlek. Men gubben 
Borg är en sådan inbiten krabat och hyser en sådan 
ovilja mot alla militärer, att han ej skall lemna 
något medel oförsökt för att tvinga sin dotter att 
gifta sig med hans brorson.»

»Du skall hafva din sköna, derfor går jag i 
borgen,» yttrade Stadenhjeliu. »Vänner sedan bar
naåren, uppväxta ynglingar tillhopa, kamrater vid 
Karlberg, ha vi så många band, som fästa oss vid 
hvarandra, att du i mig kan påräkna en trogen 
bundsforvandt. List mot list, heter det, och jag 
skall väl utfundera någon plan, hvarigenom din rival 
skall göras oskadlig.»

»Omöjligt,» mumlade Linder.
»Ingenting är omöjligt för en sjöman,» svarade
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hans vän. »Men se der kommer vår slup ifrån 
hamnen, och pass upp, om ej Louise och hennes 
far äro med i båten.»

Linder tog en kikare och satte den för ögat.
»Du har rätt; Louise och hennes far äro verk

ligen med i slupen,» sade han. »Men en herre, en 
tredje person, är dem äfven följaktig.»

»Jag vågar hundra emot en, att det är din 
rival, den rödhårige kusinen,» svarade Stadenhjelm. 
»Förlitande sig på vår kända gästfrihet, har Louises 
far tagit honom objuden med sig. Så mycket bät
tre. Nu får man lära känna din rival. Dum och 
högfärdig, skref Louise, att han är, hm! vi skola se 
till, hvad man kan göra.»

Slupen var nu helt nära intill fregatten.

TREDJE KAPITLET.

En bartar till pappa och ett vidunder till fästman. Mån
sken, fyrverkeri ocb burr arop. Venus tager tvenne kärlekens 
blindbockar under sitt beskydd. »Hvart bar min dotter tagit vägen?»

Båtstyraren i slupen kommenderade: »lyft!» 
årorna lyftes i ett ögonblick och slupen gled in till 
fregattens sida. Nederst på fallrepstrappan stod 
Linder för att mottaga den rodnande Louise och 
ledsaga henne lyckligt ombord. Linder helsade artigt, 
och de unga tu utbytte en vältalig blick.

»Den ormen,» mumlade gubben Borg, i det hans 
små bruna, illpariga ögon med ett hotfullt uttryck 
fastades på Linder.

»Välkommen herr grosshandlare, och ni, min 
fröken,» yttrade Linder, i det han artigt helsade och

'
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nedgick i slupen. »Tillåt mig, fröken Borg, att få 
ledsaga er ombord?»

Louise räckte under ett ljuft småleende handen 
åt den raske sjöofficeren.

»Jag tror, att min dotter ej behöfver er hjelp,» 
yttrade gubben Borg i vred ton. »Hon har så många 
gånger besökt mina fartyg, att hon ej fruktar en 
fallrepstrappa. Men se här får jag presentera min 
brorson, herr Wilhelm Borg, bankir från Stockholm. 
Herrarne misstycka väl ej, att jag tog honom obju
den med mig, men han önskade att få se ett örlogs- 
fartyg, och ett bättre tillfälle än detta kunde ej 
erbjuda sig.»

»Mycket välkommen,» yttrade Linder. »Såsom 
slägt till min värderade gynnare och vän, gross
handlare Borg, kan herr bankiren vara öfvertygad 
om, att vi med nöje se honom som vår gäst.»

Linder och hans rival skakadehand med hvarandra.
»Gynnare och vän, sade han, den ormen,» mum

lade gubben Borg ursinnig. »Jo fin ock! Vänta du, 
din utfattige räf, ej skall mitt Jam blifva ditt byte.»

Linder förde Louise lyckligt ombord. Efter 
dem kom gubben Borg andfådd och pustande och sist 
brorsonen, som måste ledsagas af en matros uppför 
fallrepstrappan. Likblek och darrande af fruktan 
beträdde han ändtilgen däcket.

»En harhjertad kruka,» mumlade Stadenhjelm 
som varit vitne till herr bankirens promenad. »Så 
mycket bättre!»

Ledsagad af den lycklige Linder, fördes Louise 
fram till fregattchefen och presenterades af löjt
nanten för kapten Robson, som med gentlemannens 
fina takt heisade den unga damen välkommen. Ung
dom och skönhet i förening, parad med en blygsam 
älskvärdhet, uppväcka alltid sympatier, men Louise 
var så strålande vacker, hennes hållning och växt 
så imponerande, att hon uppväckte ett sorl af be
undran, och genast förklarades af de förtjusta ka
valjererna för balens vackraste tärna.
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En vals spelades upp, och Linder förde Louise 
i den glädtiga dansen. Förd af hans arm, sväfvade 
den unga flickan lätt och graciöst öfver det snöhvita 
däcket, följd af gästernas beundrande blickar. Be
sättningen, som på gångborden åskådade dansen, 
gjorde äfven sina anmärkningar.

»Hvilken smäcker, välriggad skuta,» yttrade en 
matros, i det han med handen visade på Louise. 
»Hon kilar fram som en snällseglande lustkutter 
med alla segel i topp. Den, som gjort upp ritnin
gen till den der skutan, har ingen skam af henne.»

»Den som för henne kan också manövrera henne 
som en karl,» yttrade en annan. »Hur väl lyder 
hon ej rodret och hur lätt gira de ej undan för 
de andra seglarne. Vore du, Petter, och jag med i 
den der paschasen, vi gjorde haveri på eviga minuten.»

Dansen var slutad, och Linder förde Louise 
ned på batteriet för att ostörd få tala några ord 
vid henne.

»Din biljett har jag mottagit,» hviskade han. 
»Skola vi väl kunna besegra din fars hårdhet, och 
skall du ej svigta i striden och gifva vika för hans 
böner och hotelser?»

Louise såg allvarligt och trofast in i hans ögon.
»Har du ej pröfvat mig tillräckligt för att känna, 

det jag älskar dig med en hängifvenhet, som först 
upphör med lifvet,» svarade hon. »Dig eller ingen: 
detta är mitt fasta beslut, Hvarken hotelser eller 
böner förmå något öfver mig. Du har sett den 
man, min far vill tvinga mig att taga till min make, 
tycker du väl, att jag kunde älska honom?»

»Nej, o nej,» svarade han. »Det blefve ditt lifs 
olycka och förbannelse. Jag lemnar dig lugn och 
tryggad af ditt löfte. Mitt hopp är, att vi skola 
återse hvarandra under lyckligare omständigheter.»

Stadenhjelm kom fram till dem och anhöll att 
få dansa en française med Louise.

Hon räckte honom småleende sin hand, och 
båda begåfvo sig upp på däcket.
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När Linder vände sig om, stod han öga mot 
öga med Louises far. På den rike grosshandlarens 
ansigte brann vredens rodnad och han såg på Lin
der med hotfulla blickar.

»Ni fortfar att kurtisera min dotter, oaktadt 
jag förbjudit er att besöka mitt hus och oåterkal- 
leii gen sagt er, att ni aldrig blir min måg,» yttrade 
gubben med dämpadt raseri. »Ni fikar efter mina 
penningar; men af min egendom får ni ej ett öre.»

»Blött Louise blir min hustru, frågar jag ej ett 
grand efter ert guld,» svarade Linder. »Jag älskar 
er dotter ej af lumpen egennytta, utan af de renaste 
afsigter. Min tillgifvenhet för henne är grundad på 
högaktning och kärlek.»

»Men jag säger er, att hennes fars välsignelse 
och bifall till en förening med er får hon aldrig.»

»Så hoppas jag, att vi bli lika lyckliga för det. 
Tänk er, min herre, hvilken glädje det skulle vara 
för Er att få gunga små barnbarn på Ert knä, och 
veta, att ni befordrat er dotters och en hederlig 
mans hela jordiska lycka.»

»Rättfärdige himmel, gunga hans barn på mitt 
knä,» framhväste gubben Borg, nästan andlös af 
vrede. »Hade min hustru lefvat och vakat öfver 
sitt enda barn, hade jag ej behöft tömma denna 
bittra kalk! Herre! säg mig, hvem står derborta?»

»Menar ni den rödhårige herrn, som just nu 
tömmer ett glas champagne?»

»Alldeles, ja, just han.»
»Det är ju er hygglige brorson.»
»Och som jag svär på skall blifva min måg, 

och hvars barn jag skall gunga på mitt knä; lita 
på mina ord, ni har gjort upp räkningen utan värden.»

»När skall denna lyckliga förening ega rum?»
»Om tvenne månader, min herre,» svarade gross

handlaren, nästan ursinnig. »Min dotters bröllop 
skall firas med en hitintills oerhörd ståt. O, jag 
skall förstå att hämnas.»

Linder blott smålog.

EN BARBAR TILL PAPPA.
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»Ni skrattar,» utropade Louises far, stampande 
med foten i däcket.

»Ja, ty bröllopet har ännu ej egt rum, och 
ännu gå barnbarnen — ofödda.»

»Ni retar mig, att jag blir nästan galen.»
»Då blir ni clet väl fullkomligt, om jag säger 

er, att det blir just jag och er dotter, som om två 
månader skola vigas. Farväl, herr grosshandlare, 
när vi nästa gång råkas så äro vi tjocka slägten.»

Linder gick upp på däck, gubben Borg skrat
tade, så att han ordentligt skakade.

»Ha, ha, ha, det var den vildaste galenpanna 
jag råkat ut för,» sade han. »Ha, ha, ha! han gifta 
sig om tvenne månader med Louise. Det var ett 
det kostligaste påstående, jag hört i all min dar. 
Om tvenne månader rullar go’ junkern omkring på 
Oceanen eller svettas under Vestindiens sol. Det 
der var idel munväder; ett glas vin skall smaka 
skönt efter den här bataljen.»

Grosshandlaren stultade hän till en af buffeter- 
na; medan han uppehöll sig der, hade Linder och 
Louise ett långt och allvarligt samtal med hvar- 
andra. Den unga damen syntes mycket upprörd.

»Det steg, du föreslår mig att taga, är mer än 
öfveriladt, och jag utsätter mig för ett hårdt och 
omildt omdöme,» yttrade Louise. »Finnes då intet 
annat medel, gifves det ingen annan utväg att om
intetgöra min fars planer.»

»Nej, Louise, jag vet ingen bättre, än den jag 
föreslagit,» svarade Linder, ömt tryckande hennes 
hand. »Du kominer att stå under allas vårt beskydd, 
och du kan tryggt anförtro dig åt gudinnan Venus’ 
vård och mäktiga hägn. Gif mig ditt löfte, ett det 
högsta prof af uppoffrande kärlek, och hela mitt lif 
skall egnas åt din lycka och sällhet.»

»Tala först med din chef; när jag fått höra 
hans yttrande, skall du erhålla mitt svar,» yttrade 
Louise med en öm blick.

»Inom några ögonblick skall jag meddela dig,

ÄNNU GÅ BARNBARNEN OFÖDDA.
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hvad Robson säger om mitt företag,» svarade Linder, 
i det han skyndade hort för att uppsöka fregatt
chefen.

Mellan Robson och Linder rådde den varmaste 
vänskap och tillgifvenhet. Blott några år skilde 
dem åt i ålder, och de hade ofta seglat tillsammans 
och gemensamt delat sjölifvets faror och äfventyr. 
Samtidigt hade de tjenstgjort ombord på franska 
flottan och vid stormningen af ett fäste i Kina hade 
Linder räddat sin kamrats lif, en handling, som 
ännu närmare tillknöt vänskapsbandet dem emellan.

Linder träffade Venus’ befälhafvare i kampajj- 
nesalen. Robson och han hade ett långt samtal 
med hvarandra.

»Må göra, jag ingår på ditt förslag, huru äf- 
ventyrligt det än må vara,» yttrade Robson till sin 
vän. »Jag riskerar visserligen ej mina epåletter, 
men ändock torde jag skarpt klandras. Ett för
behåll gör jag likväl. Hela denna affär måste på 
det nogaste hemlighållas, intill dess fregatten lemnat 
stationen. Ehuru medveten om din plan, vill jag 
ej synas hafva min hand med i spelet. Din lycka 
och sällliet ligga mig för mycket om hjertat, att jag 
skulle vilja afslå din anhållan. Måtte alla stora 
och små kärleksgudar skänka oss sitt bistånd och 
sin hjelp.»

Linder tackade sin vän med ett trofast hand
slag och skyndade att åter uppsöka Louise, hvilken 
han meddelade sitt samtal med fregattcheten.

»Och nu min dyra, älskade Louise, hvad svar 
gifver du mig?» frågade han med darrande röst.

»Jag lemnar mig i Venus’ mäktiga beskydd,» 
svarade hon rodnande och med sänkta ögon. »Georg! 
du har fordrat mycket af mig, och jag har lemnat 
min heder och mitt framtida öde i dina händer.»

Han såg på henne med en varm, innerlig blick.
»Hys ingen fruktan,» svarade han. »Du skall 

ej finna dig besviken i det förtroende, du sätter till 
min heder. »En furstes gemål skall ej blifva så
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mycket högaktad och hedrad som du. När allt är 
redo, skall du blifva derom underrättad. Bered nu 
blott Adele, din väninna och ditt moderliga stöd, 
på hvad som kommer att hända. Tror du, att hon 
ej ryggar tillbaka att dela ditt öde.»

»Hon sviker mig aldrig; min lycka och min 
sällhet äro hennes enda återstående mål, för hvilket 
hon lefver,» svarade Louise. »Innan min mor dog, 
tog hon ai Adèle det löftet att aldrig öfvergifva mig 
samt beskyddande stå vid min sida. Detta löfte 
har hon redbart uppfyllt. Du vet, att hon gynnar 
vår kärlek, och min kusin kan hon ej lida.»

Först vid midnatt lemnade de belåtna gästerna 
fregatten. Vid full månens silfversken företogs åter
färden till land. När den första båten stötte från 
sidan, tändes på en gång, likasom genom en för
trollning, hundratals olika färgade lyktor, placerade 
på fartygets master, stänger och rår. Denna eklä.- 
rering gat åt det vackra fartyget en lika öfYerras- 
kande som storartad anblick. Och när strax der- 
efter ett elegant fyrverkeri från däck afbrändes, när 
îaketerna stego mot höjden och de konstgjorda 
sola] ne kastade sitt sken öfver den lugna vatten
spegeln, när besättningen, lik nattliga" skepnader 
kilade upplör vanten och utbredde sig på rårna, 
helsande de bor t far ande gästerna med hurrarop och 
råmanning, då hördes jublande hurrarop till återsvar 
från hvarje båt, en erkänslans afskedshelsning till 
alla ombord varande.

I Linders hytt sutto han och Stadenhjelm en 
stund derefter sakta samtalande. Något särdeles 
vigtigt måtte de haft att säga hvarandra, ty de 
lutade sina hufvuden tätt tillhopa.

»Allt skall blifva utlördt, som vi öfverenskom- 
mit,» yttrade Stadenhjelm, i det han reste sig upp, 
för att efter en timmes samtal lemna hytten. »Haf 
du blott allt i beredskap här ombord, affärerna i 
land tar jag på min omsorg. God natt! jag skall 
hafva dagvakten och behöfver några timmars hvila.»
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När gubben Borg drog nattmössan öfver öron
en för att kasta sig i Morfei armar, mumlade ban: 
»om två månader, sade den oförskämde sjögasten, 
skalL jag gifta mig med er dotter. Jo pytt ock! i 
dag skrifva vi juni den 19 och om söndag 14 dagar 
härefter lyser det första gången för Louise och 
Wilhelm Borg.»

En lång gäspning följde på denna monolog, och 
strax derefter var grosshandlaren insomnad.

När den unge bankiren stack sina spindelben 
under det röda sidentäcket, mumlade han :

»En förtjusande flicka min kusin. Morbror 
visade mig i går sitt bokslut. Femhundratusen riks
daler. Hm! en vacker summa. Flickan är bra, 
men den halfva millionen är ännu bättre. Man vill 
påstå, att jag är dum, men rikedomen gör mig i 
sjelfva verket till ett — snille.»

Ett par dagar efter balen på fregatten, anlände 
de väntade depescherna från sjöministern, och Venus 
fick order att afsegla. Klockan 2 på morgonen 
blåste en gynnande nordlig bris, som i soluppgången 
friskade till styf bramsegelskultje. Ett kommando 
hördes från vakthafvande officeren. Bardun sänkte 
sin krokiga näsa öfver storluckan, blåste en lång 
signal i silfverpipan och ropade med stentorsröst:

»Rejs opp alle man, klart att gå till segels!»
Batteri och trossbottenskorporalerna upprepade 

i korus:
»Rejs, rejs, rejs, opp alle man, klart att gå till 

segels. Tumla opp, tumla opp, gossar, raskt ur 
kojerna. Fort opp, raska på, pojkar!»

I en handvändning voro hängmattorna beslagna, 
och kojerna stufvade i bastingeringen. Derefter in
tog besättningen sina stationer och ankaret kemvin- 
dades under skeppsgossarnes flöjttoner. Officeren 
på backen raporterade:

»Ankaret upp och ner!»
»Godt! Pali i spelet! Skeppare, blås till alle 

mans skaifning,» hördes från sekonden.
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Klockan var sex glas d. v. s. 3 på morgonen.
Chefen och officerarne samt öfrige ledamöter i 

gunrummet samlade sig akter ut. Allas kikare voro 
riktade hän mot hamnen. Linder som stod vid si
dan af kapten Robson, syntes blek och i högsta 
grad upprörd och orolig. Det var klart att man 
väntade någon.

> »Något hinder måste inträffat efter Stadenhjehn 
dröjer så länge med slupen i land,» yttrade Robson 
till Linder med låg röst. »Måhända har hon ångrat 
sitt löfte och i afgörandets stund saknat mod och 
styrka, eller också har planen blifvit upptäckt.»

Linder hann ej svara ty vakthafvande kadetten 
skyndade fram, rörde vid mössan och anmälde:

»Slupen under fulla segel lemnar hamnen!»
Linder spratt till, den tappre sjömannen syntes 

darra, ailas kikare lågo i riktningen mot slupen, som 
for alla dragande segel med ilande fart närmade si o- 
till fregatten.

»Yid Gud är det icke tvenne damer med i bå
ten,» yttrade chefen. »Ja, ja, det slår ej fel, Wagen- 
felt,» fortfor han, vändande sig till sekonden. »Låt 
blasa bort från skaffningen och gå genast till segels. 
Linder, se till att damerna komma ombord och för 
dem till sin hytt. Löjtnant Drake, se till att slu
pen genast blir upphissad, ingen tid är att förlora.»

Kapten Robson lemnade däcket af lätt insedda 
skäl. Strax derefter lade slupen till vid sidan. 
Tvenne djupt beslöjade damer förhjelptes af Lin
der och Stadenhjelm ombord, samt fördes genast 
af den förstnämnde ned på trossbotten, hvarest en 
stor och elegant hytt, belägen akter ut, var för 
deras räkning iordningstäld. En ung qvinlig domestik 
mottog åe båda fruntimren. När slöjorna blefvo från
tagna, visade sig Louises dödsblekaansigte samt hennes 
väninna Adèles, ej mindre upprördt än den förras.

»Georg, Georg! hur skall väl detta sluta,» ut
ropade Louise, i det hon lutade sitt hufvud mot 
Linders bröst. »Jag känner inom mig, att jag
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handlat orätt och obetänksamt, mitt rykte, mitt 
anseende är förloradt.»

»Ej den ringaste fläck kommer att vidlåda ditt 
namn eller ditt anseende,» svarade Linder ömt tryc
kande henne intill sig. »Under den svenska örlogs- 
flaggans beskydd, omgifna af bildade, hederliga 
män, hvars karaktär är en borgen mot hvarje för
tal, såsom gäster hos kapten Robson, denne man af 
erkänd heder och ära, har hvarken du eller Adèle 
något att frukta, som kan lända er till skymf eller 
skada. Alla ombord skola vaka öfver och beskydda 
er. Sök nu någon hvila. Min tjenst kallar mig på 
däck. Snart skall jag åter vara hos er.»

När Linder åter kom upp på däck var Venus 
redan under segel och sträckte för frisk fart stora 
farleden ut till sjös. Inom kort saluterade fregatten 
Kungsholms fästning, som besvarade den stolta ör~ 
logsmannens afskedshelsning. Morgonsolens strålar 
belyste den alltmera i vågorna försvinnande stadens 
hus och bygnader. Snart syntes endast de på 
varfvet liggande örlogsfartygens masttoppar samt 
Fredrikskyrkans »ett par upp och nedvända byxor» 
liknande kyrktorn. Afveu dessa försvunno inom 
kort. Utklippornas fyrtorn visade sig om babord, sjo- 
kastellernas fästningsverk döko ned i djupet. Vinden 
drog sig på n. n. o. och med läseglen i topp ilade 
fregatten öfver öster vågor med kursen på Bornholm.

Under det att Louise verkstälde sin djerfva 
flykt och sökte räddning undan sin fars tyranniska 
välde, sof grosshandlaren de rättfärdigas sömn, och 
först sent hördes hans klocka ringa, som kallade 
betjenten till gubbens toalett.

Så pigg och kry, som gubben Borg befann sig 
denna morgon, hade han ej känt sig på länge. Da
gen förut hade han haft ett långt samtal med sin 
dotter rörande brorsonens frieri och till sin ytterliga 
glädje hade han funnit, att Louise icke allenast med 
intresse lyssnade till hans faderliga råd och förma- 

Trolle. 2
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ningar att ej stöta lyckan, d. v. s. rikedomen ifrån 
sig, utan äfven visade sig undergifven sitt öde. 
Dessa goda underrättelser hade lian skyndat att 
delgifva sin brorson, och när bankiren längre fram 
på dagen uppvaktade sin blifvande fästmö, medför
de han såsom present ett ytterst dyrbart diamant- 
halsband, hvartill gubben Borg fogade en tusen- 
riksdalerssedel såsom nålpenningar.

»Se så, p ull an min, sådana här småsaker komma 
ofta att vankas, när man visar sig klok och för
ståndig,» yttrade grosshandlaren slugt blinkande med 
ögonen. »I eftermiddag resa jag och Vilhelm bort 
för att köpa ett par ypperliga vagnshästar åt dig. 
Femtusen riksdaler var ju priset för Lundins apel- 
kastade fuchsar. He, he, he, man behöfver ej spara 
på styfvern — brorson.»

»Med nysilfverselarne går affären lös på åtta 
tusen riksdaler och lägger jag härtill priset för den 
nya Berlinerdroskan, så gör det jemt tiotusen,» ytt
rade i högdragen ton den rödhårige odågan. »Jag 
skulle tro, att löjtnanten, friaren, ej mäktar sig ens 
en åkar kärra förspänd med en åsna.»

»Den åsnan skulle vara ingen annan än du sjelf 
och nog skulle du få smaka piskan,» tänkte Louise 
för sig sjelf, i det hon med yttersta möda sökte 
stilla ett utbrott af harmfull vrede. Denna lätting, 
som genom sin fars flit och lyckade spekulationer 
kommit i åtnjutande af ett stort arf, han vågade 
att förhäfva sig öfver Georg Linder och håna hans 
fattigdom. Detta visade henne Vilhelm Borgs rätta 
karaktär och hennes afsky för honom ökades ännu 
mera. Hellre döden än att fästa sitt öde, sitt lifs 
hela lycka och välfärd vid denne man.

Serrâmes bortovaro på eftermiddagen begag
nade Louise och Adèle att inpacka sina saker och 
göra allt redo för flykten. Deras koffertar blefvo 
transporterade till ett hus nere vid hamnen. Här
till användes en händelsevis på gården varande 
bonde, som inkommit dit med sin vagn och häst.



27

Adèle följde honom till hamnen, till det hus som 
beboddes af Louises gamla amma, af hvilken 
man kunde vänta en obrottslig tystnad. En biljett 
från Stadenhjelm underrättade Louise om att han 
var i staden, och att han, jemte fregattens slup, 
klockan 2 på morgonen låg och afvaktade deras 
ankomst vid Kungsbrohamnen. Som vi känna till, 
lyckades det för de båda fruntimren att utan något 
afbrott, verkställa sin flykt, och uppnå det skyd
dande fartyget.

Vid det briljantaste lynne mötte grosshandlaren 
sin brorson vid frukostbordet. Bankiren höll i be
redskap en kolossal blomsterbukett för att presen
tera Louise. De båda herrarne drucko sitt mor- 
gonchokolad med välbehag och en stilla fröjd. Der- 
efter stucko de hvar sin serviette under hakan, 
anföllo en saftig omelett och klingade med hvar
andra.

»Affären med Lundin gick ypperligt och nu stå 
fuchsarne i stallet,» yttrade patronen. »Denna din 
uppmärksamhet mot din blifvande fru var mycket 
väl uttänkt. I dag skall du köra för Louise med 
det nya ekipaget och i öfvermorgon eklateras er 
förlofning med en lysande bal och supé. Allt hvad 
staden eger förnämt och framstående skall bjudas. 
Jag kan se den der gynnaren Linders öfverrask- 
ning. Jag har berättat för dig det samtal, vi hade 
med hvarandra på balen. Ha, ha, ha, han påstod, 
att Louise skulle vara hans hustru om två måna
der, och att jag skulle gunga hans barn på mitt 
knä. Hvilken galenpanna, kuggad herr löjtnant, 
excellent kimgad.»

»En parveny, en fattiglapp, en skrodör,» yttrade 
brorsonen, i det han smuttade på sitt golden Sherry. 
»En sådan karl är under all kritik. Lyckligtvis har 
min kusin tagit sitt förnuft till rådgifvare och insett 
det dåraktiga i en sådan förbindelse.»

Grosshandlaren ämnade just framkomma med 
några salvelsefulla yttranden om qvinnans svaghet,

KUGGAD, HERR LÖJTNANT.



28 ETT BREF.

det farliga inflytande romanläsning har på hennes 
karaktär och fantasi m. m. dylikt, då Louises kam
marjungfru inträdde med ett bref i handen.

»Detta låg på frökens skrifbord, och som det 
är adresseradt till herr grosshandlaren, skyndar jag 
att framlemna det,» yttrade kammarjungfrun, i det 
hon räckte sin husbonde brefvet.

»Ett bref till mig ifrån Louise,» yttrade hennes 
far med synbar öfverraskning. »Hvarför skrifver 
hon till mig, då hon muntligt kan framföra, hvad 
hon har att säga. Ar ej fröken på sitt rum?»

»Hvarken hon eller fröken Adèle,» svarade do- 
mestiken. »Det besynnerligaste är, att deras sängar 
stå orörda och att de ej hvilat i dem i natt. I 
garderoberna råder en förfärlig oreda. Alla möjliga 
saker ligga der huller om buller och . . ..»

»Hvad skock millioner d-r är det hon pratar 
för nonsens, menniska!» gallskrek patronen i det 
han gaf glasögonen en puff uppåt näsan och bröt 
brefvet med största skyndsamhet. »Ej legat i sina 
sängar, huller om buller, hvad hin i våld vill detta säga?»

Grosshandlaren läste med hög röst:
»Min vördade fader!
Den tid är Gudi lofvad längesedan förbi, då 

qvinnan mot sin vilja och öfvertygelse tvangs af 
den faderliga myndigheten att taga till make den 
man, hon hvarken kunde älska än mindre högakta. 
Otaliga ganger har jag sagt er, att intet maktspråk 
förmår mig att äkta min kusin, hvars person utgör 
min fasa och hvars karaktär ingifver mig vämjelse 
och afsky.»

»I sanning väl valda uttryck,» afbröt bankiren 
på nytt fyllande sitt glas. »Nog kommer jag att 
åka ensam efter fuchsarne och lika solo njuta af de 
här blommorna. Men fortsätt bästa farbror, jag 
afbröt er just, då min person var föremål för de 
amplaste loford.»

Grosshandlaren fortsatte läsningen med dar
rande röst:
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»Ni känner till den kärlek, jag hyser för Georg 
Linder, ni vet äfven, att han älskar mig och denna 
kärlek är så rotfästad i mitt hjerta, att den upphör 
endast med lifvet. Ni känner till det stora anseen
de, han som officer och sjöman åtnjuter. Då han 
är lika högsinnad som tapper, ägande en rikedom 
af kunskaper och talanger, anser jag detta val af 
make lika hedrande för mitt hjerta som utgörande 
en säker borgen för min lycka och sällhet, och ju 
mera hinder ni lagt i vägen för en förening mellan 
mig och Georg, i samma proportion har min kärlek 
tillväxt.

»Genom guldets makt ville ni fånga er dotter 
och tilltvinga er mitt löfte att äkta min förhatlige 
kusin. Rikedom och guld, hvad har det väl att 
betyda för den, som älskar af hela sitt hjerta. 
Lyckan finnes oftare i kojan än i palatset, och jag 
vill tusen gånger hellre vid sidan af Georg dela det 
tarfligaste bröd, än lefva i öfverflöd med en Vil
helm Borg, denne egoistiske narr, som har sig sjelf 
till afgud och hvars förnämsta dyrkan är den gyl
lene kalfven.

»För att undgå att vidare blifva hotad och 
tvungen till ett äktenskap, som jag afskyr, lemnar 
jag, åtföljd af Adèle, min moderliga vän, ert hus. 
Sök ej till att göra några efterspaningar, ty de äro 
fruktlösa. När vi nästa gång träffas, är jag Georgs 
maka. Jag älskar er ömt min far, men vill ej upp
offra min lycka eller bryta den tro jag svurit för 
en nyck af er, eller lemna mig till ett offer för edra 
fördomar.

»Min far, er hårdhet och ert sjelfviska hand
lingssätt hafva tvungit mig att taga ett kraftigt 
beslut. Min hand räcker jag er till försoning, och 
en mognare eftertänksamhet torde låta er inse, att 
jag handlat till vår gemensamma lycka och välfärd.

Er dotter 
Louise.»
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»Borta, rymd!» utropade grosshandlaren, i det 
han sjönk tillbaka på stolen. »Linder skall vinna 
sitt mål, och jag är öfverlistad. Hvart har min 
dotter kunnat taga vägen? Men jag skall hämnas, 
hon skali blifva arflös, ej ett öre af mina ägodelar 
skall falla på hennes lott.»

»Hennes mödernearf utgör nog en så pass vacker 
summa, att det för dem blir en hel förmögenhet,» 
yttrade bankiren med ett hånleende. »Jag beklagar 
farbror på det högsta, men gratulerar mig sjelf att 
för temligen godt pris kommit ifrån den här affären.»

»Husets» kassör inträdde i rummet.
»Firman Hiutze & komp. i Hamburg och huset 

Ellert à Son i Liverpool hafva instält sina betal
ningar, våra vexlar hafva återsändts oliqviderade,» 
yttrade kassören.

»En ny Jobspost, som bringar mig till ruin,» 
utropade grosshandlaren, på hvars panna kallsvetten 
perlade. »Hos dessa firmor hade jag hela min för
mögenhet insatt. Vänta mig på kontoret herr 
Jakobsson, jag är strax dernere.»

Kassören aflägsnade sig. Borg vände sig till 
brorsonen, som med största lugn lekte med ber
lockerna till sin urkedja.

»Du hörde den nya olycka som hän dt mig,» 
yttrade grosshandlaren till sin unge slägtinge. »Hu
sets ruin blir följden, om jag måste ingifva min stat. 
Rik för några dagar tillbaka, är jag nu fattig och 
vanärad, om jag ej kan betala. Dessa ödets hårda 
slag skola krossa mitt hjerta.»

»Farbror har ju Louises, sin dotters, möderne
arf att tillgå, dessa penningar äro ju disponibla och 
kunna rädda er till fullo,» yttrade med iskall ton 
brorsonen.

»Du misstar dig, min dotters mödernearf, upp
gående till cirka tvåhundrafemtiotusen riksdaler för
valtas ej af mig, utan af enskilda personer, dessutom 
vore det ett brott af mig, att använda pennin
gar, hvilka ej äro mina. Du, brorson är rik, und-
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sätt mig för tillfället med hundratusen kronor. Jag 
äger valuta för dubbla denna summa, så att du 
ej riskerar att förlora ett öre.»

»Det är mig omöjligt farbror. Jag förlorar 
redan ansenligt på inköpet af fuchsarne och Ber- 
linerdroskan,» svarade brorsonen. »I morgon åter
vänder jag till Stockholm. Jag beklagar, men kan 
ej vara till någon tjenst.»

.Han tände en cigarr och lemnade rummet. 
Gubben Borg såg efter honom med en lång, dröjan
de blick.

»Louise hade rätt, det är en egoist, en lumpen 
karl,» mumlade han för sig sjelf. »O, mitt arma 
barn, och denne Vilhelm Borg ville jag tvinga dig 
att äkta. Hårdt har jag blifvit straffad för min 
halsstariga blindhet. Kommer blott Kasperson lyck
ligt hem från Vestindien med mitt skepp Hoppet, 
är dess rika laddning tillräcklig att rädda mig från 
ruin. På detta fartyg hvilar hela min förtröstan 
om räddning. O, om jag blott egde mitt barn åter, 
skulle allt blifva godt och försonadt. Hvart har 
hon väl tagit vägen?»

Han satt länge stilla, försänkt i djupa funde
ringar. Slutligen utropade han:

»Jag har funnit en ledtråd, det slår ej fel, 
Louise har afseglat med — fregatten !»

Hans hufvud sjönk långsamt ned mot bröstet, 
och från hans ögon föllo strida tårar.

ÀLLT ÄR FÖRLORADT.
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FJERDE KAPITLET.

På hafvet. Eu arbetsdag. Josef Wagenfelts erfarenheter.

LTtan att beröra någon hamn på utresan, fort
satte Venus sin färd och var nu ett godt stycke 
ute i Atlantiska Oceanen. Gynnad af fortfarande 
vackert väder och jemn bris, hade Aeolus och Nep
tun visat sig ytterst förekommande och artiga mot 
damerna ombord. Louise och hennes följeslagerska, 
Adèle Gojd, hade redan i högsta grad förstått att 
tillvinna sig allas tillgifvenhet ombord, ja, sjelfvaste 
sekonden, det buttra »gråskägget» Josef Wagenfelt, 
visade dem ett leende ansigte och prof på en upp
märksamhet och en välvilja, som, om den än fram
kom under märkvärdig form och under mindre ka- 
valjerisk artighet, likväl bevisade, att Louise och 
hennes väninna förstått att tillvinna sig den bistre 
sjöbussens och fruutimmershatarens deltagande och 
sympati. Ett svenskt gunrum är alltid utmärkt för 
bildad konversation och takt bland dess medlemmar, 
men tvenne damers närvaro ökade ännu mera denna 
angenäma, tilltalande ton och gaf at gunrummct 
samt lifvet derstädes ett ännu mera omvexlande 
behag och det hela prägeln af ett angenämt famil- 
jelif.

Antalet af de ombordvarande, hvilka messade 
tillhopa i gunrummet, utgjorde tillsammans tolf per
soner, de båda damerna undantagna.

En s. k. hofmästare med nödiga biträden om
bestyrde serveringen m. m. i gunrummet; sjelfva 
öfverinseendet af ekonomien och hvad dertill hörde
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hadeStadenhjelm beredvilligt åtagit sig, och »mamma,» 
— en skämtsam benämning på den af messledamö- 
terna, hvilken har »hushåiisbekymren» på sin lott— 
var en lika god som välvillig mamma och gaf åt 
sina barn ett lika rundeligt som välsmakligt kost
håll. Chefen messade, i öfverensst ära m else med 
reglementets föreskrift, för sig sjelf; men ingen dag 
gick förbi, som ej flere af officerarne, jemte några 
kadetter och underofficerare voro inbjudna till hans 
bord. Sjelf var hunlen ofta och gern a sedd gäst i 
gunruramet, hvarest hans närvaro alltid framkallade 
ökad glädje och ett lifilgare samspråk. Kadetter 
och underofficerare, hvilka hade sin kost från skepps- 
pannan, messade för sig sjelfve. Provianten gaf 
mycket öfrigt att önska. Den var ingalunda lämplig, 
än mindre af fullgod beskaffenhet. Salt kött och 
fläsk, ärter och gröt utgjorde den sedvanliga mat
sedeln för folket, med undantag af de tider,då fre
gatten låg i hamn, då färsk proviant utspisades.

Under en längre sjöresa är lifvet ombord gan
ska enformigt, äfven om ett gunrum har lyckan af 
att utgöras af idel »intelligenser.» Vi skola i några 
korta drag skildra en arbets- och en hvilodag under 
segling, och när vi det gjort, tro vi oss hafva gifvit 
läsaren en inblick i det rådande lifvet ombord å en 
örlogsman. Storm, vindförändringar, segelmanövrer, 
olika slag af excercis med kanoner och handvapen 
o. s. v. göra visserligen en och annan förändring i 
de dagliga sysselsättningarne, men rubba ej i huf- 
vudsak den bestämda routinen, det väl stälda ur
verkets gång.

Klockan är fyra glas på dagvakten d. v. s. 
sex på morgonen. Fregatten med alla dragande 
segel i topp seglar rumskots med läsegel om styr
bord. Vakthafvande styrmannen har just kastat 
loggen för att mäta farten. Snabbare än hjulet på 
mormors spinnrock h vi r fl ar logglinan af sin rulle, 
och med en viss stolthet rapporterar styrmannen 
till vakthafvande officern i det han rör vid mössan:
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»Tio knop, herr löjtnant!»
»Godt!»blir svaret; glasvakten vid 30 sekunders 

sandglaset vänder denna primitiva mätare upp och 
ned, skyndar deretter till klockan och slår fyra slag 
med kläppen. Vakthafvande skepparen med näkter
galen — pipan — i sin hand står vid storluckan 
och på officerens kommando:

»Purra ut, alle man, och beslå kojerna!» 
blåser näktergalen först en ljuflig drill och sedan 
en lång, uthållande rulad, hvarefter, »rejs, rejs, rejs 
upp, alle man!» sätter hela den sofvande besättnin
gen på benen, hängmattorna beslås och stufvas i 
bastingeringen. Deretter rengöres och putsas fre
gatten, däcken spolas och skuras, messingen poleras, 
ändarne uppskjutas i ordniugsfulla bugter, sjögastarne 
göra egen toalett, vakthafvande officerens gran
skande öga synar skutan från toppen till däcket, 
låter dörhala alla skot och brassar, mottager rap
porter från trossbotten och batteriet att allt der är 
ordnadt och klart. Sekonden visar sig på däck; 
med ett mildt ansigte besvarar han vakthafvande 
officerens honnör, han är belåten med fru Venus’ 
morgontoalett, ej ett veck på saloppen, ej en skrynkla 
på de många hvita under- och öfverkjortlarne, oak- 
tadt hon varit på bal hela natten och galopperat 
med Aeolus, som tagit på sig sina 10 mils långa 
stöflar, så att Aegirs döttrar varit hvita af skum, 
det är minsann en dans som just ej är att leka med.

Klockan närmar sig till åtta. Vakthafvande 
kadetten på flaggkistan småler af fröjd ty förloss
ningens stund nalkas, då han blir aflöst och får 
frukostera, d. v. s. får smörja sitt krås med här
sket smör och stenhårda knallar och skölja ner 
denna lukulliska frukost med ett mått delikat mjölk 
d. v. s. med en skopa vatten från Lyckeby å. Men 
en kadettmage har ormens förmåga att, om det 
gäller, smälta småspik. Det unga amiralsämnets 
mage kurrar af fröjd vid blotta tanken på den 
Spartanska frukosten. Nå, nå, fyra timmars vakt
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i frisk bramsegelskultje är just ej egnad att göra 
eu 15-årig yngling till »matratare.» Sjön sög 
skräddaren blott der för, att han gick öfver Norr
bro i Stockholm: hvad skulle mäster Sax sagt och 
känt, om han haft Atlanten under sina fotter och 
en blåsbälg af tio graders styrka rätt i gapet? Vi 
frukta, att han känt sig så »sugen,att han länsat 
ett helt kronomagasin på både torra och våta va
ror. Men tiderna förändra sig och vi med dem. 
Numera hör det till sällsyntheten att herrar sjö- 
kadetter »slita ondt» vare sig i mat eller arbete 
ombord. Kadetterna hafva nu, som sig bör, sitt 
eget bord och messa så, som det anstår herrar 
officersaspiranter och väl det; ty Herran vete, om 
ej nutidens kadettmagar såväl som andra ynglinga- 
magar, redan i hemmet blifvit bortklemade och för
sämrade och måhända äro de nu icke blott mera 
ömtåliga för kyla, utan äfven för mat; nog torde 
kosthållet ombord för cirka 40 år tillbaka i tiden 
ej särdeles falla dem i smaken.

Hen ene efter den andre af gunrummets leda
möter visar sig efter hand på akterdäcket. Presten, 
fader Ambrosius, har redan blifvit så pass sjö van, 
att han ej längre spottar och snusar till — lovart, 
utan helt vackert i lä, och hans långa ben hafva äfven 
fått så pass mycken eqvilibristisk skicklighet, att 
de någorlunda förmå balancera sin herres respektiva 
öfverbygnad, när Venus gör sina små danssteg, 
som på sjöspråket kallas rullning, stampning och 
sättning. Herrar läkare äro pigga, som ödlor och 
nyttja redan »lilla bussen,» den sistnämnda ett 
osvikligt tecken till sjövana, och pursern, »knall
guden,» är han icke rödskinande, är icke hans an- 
sigte betäckt med dygdens svettperlor och ser icke 
hela karlen ut att vara färdig att på fyra röda 
minuter flyga från däcket upp till stortoppen?

Damerna uppkommo nu på däck. Man helsar 
och komplimenterar. Louise är förtjusande i den 
fantasidrägt, hon bär, nemligen en lifrock af mörk-
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blått siden, en klädning af ljusgrå, skiftande färg 
och denna lilla koketta hatt på hufVudet, som klä
der henne så utomordentligt väl och som Staden- 
hjelm påstår, att hon fantiserat tillhopa efter mo
dellen af en sjömanshatt. Adèle Gold är, som sig 
bör, mera allvarsamt klädd, men sjöluften har prydt 
hennes kinder med högre färg och »gråskägget,» som 
förstulet betraktar henne, mumlar för sig sjelf:

»En elemenskadt hygglig menniska, hm, ja gud
bevars,- vore man ej som jag född 1784, så — Hin! 
hvilka dumma tankar. Skeppare!» — gråskägget 
skyndade för öfver med en fart så att rockskörten 
på den långa uniformsrocken stodo som spröten 
rätt akter ut —, »Skeppare! se till att bramiobar- 
dunstaljorna på fören bli styfhylta, ser inte herrn, 
att bramstången står som en sprittbåge. Konstapel! 
se efter surrningarne på lovarts kanoner, hvad f-n 
går herrn och funderar på. Kadett! klara golga- 
detten — styrflöjeln — på stortoppen och sitt der 
sedan ett glas, för det herrn går med två vakanta 
knappar i sin uniformsjacka. Bin! en verkligen söt 
och älskvärd menniska. Tror du, att jag menar 
dig karl?» — en matros, som trodde att det vän
liga tilltalet gälde honom lyfte på hatten och såg 
helt förtjust ut —, »du din fuling med bockskägget 
på hakan, med armar som waterbommar och ett 
bröst som en märsefallskorg.» Josef Wagenfelt 
slutade sin harang vände åter akter öfver samt helsade 
på chefen, som nu uppkommit på däck.

Klockan slog åtta glas. Skepparpiporna blå
ste i korus till: alle mans skaffning! Besättningen 
skyndade att inmundiga samma läckra anrättning 
som den vi nyss beskrifvit. Strax derefter blåste 
»musiken» signal för gunrumsledamöterna att fru
kostera. Och låt oss nu aflägga en fransysk visit 
i officersmessen.

Gunrummet ombord på Venus var stort och 
rymligt med fem hytter på hvarje sida, Skotten 
d. v. s. väggarne, voro af mörkpolerad ek, afdelade
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genom inrefflade pelare i fack. Ett mindre biblio
tek sj:od akter ut och dolde hofmästarens penteri, 
midten af det stora rummet upptogs at ett aflångt 
bord af polerad ek, omkring hvilket fällstolar voro 
placerade. Invid aktersta skottet var en soffa och 
öfver denna hängde ett väl utfört porträtt af 
konungen. Öfver bordet och fästade i däcket voro 
sex hänglampor tillräckliga att, när mörkret inbröt, 
klart belysa gunrummet. Framför ingången till 
hvarje hytt hängde röda yllegardiner, och hela 
däcket betäcktes af en präktig matta.

Det hela, huru enkelt det än var, ingaf likväl 
en känsla af trefnad och behag, som naturligtvis 
erhöll sitt största värde genom den kamrat-anda 
och den bildade ton, som var ett utmärkande drag 
hos de personer, hvilka här hade sin hemvist.

När vi inträda i gunrummet, var frukosten 
redan i full gång och konversationen liflig. Vid 
öfversta ändan af bordet presiderade sekonden, som 
på sin högra sida hade fröken Dold och till venster 
om sig Linder, vid hvars sida Louise satt. Der- 
efter följde enligt rang, heder och värdighet de 
öfriga messledamöterna. Nederst vid bordet satt 
presten och förvaltaren. »Gråskägget,» hade visser
ligen till en början funnit sig högst generad af att 
sitta sida vid sida med ett fruntimmer, men fröken 
Golds fina uppmärksamhet mot den gamle sjö
björnen, hennes takt att undvika att på minsta 
vis finna honom sjelf eller hans okonstlade sprak 
löjeväckande, det intresse med hvilket hon lyssnade 
till hans sjömanshistorier, allt tillsammans bidrog 
att göra kaptenen henne alltmera bevågen, ja, ända 
derbän, att han, som vi funnit, icke blott funde
rade öfver att vara född 1784, utan äfven i sin 
monolog på däck gifvit henne den vackra orlofs- 
sedeln af att vara: »en elemenskadt hygglig menniska.»

Hvad som ännu mera bidrog att öka behaget 
af detta i så många hänseenden egendomliga gunrum 
var att Linder och Louise aldrig läto paskina, att

37
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de älskade hvarandra. De visste alltför väl, att 
den tro de svurit hvarandra af intet i verlden 
kunde rubbas och båda egde för mycken takt och 
god ton att de offentligt utbytte dessa karesser, 
småleenden och ömma blickar etc., som så månget 
älskande par i öfverflöd exponerar både i offentliga 
och^ enskilda samqväm, och som hos de ofrivilliga 
åskådarne till dessa idylliska scener uppväcka både 
vämjelse och leda.

»Som sagdt seglade jag med amiral Stopford i 
hans flaggskepp Exmouth,» yttrade sekonden till 
h’öken Gold. »Stopford, en af brittiska flottans 
yppersta sjömän och en ytterst aktningsvärd officer, 
hade likväl en egenhet, som gjorde honom ytterst 
löjlig. Men ni måste smaka på, denna skinka, den 
är d-n i — ursäkta: den är verkligen delikat. Som 
sagdt, Stopford hade en egenhet.»

»Och hvaruti bestod denna?» frågade ikdele, 
som ryste vid åsynen af den ofantliga portion skinka, 
hvarmed den välmenande sekonden serverade henne.

»Jo derutinnan, att den gode amiralen var till 
ytterlighet distrait och till följe häraf begick de 
befängdaste misstag. Om det intresserar er, vill 
jag anföra några prof härpå?»

»Med mycket nöje »
»Stoppa och belägg ett ögonblick, en sekond 

får aldrig förgäta sitt skepp, äfven då han frukosterar 
och konverserar. Hofmästare, hör hit! säg till 
vakthafvande officeren, att han låter skära in 
gölingar till stortvätt och att besättningen lägger 
sitt linne i blöt, samt att han låter kadetten på 
stortoppen komma i däck. Si så der ja, pligten 
framför allt, och nöjet sedan. Nu till historierna!

Vi lågo med Exmouth i Malta. Jag hade vakt 
på däck, och amiralen satt i sin kajuta och skref. 
Det var varmt och skylightet var aflyftadt. Plöts
ligt hörde jag amiralens klocka häftigt ringa. Ögon
blicket derefter störtade hans hofmästare upp på 
däcket med befallning, att jag genast skulle infinna
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mig i kajutan. Amiralen ringde återigen och detta 
med en häftighet, som kom mig att rusa in i kajutan.

Amiralen satt vid skrifbordet och höll ett bret 
i sin utsträckta högra hand. Hans utseende var 
häpnadsväckande. Håret stod rest på ända, de stora, 
röda polisongerna hängde slappa ner som ett par 
undersegel i stiltje. Hans orimliga klyfvare syntes 
ännu större och hans ögon lyste som sjutton solar 
tillhopa.»

Josef Wagen fel t tömde sin kaffekopp, lade för 
sig en ny portion höns med ris, lät åter fylla sin 
kopp och fortsatte:

»Amiralen riktade sina basilisk-ögon på mig, 
i det han utropade:

»Sir, läs detta bref högt; det är till lady Stop- 
ford, min hustru.»

Jag tog brefvet, men vågade ej kasta mina 
ögon på innehållet. Hade min höge förman blifvit 
galen, efter som ban ville, att jag, en främling, skulle 
invigas i ett dylikt förtroende. Säkerligen innehöll 
detta bref de ömmaste utryck, de kärleksfullaste 
smeknamn, som en sjöman ger, hvilken i likhet med 
amiralen pä öfver ett år ej sett sin hustru. Lady 
Stopford var tvifvelsutan vacker, hon var bestämdt 
en älskvärd q vinna, brefvet förblef oläst, jag blott 
stirrade i häpen förvåning på amiralen.

»Läs, och läs högt,» utropade han med dun
derröst, »eller jag sätter er, sir, i arrest. Ni känner 
min karaktär och ni vet att jag haller mitt ord.»

Hvad var att göra, jag hade ingen lust att 
taga arrest, äfven om det gällde att läsa de öm
maste förtroenden. Jag läste der för brefvet, som 
hade följande vackra öfverskrift:

Min ömt, innerligt älskade Emma!
Ex mouth jemte hela eskadern ligger nu för 

ankar i Malta hamn. Vi hålla på med att ansätta 
stående godset och lappsalva täcklingen. Jag har 
här köpt dig två par de vackraste dufvor, hvita 
som snö och med målade rosor på vingarne. Ken-

ETT KÄELEKSBREF.
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nedy, vår skeppsprest är död, han fick ett stycke 
roastbeef i halsen. Helsa Sntton, vetenskapsmen- 
niskan, att jag hemtör åt honom en hel färdig mumie 
och tre mosaiker från Kartagos ruiner, jemte 6 
gula Canariehöns och en tupp till min syster Maggie.

Min ömt älskade Emma! att jag saknar dig, 
att jag längtar efter ett lyckligt återseende, är helt 
naturligt. Jag är lika förtjust uti dig, som när jag 
som kadett först gjorde din bekantskap. Och huru 
kan jag väl annat? Är du ej lika begifven på grogg 
som den argaste båtsman i flottan ? Du är lika lat, 
oduglig och vårdslös, som Kate Miller, hvilken gick 
med nerhasade strumpor och ej kammade sitt hår 
oftare än hvar je nyårsdag. Du är ful, fräknig, med 
stora händer och ännu större fotter ...

Brefvet darrade i min hand, och jag förmådde 
ej läsa vidare. Amiralen hade förlorat sitt för
stånd, det var solklart. Att öfverhopa lady Stop- 
ford med dessa tillmålen, var vanvett. Hade han 
ej börjat sitt bref med de ömmaste uttryck, och 
just då han var på väg att råka i riktig sjömans- 
vältalighet, gör han ett tvärt af b ro 11 och blir — 
gemen. Jag stirrade häpen på amiralen och be
slöt inom mig att rusa på dörren och underrätta 
sir Duncome, skeppets öfverläkare, om amiralens 
tillstånd, då denne utropade:

»Har ni läst, och hvad säger ni, sir, om hvad 
ni inhemtat? Ar det ej oerhördt, förskräckligt, 
sataniskt? Att skrifva någonting dylikt till lady 
Stopford, till en brittisk dam, utmärkt af de äd
laste dygder. Säg, svara, sir! är det ej ohyggligt?»

»Fullkomligt rätt anmärkt, sir,» svarade jag, 
alltmera förvånad. »Men hvem har kunnat . . .»

»Skrifva detta menar ni,» af bröt mig amiralen 
ursinnig. »Jo, jag har skrifvit dessa nedrigheter, 
men de härleda sig ej från mig. Jag har skrifvit 
dem efter — diktamen !»

»Efter diktamen sir?»
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»Ja just så! Hör ni ej tvenne röster, som sam
tala på däck, rätt öfver mitt hufvud?»

Jag lyssnade. Jo det slog in. Det var tvenne 
karlar, hvilka höllo på att blankskura messingen 
till skylightet. De tvistade med hvarandra rörande 
sina hemmavarande hustrur. Bill Sullivan påstod, 
att hans qvinna var bäst, då deremot Spuggins 
påstod, att hans Kate vida öfverträffade Sullivans 
Polly. Alla de vackra tillmålen den ene gaf den 
andras ' äkta hälft hade amiralen, konfys som han 
var, nedskrifvit i brefvet till sin lady. Stopford 
var ursinnig.

»Kalla hit förste löjtnanten,» tillsade han mig.
Mr Jobi ty, sehenden på Exmouth, infann sig. 

Ami rahm fick upplysning om karlarnas namn. »Well 
sir,» yttrade han. »Hör nu noga på: Bill Sullivan 
och den göken Spuggins erhålla på eviga minuten 
25 slag af katten, hvardera, för det de dristat sig 
att fälla oqvädinsord på haifdäeket af h. m:ts flagg
skepp Exmouth.»

»All right, sir,» svarade mr Jobity.
»Inte ännu. Dessa pappersbitar,» — det var 

fragmenterna efter det fatala brefvet, amiralen 
skyndat sig att rifva sönder — »delas i två lika 
delar, och läggas i en grogg som tömmes af Sulli
van och Spuggins. Hvarenda pappersbit skola de 
sknrkarne svälja ned. Först — katten och sedan 
— groggen, har ni förstått mig, sir?»

Mr Jobity upprepade sitt »all right.»
De båda karlarna undergingo denna egendom

liga bestraffning, hvars orsak endast mr Jobity och 
jag kände till. Katten åstadkom intet jamande, 
men när groggen med pappersbitarne skulle fara 
ned på djupet, svor Bill en ryslig ed och Spuggins 
måste gå för-öfver, för att låta fiskarne i hamnen 
äfven få del af brefvet till lady Stopford.»

Historien, berättad med mycken drastisk humor, 
framkallade ett godt skratt hos åhörarne och detta, 
jemte ett leende från Adèle, eggade gamle Joe att
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fortsätta. ^ Dessa minnen fran hans händelserika lif 
tycktes pa det högsta intressera honom.

Han smålog, blinkade illparigt med de små 
gra ögonen, smuttade på sitt kaffe, strök med han
den sina gråsprängd a polisonger och yttrade:

»Vill ni höra en historia" till om Stopford?»
»Med nöje kapten. Ni berättar förträffligt, och 

vi tacka er.»
»Men det blir bara en till för denna gången, 

sedan skola vi muntra oss med kanonexcercis och 
eldsläckning,» svarade Joe Wagen felt leende. »Fri- 
vakter ne d. v. s, herrar läkare, pastorn och förval
taren, ta und erhall a damerna, medan vi leka krig 
på däck och låtsa som om elden kommit lös i när
heten af akterdurken. Må Gud bevara oss för en 
verklig eldsvåda ombord. Jag har samlat åtskilliga 
eitai enheter, och bland dessa hvad eld ombord vill 
säga. Derom en annan gång, nu till en af Stop- 
fords distraktioner.

Eskadern hade lemnat Malta och gått till 
Konstantinopel. Sultanen hade börjat något krån
gel med engelska regeringen, hvad f-n . . .»°

»Se så, nu svär ni igen, fastän ni lofvat mig, 
kapten, att lägga bort denna fula ovana,» afbröt 
Adele, i det hon leende hotade honom med fingret. 
»Man kan ju vara en god sjöman utan att äta to
bak, som en häst äter hafre, och utan att svära 
som en gascognare.»

»Tviflar derpå, verkligen är jag icke i dessa 
bäda fall en Thomas,» svarade kaptenen, i det han 
upptog sin blanka dosa och tog sig ett virginiablad 
och stoppade i munnen.^ »Tobak är det bästa 
medel, som finnes mot dåligt humör och sjösjuka, 
och hvad en kraftig ed beträffar, så sätter den lif i 
spelet och kryar upp den trögaste natur. Vi skola 
tala, härom mera en annan gäng. Jag skall emel- 
leitid akta mig att ropa på hin, då jag talar om 
ktopfoid, ty bada tva höra till det krut, på hvilket 
man bränner fingrarne.
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Vi lâgo som sagdt i Konstantinopel utanför 
»Gyllene Hornet» och så nära land, att vår jager- 
bomsnock pekade rätt in mot fönstren till sultanens 
sängkammare. När han vaknade om morgonen, såg 
han våra kanoner och bajonetter, och som de 
förstnämnde voro laddade med dubbelt skarpt, så 
kornmo vi snart på klar fot med den Höga Porten, 
så mycket mera som storsultaninnan fick dåndimpen 
hvar gång vi saluterade med våra kanoner. Dagen 
före eskaderns afsegling erhöll o vi post från Eng
land. Jag var den ende ombord, som ej fick något 
bref. Jag var en viuddrifvare utan anhöriga, som 
kunde tänka på mig. Sjelf måste jag bryta min 
egen bana. Derför blef Josef Wagen fel t en sådan 
der hundrakantig varelse, men det hör ej hit, det 
står på kontot af mina lifserfarenheter. Posten ut
delades, och strax derefter hördes amiralens väl
bekanta klocka ringa.

»Kalla hit Higinbotham, den unge konstapeln,» 
befallde amiralen.

Higinbotham, en ung, nygift karl och som län
sat sina tårkällor, när han tog afsked af sin vackra 
hustru i Spithead, för att gå ombord på Exmouth, 
inträdde i kajutan.

Amiralen vände sig till den unge mannen.
»Min bäste sir,» yttrade Stopford i deltagande 

ton, »se här ett bref ifrån min hustru, hvaruti hon 
ber mig underrätta er om att er hustru, mrs Higin
botham, med döden afgått.».

»Rättfärdige himmel! det är ej möjligt,» utro
pade i högsta förtviflan den unge midship man nen. 
»Dora var så ung, så vacker, så lefnadsfrisk. Det 
är inte möjligt!»

Amiralens ögonbryn drogos tillhopa, och åsk
moln uppgick på hans panna.

»Hvad, inte möjligt, när min hustru skrifver, 
att hon är — död.» utropade Stopford i vrede. 
»Om mrs Higinbotham hade varit lika vacker som 
Diana, vår bästa fregatt i hela kanalflottan, och
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]ika lefnadsfrisk som Tom Bowhill, som boxades 
vid fylda nittio ar med Sporkins, hvilken blott 
räknade fyrtio, och slog honom till marken, så är 
och förblir er hustru död, död som en stock, sir, 
och dermed basta. Ut med er på ögonblicket, och 
stå inte här och låt slagvattnet rinna utför kin
derna.»

Den förtviflade unge mannen flydde på dörren 
och ned på trossbotten, hvarest han satte sig på 
sin kista, öfverlemnande sig åt sin djupa sorg och 
bedröfvelse. 6

o

Anyo ringde amiralens klocka och åter rusade 
vakthafvande kadetten in i kajutan.

»Kalla hit uppbördstimmermannen, garnie Titt,» 
ljöd amiralens befallning.

Mr Samuel Titt, en hedersman om några och 
sjuttio ar stod inom kort inför högste befUihafva- 
ren. Titt hade seglat under Nelson och Cornwallis, 
hade deltagit i slaget vid Kap St, Vincent samt 
bevistat öfver 40 sjöstrider och »rencontres.» Han 
var ett gammalt skeppsinventarium, som i öfver 
64 år stått i brittiska flottans mönstringsrullor.

»God morgon Titt,» helsade amiralen. »Kry 
som vanligt?»

»Ej ett enda timmer skadadt, ej så mycket 
som en. bordläggningsplanka rutten, eller en* bult 
rostad i mitt gamla skrof,» svarade uppbördstim
mermannen med en viss stolthet, »Med herr amira
lens tillstånd är min hustru Susanna 77 år och är 
lika rask och helfärdig som jag.»

»Måtte vara en ovanligt rask och kry qvinna 
mistriss Titt,» svarade amiralen leende. »Min hustru 
skrifver och ber mig underrätta er om att er hustru 
nedkommit med en rask, välskapad pojke. Hoppas, 
att han en gång blir inrullerad i marinen. Får gratu
lera er Titt, verkligen har ni icke en rask hustru.»
„ Uppbördstimmermannen stod som förstenad. 
Ögonen stodo stilla i sina hålor, och han blott 
stirrade på amiralen, hvilken pekade med fingret

EN VÄLSKAPAD POJKES FÖDELSE.
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på brefvet, likasom han ville säga: tvifla ej, ty här 
står det skrifvet.

»Omöjligt, herr amiral, med er tillåtelse, all
deles omöjligt,» frampustade Titt, torkande svetten 
af pannan. »Sara hade besök af — englar, men 
-— Susanna! god dam, nej, det är omöjligt!»

»Det är säkert, tvärsäkert, ty min hustru har 
skrifvit, att så är,» röt amiralen i vredesmod. 
»Liksom Higinbotham vill ni resonera. Ut med er 
Titt, ut' med er på eviga minuten; inga resoneman
ger, sir, pojken är kommen till verlden och dermed 
punktum punktarium.»

Mr Samuel Titt tog samma väg som föreo o
honom konstapeln och hamnade i sin lilla hytt, 
hvarest han försjönk i särdeles djupa funderingar. 
Han till och med smålog samt utstötte ett — »hm!»

»Den Susanna, den gamla tokan, nå jag må 
säga,» mumlade han. »Hm! bara den der under
rättelsen ej kom ifrån — luntposten.»

Emellertid genomläste amiralen, lady Stopfords 
bref ånyo. Han studsade, han ringde häftigare än 
de båda föregående gångerna och befalde, att både 
Higinbotham och Titt genast och på en gång skulle 
infinna sig hos honom.

Snart stodo de åter der båda. Den ene en 
bild af outsäglig bedröfvelse, den andre tviflande 
liksom fordom Abraham.

»Hör nu noga på båda två,» yttrade amiralen 
med sin hustrus bref i handen. »Se så här står 
det skrifvet: att Higinbothams hustru fått pojken 
och att mrs Susanna Titt är — död, och dermed 
basta. Ut med er båda två, jag vill hvarken se 
tårar eller höra glädjerop, ty båda delarne strida 
mot disciplinen.»

De båda olyckliga offren för sir Stopfords 
distraktion flögo på dörren. Med huru olika känslor 
slog ej den ene sig ned på sin kista, och den an
dre i sin hytt. Amiralens distraktion hade inom 
få minuter låtit dessa båda män erfara de mest
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olika känslor och sinnesrörelser. — Men nu, mina 
herrar, låter jag slå ställning till styrbords kano
ner. Tjensten framför allt, det är också något, som 
hör till mina erfarenheter.»

FEMTE KAPITLET.

En söndag ombord. Hvad kapten Robsons förseglade de
pescher iunehöllo. «Ett streck i räkningen« gör ett par streck 
i seglen. «Gråskägget» börjar sin berättelse om hajen, flygß- 
shen och papegojan.

Medan befäl och besättning ombord å Venus 
fullgjorde sin pligt i tjensten, var gunrummet der
for ej utdödt. Louise och Adèle fortsatte sina lek
tioner i engelska språket för doktor Lenck, hvil
ken, som skicklig språkkännare, åtagit sig att vara 
de båda damernas lärare. »Fader Ambrosius» njöt 
af sin Horatius och sin kära snusdosa. Underlä
karen, doktor Ranged, undersökte åtskilliga blöt
djur och crustaceer, dem han med håfven fångat 
upp ur hafvet; och Wall, pursern, sysslade med 
sina räkenskaper. På batteri och däck hörde man 
emellanåt kommandoropen af: hal in! till bords! 
viska! ladda! etc., allt under det fregatten fortfor 
att för gynnande vind ila hän mot det bestämda 
målet.

Att Louise under dessa flydda dagar, som pas
serat, sedan hon lemnade sitt fädernehem, ofta och 
med bekymmer tänkte på sin far, var helt naturligt. 
Det steg, hon tagit, skulle af verlden blifva strängt be- 
dömdt och klandradt, och vi medgifva oförbehållsamt, 
att andra medel än det hon valde, kunnat finnas, som
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räddat he nue undan den faderliga befallningen, att äkta 
en man, som blott kommit att bereda hennes olycka, 
då hon h vark en kunde älska eller högakta honom. 
Linders öfvertalanden, Adèles gillande af hennes 
plan, hennes egen öfverspända och upphetsade sin
nesstämning, faderns hotelser, allt tillsammanlagdt 
inverkade på hennes beslut och hindrade henne från 
att med lugn Öfverväga sin ställning.

- Hvad som var gjord t kunde emellertid ej om
intetgöras. Hennes värdiga och blygsamma sätt att 
skicka sig i den grann laga ställning, i hvilken hon 
befann sig, hade, som vi redan anfört, tillvunnit 
henne allas högaktning och tillgifvenhet ombord, 
och hvar och en ansåg det som en pligt, ett 
kärt åliggande, att visa den unga qvinnan all 
den uppmärksamhet, som stod i hans förmåga. 
Denna så uppenbart visade aktning, detta tillmötes
gående inverkade välgörande på Louises sinne och 
hon fann en tröst uti att finna, det hon ej förlorat 
i aktning och tillgifvenhet. Samma var förhållandet 
med Adèle, och man kan säga, att de båda frun
timrens närvaro ombord gjorde umgängeslifvet ännu 
angenämare och aflägsnade hvarje ton af råhet; 
man var uppmärksam på sig sjelf för att ej glöm
ma, hvad man var skyldig damerna.

Mellan Linder och Louise var det beslutadt, 
att den sistnämnda jemte Adèle skulle vid fregat
tens ankomst till St. Barthélémy, qvarstanna der- 
städes, medan Venus fullföljde sin expedition. Man 
hade till följe af den gynnande vind, som alltjemt 
fortfor att blåsa, snart passerat halfva vägen, och om 
ej några oförutsedda händelser inträffade, kunde man 
hoppas att om fjorton dagar fälla ankar i Gusta- 
vias hamn.

Men uti månget annat afseende var denna resa 
för Löuise af stor betydelse. Uppfostrad, som 
mängden af unga flickor da för tiden, uti en s. k. 
pension, hvarest man snart sagdt ingenting grund
ligt fick lära, ty kunskaper hos qvinnan ansågos
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för en skadlig öfverflödsvara, hade hon inträdt i 
lifvet med föga eller intet vetande. Utrustad med 
ett ovanligt godt hufvud och en liflig fantasi, insåg 
hon snart denna brist i sin uppfostran, och denna 
trädde ännu mera fram i dagen, då hon plötsligt såg 
sig förflyttad till umgänget med män, hvilkas yrke af 
mångsidigaste beskaffenhet nödgade dem att innehafva 
ett högre mått af kunskaper och vetande. Louisebeslöt 
att begagna sig af detta rika, tillfälle att forkofra sig 
i vetande; isynnerhet var språkkunskap henne af 
nöden, och hon grep verket an med en ifver och 
ett intresse, som lofvade godt for framtiden. Afven 
hennes kärlek till Linder eggade henne härtill. Hon 
ville ej, att han skulle behufva rodna för hennes 
okunnighet, då hon inom kort kom i beröring med 
familjer, hvarest språkkunskap är en allmänt gäl
lande regel, och utan hvilken hon hvarken kunde 
deltaga i sällskapslifvet eller draga någon verklig 
nytta af deras umgänge.

Men äfven hafvet med dess storslagna scener 
utöfvade på henne ett inflytande, hvilket det sällan 
undgår att göra på personer med liflig fantasi och 
sinne för det storartade i naturens och elementer- 
nas scenerier. Ofta stod hon ensam och drömman
de på däcket och betraktade med hänryckning hur 
dagens stora stjerna i floder af ljus uppsteg ur 
Oceanens sköte, eller lika praktfull sänkte sig i dess 
famn.

Eller ock stod hon och såg huru jordens dra
bant rann upp ur hafvet och spred sitt silfverskim- 
mer öfver de hvitskummiga vågorna. Allt senti
mentalt pjoller försvann alltmera från hennes karak
tär ju mera kunskapens fackla tändes uti hennes 
själ och upplyste hennes förstånd. Hon älskade 
varmt, innerligt, uppoffrande, men hon förde ej 
denna kärlek »till torgs,» hon gömde den i djupet 
af sitt hjerta och lät den endast visa sig i ensam
heten med honom, som hon gifvit sin tro.
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Det är söndag, således en hvilodag för be
sättningen. Efter slutad frukost blåses: »till alle 
, j ^ 1 besättningen snyggar och rakar sig!»
Hvilka komiska scener förefalla ej på trossbottnen 
under denna putsnings-och rakningsprocess. Säckarne 
äio fiamtagne ur sina larar och hvar och en revi
derar i sina egodelar. Man påträffar ett och annat 
från hemmet, som en öm hand smugit ner i säcken 
och som nu kommer så oändligt väl till pass. Det 
är t. ex. ett par strumpor, några trådnystan, några 
bitar väf aU lappa med, litet tobak, etc. etc.; hed
rande för våra sjömän är det, att i säcken hittas 
alltid en psahnbok, ditlagd af ägaren eller hans 
hustru, ja, måhända har en liten harnahand smu
git den dit.

Man skulle raka sig, så lydde befallningen ifrån 
däck, men fregatten rullade hårdt, och man riske
rade att lätt få t. ex. näsan gjord en eller annan 
tum kortare. Man måste hjelpa hvarandra, den 
ene fick vara den andres barberare. »Båseman- 
gei na,» mindre nogräknade, spottade helt simpelt 
kamraten i ansigtet och ingned derefter borsten 
med tvålbiten. Mången »två-öres knif» frampressade 
tårar ur ögon, som ej skulle fällt en enda tår, om 
rätt en kula tagit bort en arm eller ett ben. Slut
ligen var denna rak och uppsnyggnings-ceremoni 
afslutad. Det blåstes till divisioner. Besättningen 
mönstrades af chefen, som derefter, åtföljd af se
ponden, gjorde sin rund nere i fartyget, besökte de 
sjuka, synade uppbördsrummen och, återkommen på 
däck, gaf befallning om att sia första gången till 
korum.

G-uds^ ords förkunnande på hafvet, måste på 
hvarje religiöst sinne göra ett mer än vanligt hög
tidligt intryck. Det omätliga hafvet, på hvilket 
man spårlöst seglar framåt, himlens blå kupa, som 
hvälfver sig öfver åhörarens hufvud, tanken på det 
fjerran liggande fäderneslandet, hvilket man har 
flere hundrade mil bakom sig, och hvilket man, lika

Trolle, q
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litet som de kära man der lemnat, måhända aldrig 
mera skall återse, de mångfaldiga faror, som under 
så många rika former lura och stå efter sjöman
nens lif, det beroende man mera än vanligt erfar 
af en vakande och beskyddande försyn, en känsla 
vida starkare på hafvet än på land — allt till- 
sammantaget bidrager att höja andakten, att göia 
intrycket af bönen mäktigare och innerligare, man 
känner sig stå skaparen närmare, och ordet: Fader 
vår! blir ej blott en tom fras, utan en andäktig 
suck till honom — fadern der ofvan!

Trumman hvirflade och gaf signalen : »tredje 
gången till korum.» Alle man draga sig till hall- 
däcket. Akter ut om styrbord samlade sig office- 
rarne, de civile embetsmännen och de båda damerna; 
om babord kadetter och underofficerare. På styr
bords half däck stod chefen och till venster om ho
nom pastorn.

På kommandopallen hade vakthafvande office
ren sin plats.

Allas hufvuden voro blottade. Man sjöng en 
psalm, och när denna var slutad, läste presten 
några böner, samt höll en kort betraktelse öfver 
dagens evangelium; derpå sjöngs åter en psalm. 
När denna var slutad, utbragte chefen med kraftig 
stämma:

»Gud bevare konungen och välsigne fädernes
landet!» hvilket af alle man besvarades med :

»Gud höre det!»
Gudstjensten var slutad, vakt sattes på däck 

och sabbatshvilan tog sin början. Från det med
förda skeppsbiblioteket erhöll folket till låns goda 
böcker, af företrädesvis historiskt och geografiskt 
innehåll, och att hågen för läsning ej var ringa, 
bevisade de trägna uttagningarne af böcker ifrån 
biblioteket, Man samtalade, sjöng och fördref tiden 
på bästa sätt ända till middagen, då chefen lät ut
dela en extra förplägning åt sina raska gossar, för 
att derigenom göra de välsignade ärterna och det
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saltgröna köttet en hårsmån smakligare; och san
nerligen kunde det icke behöfvas några droppar 
»aqua vi tæ« för att tvinga denna petrificerade anrätt
ning att dragga ned på djupet.

I gunrummet var det festmiddag, d. v. s. chefen 
var som vanligt om söndagarne officerarnes gäst. 
Högtiden till ära vankades det en fjerde rätt och vin 
till middagen. Fröjd och gamman rådde bland de 
glada bordsgästerna och gaf åt rätterna den bästa 
krydda.

»Fortfar denna gynnande vind, är o vi snart 
framme,» yttrade doktor Lenck till sin granne vid 
bordet, »Sista farten hörde jag angifvas till när
mare 11 knop. Venus är en riktig friseglare.»

Chefen hörde detta. Han yttrade:
»Ni har rätt doktor, fregatten är en utmärkt 

seglare, men måhända är vårt mål mera aflägset än 
vi sjelfva ana. St. Barthélémy blir troligtvis ej 
vår första angöringsplats på utländsk botten.»

Alla vid bordet sågo förvånade och frågande på 
chefen.

»Ni sätter var nyfikenhet på ett svårt prof, 
kappten Röbson,» yttrade Louise, »ej till St. Barthé
lémy, till hvilken punkt af jordklotet vill ni då föra 
oss?»

Kaptenen smålog.
»Ej jag, men väl marinministern, har härvidlag 

att bestämma,» svarade chefen. »I dag har jag 
enligt order brutit de förseglade depescher jag med
för. De innehöllo en vigtig förändring i expeditio
nens bestämmelse. Våra damer här torde blifva 
minst belåtna härmed. Det blir ett streck i räknin
gen, men ett par streck i seglen, ty just nu för
ändras kursen syd hän.»

Man hörde vakthafvande officeren kommendera :
»Räck lovarts brassar; hal upp i brassarne!»
»Jag ser på allas edra blickar, att en fråga 

sväfvar på edra läppar,, nemligen den: hvart bär 
det hän; icke så?» frågade chefen leende.
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Alla bejakade detta.
»Nåväl, vi gå till Bahia, till Södra Amerika. 

Regeringen har gifvit mig ett hemligt uppdrag till 
Brasilianska styrelsen,» yttrade kapten Robson. »Jag 
höjer mitt glas,» tilläde han, »för en fortfarande tref- 
nad, och ni, mina älskvärda damer, måste med under- 
gifvenhet finna er uti denna opåräknade fångenskap 
ombord. Tålamod är det enda medel, som finnes, 
och vi skola uppbjuda all vår förmåga att göra ert 
förlängda vistande ombord så drägligt som möjligt.»

Louise såg på sin trolofvade.
»Till södra Amerika,» hviskade hon. »Georg, 

det blir en lång, pröfvande resa.»
»Jag medger, att du har rätt, men vi få dock 

vara tillsammans, och detta uppväger mången olä
genhet,» svarade han tillbaka. »Mahända antiäfia 
vi under vägen något fartyg, som, destineradt till 
Vestindien, kan upptaga dig och Adèle som passa
gerare.»

»Nej, o nej,» hviskade den unga qvinnan. »Jag 
vill ej öfverlemna mig i främmande händer. Vid 
sidan af dig är jag skyddad mot hvarje fara. Här 
ombord är jag bland landsmän, på hvilkas aktning 
och tillgifvenhet jag erfarit så många prof.»

Med ett uttryck af lugn och glädje klingade 
hon. med chefen. Adèle visade samma glädtiga upp
syn, och detta de båda fruntimrens sätt att mottaga 
denna vigtiga underrättelse Ökade ännu mera de 
sympatier, man förut hyste för dem.

Yid deserten yttrade kapten Robson.
»Jag yttrade för en stund tillbaka, att vi gemen

samt skulle bidraga att förkorta resans längd och 
göra lifvet ombord så angenämt som möjligt. Nå
väl jag har fått en idé, och jag har ett förslag att 
göra er, mina vänner.»

»Låt höra, herr kapten!» skallade det i korus.
»Min idé, mitt förslag är följande,» svarade 

chefen. »Hvar och en af oss skall vid passande 
tillfälle berätta en historia, något upplefvadt äfven-

KAPTEN HOBSONS IDE.
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tyr, någon märklig händelse ur sitt lif; ty hvarje 
menniska, isynnerhet en sjöman, eller till exempel 
ni, mina herrar läkare, eller ni, herr pastor, ja, till 
och med ni, purser, hafva säkerligen alla upplefvat 
någon eller några märkligare händelser som haft an
tingen något mera direkt inflytande på er sjelfva, 
eller ock för andra, med hvilka ni kommit i be
röring. För min del vill jag såsom upphofsman 
ingalunda undandraga, mig mitt åliggande i detta 
hänseende. Den äldste af oss skall börja, och denna 
heder kommer således att först falla på sekondens, 
kapten Josef Wagen felts lott.»

»Ert förslag är förträffligt, vi ingå med nöje 
derpå,» hördes från alla närvarande.

»Men äfven damerna äro inbegripna uti denna 
vår öfverenskommelse,» fortsatte kapten Robson. 
»De få lika litet undandraga sig att skatta till den 
allmänna trefnaden. Vi äro inga stränga kritici, 
man berättar enkelt och naturligt, utan alla onödiga 
krumelurer och sentimentalt joller.»

»Jag skall göra mitt bästa, när turen kommer 
till mig,» svarade Louise leende. »Som jag är den 
yngsta i gunrummet, och som jag äfven hoppas att 
herrarnes historier blifva långa, så kan det hända, 
att vd uppnå hamn, innan jag skall berätta.»

»Och äfven jag,» yttrade Adèle, »skall lemna 
mitt bidrag. Den historien, jag ämnar berätta, är 
en blandning af idyll och drama. Det är ett stycke 
lefnadshistoria, som om den ej rör sig på hafvet 
bland dess stormar och imponerande scener, likväl 
afhandlar mången lifvets och passionernas storm, ej 
mindre fruktansvärd än elementernas vilda lek.»

Fröken Gold yttrade detta under synbar sinnes
rörelse och med ett uttryck i sitt ansigte, som 
gjorde, att åhörarne förvånade betraktade henne. 
Det var tydligt, att hon sjelf spelat en af hufvud- 
rolerna i den historia, hon en gång ämnade att för
tälja, och man betraktade den bleka qvinnan med 
ökadt intresse och deltagande.
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Sedan kaffe blifvit drucket, begaf man sig upp 
på däcket. Med vinden in på låringen sträckte 
fregatten framåt med en ilande fart. Besättningen 
dansade förut på backen, musiken bestod af tvenne 
flöjtar, klarinett, trumpet och trumma. Lifligt och 
raskt gick dansen, några af karlarne hade kosty
merat sig som fruntimmer och spelade sin rol för
träffligt. Gunrumsledamöterna jemte chefen togo plats 
akterut, hvarest några enkla forfriskningar serverades.

»Nå, min bäste Wagenfe.lt, öppna nu din språk
låda och låt oss höra en historia,» yttrade kapten 
Robson till sekonden. »Du har gifvit ditt bifall till 
mitt förslag, och som äldst skall du börja. I din 
digra loggbok felas ej en hel hop anteckningar, der
om är jag fullt öfvertygad. Ögonblicket att få höra 
en berättelse synes mig väl valdt. Frisk, gynnande 
vind, en präktig fart, en god middag instufvad, hvad 
vilja vi väl mera begära?»

Sekonden, som tagit plats vid sidan af Adèle, 
tycktes för en stund allvarligt eftertänka. Slutligen 
yttrade han :

»Må ske då, ni skall få höra en historia, men 
jag är en dålig berättare och jag anhåller i förväg 
om ert öfverseende. Den som allt ifrån barndomen 
fått vara »sin egen lyckas smed,» som ordspråket 
säger, fått kämpa mot försakelser och fattigdom, 
har ej haft tid att ölva sig i vältaligheten eller 
blifva en fint bildad man. Jag bief en någorlunda 
praktiserad sjöman, en tackelbas, som kunde rigga 
till en skuta, jag grånade i tjensten och att jag nu 
på gamla dagar blef sekond, förbigående så mången 
yngre och skickligare kamrat än jag, det har jag 
dig Robson att . . .»

»Hvad är detta för en historia du berättar?» 
afbröt chefen sin sekond häftigt. »Låt oss höra 
någonting intressant och ej dylik hjertnupenhet. 
Nå, hur går det nu med din berättelse?»

Gråskägget insöp ett par kubikfot frisk luft i 
lungorna och började derefter berätta om:

....a ..................
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Hajen, Flygfisken och Papegojan.
Hakefjord, Bohusläns största hafsvik, intränger 

med 7 sjömils längd mellan det så kallade Inland 
och de stora öarne Oroust och Tjörn mot Udde
valla, der dess milslånga fortsättning kallas By
fjorden, Fjorden är uppfyld med öar och skär; 
men är dem minst fiskrika af alla i Bohuslän. Yid 
en öfverblick af detta märkvärdiga kustland, inser 
man lätt, att det, i äldre tider, ej kunnat vara så 
tätt bebodt, som i våra dagar. Bohuslän ligger 
för nära hafvet, och har en för ringa höjd öfver 
dess yta, för att få namn af bergsbygd, ehuru det för 
öfrigt äger alla egenskaperna deraf. Det liknar en 
sönderbruten klippa, hvars spridda block blffvit 
kastade om hvarandra utan ordning. Då man från 
en högre bergspets öfverser någon större del af det
samma, synes det liksom sönderhackadt. Klippor 
äro strödda vid klippor, och mellan deras branta 
väggar tränga sig, i alla riktningar, trånga bugtande 
dalar, ofta liknande hålvägar. Kusten i en urtid 
liksom söndersliten af hafsvågorna, delar sig uti en 
mängd uddar och näs, mellan h vilkas stupande bran
ter smala hafsvikar skära djupt in i landet, och 
gifva detsamma ett besynnerligt utseende, närmast 
likt Norges stränder. Inom dessa vikar och 'utmed 
hela kusten ligga tusendetals öar och skär; sådan 
var och är min födelsebygd, ty på en af dessa öar, 
Holmön, skådade jag först dagens ljus. Min far 
tittade efter i almanackan och som jag föddes 
på Josefsdagen, erhöll jag också i dopet detta 
namn.

Min far var en mångsidig man till sitt yrke, ty 
han förenade såsom födkrok sjömannens, lotsens och 
fiskarens yrken. Om sommaren förde han en jakt, 
som gick på städerna längs kusten vanligtvis innehaf- 
vande last af trävaror, salt eller fisk. Denna jagt in
nehade han i kompaniskap med Botolf Höjer, som 
äfven bodde på Holmön. De hade gemensamt in
ropat det gamla fartyget på en hafveriauktion.
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Min far, något kunnig i navigation, förde befälet 
på skutan, Botolf Höjer seglade ombord som dess 
»bäste man» och tvenne af mina bröder, — jag hade 
fyra syskon, deribland en syster Hanna — eller 
ock en af Botolfs söner medföljde som besättning. 
Jag var yngst af mina syskon. Min mor, ett hög
växt fruntimmer med ljust hår och skarpa blå ögon 
klemade ej bort mig, fastän jag var den yngste af 
kullen. Vid sex års ålder simmade jag som en fisk 
och klättrade i bergen som en ödla. På de högsta 
bergspetsarne och sväfvande öfver bråddjupen, plund
rade jag sjöfoglarnes rede. Öfver fjordarne rodde 
eller seglade jag med vår båt. I masttoppen på den 
gamla jakten satt jag sjungande lik en fogel och 
flaxande med armar och ben. Af skolmästaren på 
Oroust fick jag lära mig att nödtorftigt läsa och 
skrifva. Vid åtta års ålder fick jag följa med jak
ten till Uddevalla och Strömstad. När vi kommo 
utanför hafsbandet och jag fick se det stora vida 
hafvet, skrek jag i förtjusning. Far min stor
skrattade och sade: att jag var född till sjöman; 
och han hade rätt. Från den stunden kastade jag 
boken i skräpvrån och följde med jakten på alla 
dess resor. Jag lärde mig konsten att slita ondt, 
blef härdad och stark som en björnunge, grälade 
och slogs med både de som voro äldre och yngre 
än jag. Fick ofta rifvet skinn, men besegrade lika 
ofta mina motståndare. Det var vikingablod i 
mina ådror, och om det äfven blifvit något utspädt 
sedan hedenhös, så var det likväl tillräckligt friskt 
och starkt att egga mig till handlingar, hvarest det 
fordrades styrka i armen och kurage i bröstet. 
Mina tre bröder voro stora och starka karlar, de 
och Botolf Höjers söner voro fruktade öfver allt i 
skärgården och på strandbygden. Ingen kunde mäta 
sig med dem i mod och styrka. Vid dansgillena 
svängde de om med traktens fagraste tärnor och 
ve dem, som vågade ställa sig i deras väg, skedde 
det en gång, förnyade de det ej mera.
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Vid sexton år bief jag konfirmerad och var 
nu en erfaren sjöman och en pålitlig lots. Fjorden 
och skärgården blef mig för trång, stugan der jag blif- 
vit född uppräckte min leda, jakten, det gamla skrof- 
vet, var mig vederstygglig, sedan jag sett de stora 
skeppen med deras höga master och svällande segel. Ut 
till det stora vida hafvet stod hela min lust och trånad.

Långt, långt bortom hafsbandet fanns andra 
länder och folk. För den modige mannen fanns der 
måhända en framtid, ett lif fullt af verksamhet, 
der fanns guld och ära att skörda. Jag längtade 
bort till dessa länder och haf, jag härstammade ju 
från forntidens djertVa äfventyrare!

Jag sade mina föräldrar rent ut, att jag snart 
lemnade dem. Min far såg på mig skarpt och 
svarade »rest», min mor rörde stillatigande omkring 
i elden. Det var höst, stormen spelade sina tjutan
de melodier mellan klipporna och en brasa brann 
i spiseln, Fjorden låg mörk och de sista flytt— 
fåglarne hade styrt bort till fjerran länder.

»Du kan dröja här till våren,» sade min mor 
brytande tystnaden, »Gamle Elif Thorsson från Bjur
skäret var här i går och sade, att vi få en stormig 
höst med många vrak och lik på kusten. Du har 
ej mera brådtom du än dina bröder.»

Jag svarade ej på detta tal. Mitt beslut var 
fattadt, till hafs, långt ut i den stora vida verlden 
skulle jag, kosta hvad det ville.

Den följande dagen afseglade min far, mina 
tre bröder och Botolf Höjer med jakten till Udde- 
valla. Jag stannade i hemmet och klargjorde mina 
få effekter, Till Göteborg ämnade jag mig för att 
söka hyra på något fartyg. Den hårdt blåsande 
vestliga vinden öfvergick mot aftonen till full storm. 
Min mor och min syster sutto och spunno vid spisel- 
elden. Mellan de af stormen söndertrasade molnen 
framblickade mellan åt fullmånen. Fjorden lyste hvit 
af skum, dånande bröto sig vågorna mot klipporna 
och de förfärliga vindstötarne skakade boningshuset.

STORM I SKÄRGARDEN.
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Elif Thorsson hade nog spått rätt han, denna höst 
skulle bädda mer än en sjömans graf på kusten.

Min mor var en ordkarg qvinna och föga ta
lades denna afton. Jag gick fram till fönstret och 
blickade ut. Svarta, tunga moln flögo öfver månens 
skifva. Blentorps höga klippa reste sig lik ett grått 
spöke nere vid stranden. Sanden piskade mot fönster
rutan, hafsmåsarne skriade och vinden tjöt ohygg
ligt. Plötsligt studsade jag. Ett kanonskott tätt 
efterföljdt af ett par andra trängde genom stormens 
dån. Det kom troligtvis från något fartyg, som 
stormen drifvit in mot kusten. Jag vände mig om 
och såg på min mor. Hon tycktes ej hafva hört 
något. Hjulet till hennes spinnrock snurrade lika 
snabbt omkring. Min syster deremot hvilade med 
handen på rocken, och satt der blek med stirrande 
blickar.

»Hörde ni ej, mor, någonting?» sporde jag i det 
jag gick fram till spiseln.

»Jo,» svarade hon, »jag hörde skott, de kämpa 
for sina lif derute, men de kämpa förgäfves. Ingen 
lots vågar sig ut i denna stormen, i morgon ligger 
mer än ett lik på stranden.»

Utan att yttra ett enda ord till svar nedtog 
jag mina oljekläder från väggen och skyndade att 
påtaga mig dem. Jag märkte, att min mor stannade 
hjulet till spinnrocken och följde mig med sina 
blickar.

»Hvart ämnar du dig, Josef?» sporde hon.
»Att fullgöra hvad pligt och menniskokärlek 

bjuda,» svarade jag. »Farväl moder, helsa till far 
och mina bröder, om vi ej mera skulle återse hvar
andra. Jag seglar ut till det nödstälda skeppet och, 
vill Gud, lotsar det förbi våra klippor och skär.»

Nya nödskött dånade alltjemt.
Jag tog några steg mot dörren. Min mor, den 

härdade qvinnan, störtade upp och slöt mig fast i 
sina armar.

»Gud välsigne dig, Josef, du min sistfödde,» ut-

NÖDSKOTT.
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ropade hon. »Du vanslägtas ej från dina förfäder. 
Du vagar ditt lif för att rädda andras. Gud vare 
med dig !»

Hon tryckte en lång kyss på min panna. Min 
syster tryckte under tårar min hand. Ögonblicket 
derefter var jag nere vid stranden och i båten. Jag 
refvade seglet, fattade styret och ut bar det på 
den hvitskummiga fjorden. Blentorps höga klippa, 
betäckt . af hvitskummig fradga och emellanåt belyst 
af månstrålarne, reste sig som ett hvitt spöke, ett 
fantom, akter ut. Jag säger er utan skryt, att det 
fordrades en stark arm och ett vaket öga att leda 
båtens rörelser i denna storm. Jag kryssade med 
lä reling liggande jemnt med vattenytan, ut mot 
hafsbandet. Mina blickar flögo rundt kring alla 
sidor för att speja efter klippor och skär. Våra 
Bohusländska båtar äro kända och beundrade såsom 
ypperliga farkoster. Den båt jag begagnade var 
af utmärkt beskaffenhet. Jag hade sjelf varit min 
far behjelplig vid dess byggande. Dess egenskaper 
voro mig välbekanta. Den hade genomgått många 
hårda pröfningar, men denna natt och i denna storm 
undergick »Husaren» sitt rätta dop.

Hon slog sig igenom vågorna som en ädel 
stridsman, hon vakade som en stormsvala för hvarje 
mötande hopad våg. Det var ej ett dödt ting, 
sammanfogadt af plankor och spik, det var ett lef- 
vande väsen, denna farkost egde bestämdt en själ, 
det föreföll mig som om den förstod den fara, som 
hotade, det mål vi sträfvade att uppnå, så villigt 
lydde den styrets minsta rörelser. Ej en enda gång 
vägrade d-en i vändningarne. Försynen höll sin va
kande hand öfver mig, jag erfor det inom mig.

Når jag kom ut till hafsbandet, visade sig de 
yttre skären som en enda hvitfradgande, kokande 
bränning. Lik en rök eller dimma yrde vattnet 
öfver »Husaren.» Masten stod böjd som ett rö, 
jag vågade knappt draga andan. Sprang masten,
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var allt slut; men den höll, och jag var nu lyckligt 
ute på öppna hafvet.

Men hvar befann sig fartyget, jag sökte?
Jag såg spejande ut till lovart. En ogenom

tränglig mur af vatten inskränkte synkretsen på alla 
sidor. Plötsligt dånade ett skott. Elden från ka
nonen visade sig rätt ut till lovart. Samtidigt reste 
sig båten på toppen af en hög, upptornad våg. 
Jag såg tvenne signallanternor, lika tvenne röda 
stjernor, lysa mot den mörka horisonten. Fartyget 
kunde ej vara långt borta. Jag har förgätit att 
nämna att jag, innan jag lemnade stranden, tändt 
och hissat en lanterna på masttoppen af båten, 
såsom signal. I samma ögonblick jag hörde skottet 
och såg fartygets lanternor syntes en stark, flam
mande eld från kusten. Jag förstod hvad denna 
eld hade att betyda. Det var min mor och syster, 
som tändt detta bål på toppen af Blentorps klippa 
för att tjena mig till vägledning. Dessa tvenne 
modiga qvinnor vakade likasom jag, de trotsade 
stormens vilda framfart och nattens fasor.

Jag kom fartygets lanternor allt närmare. 
Andtligen upptäckte jag det mörka skrofvet af ett 
tremastadt, stort fartyg, som pressade med segel. 
Månen bröt fram i sin fulla klarhet. Det var en 
örlogsman, ett krigsfartyg. Det förde så mycket 
segel att lä kanonmynningar nästan släpade i vattnet. 
Jag lyckades att slå mig upp under dess akter. En 
mängd med folk stod akter ut och man ropade till 
mig om jag var lots.

»Ja ja,» skrek jag tillbaka. »Jag vänder med 
båten och kommer åter akter om. Pass upp och 
kasta till mig en ända, jag sticker den om lifvet 
och kastar mig i sjön, sedan får ni hala mig ombord.»

»Allt skall bli klart,» skrek man till mig. 
»Skynda, blott skynda!»

Jag stäfvade ut från fartyget. De röster, som 
talat till mig komnio från svenskar. Denna fregatt 
var min landsman, således en dubbel pligt för mig
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att våga mitt lif för att rädda alla dessa mennisko- 
iif och detta dyrbara fartyg. Jag vände med bäten 
och kom åter under fregattens akter. Yäl tio kast- 
tåg susade pä en gång öfver mitt hufvud. Jag 
fattade tag i ett, slog det ögonblickligen om lifvet, 
kastade mig i hafvet, i det jag ropade:

»Hal in!»
Vågorna slogo öfver mitt hufvud, det svartnade 

för min syn och slängande hit och dit drog man 
mig till hälften medvetslös ombord. Jag hade er
hållit svåra stötar mot akterskeppet, men jag ak
tade ej på mina plågor. Jag erhöll ett glas rhum 
och detta uppfriskade mig. Ett stort antal office
rare stodo samlade omkring mig. En äldre man 
bland dessa — det var fregattchefen — tilltalade 
mig.

»Bra gjordt, min gosse,» sade han. »Hvar be
finna vi oss?»

»Utanför Hakefjorden, blott få mil från kusten,» 
svarade jag.

»Kan du lotsa oss dit in?» blef nästa fråga.
»Ja med —- Guds hjelp,» svarade jag.
»Här är ej fråga om — Guds hjelp, utan om 

du kan åtaga dig att lotsa fartyget in på fjorden,» 
röt en närstående officer med barsk röst. Het var 
sekonden,

»Med Guds hjelp,» upprepade jag ånyo.
Chefen vände sig till sekonden.
»Det är jag och ej ni som talar,» yttrade han. 

»Denne modige yngling har rätt, ty med Guds bi
stånd har han kommit ombord och med Guds hjelp 
skall han rädda fregatten.»

Den som yttrade dessa ord var major .Robson.
»Det var min far,» utropade Venus’ befäl— 

hafvare. »Du räddade honom och alle man om
bord. Mina herrar, blotten edra hufvuden för er 
förste löjtnant.»

Alla officerarne gjorde som chefen befalt och 
bugade sig vördnadsfullt för det gamla »gråskägget»
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— Josef Wagenfeit. Den åldrige sjömannen syntes 
djupt rörd, och det dröjde en stund innan han 
fortsatte :

»Jag fattade posto på förbramsalningen och 
ledde derifrån lotsningen. Elden från Blentorps 
klippa var min säkra vägledning och utan denna 
omtänksamhet af min mor tror jag ej, att det lyckats 
mig att föra fregatten in på fjorden. Det lyckades 
emellertid och efter en knapp timmes förlopp låg 
fartyget tryggt till ankars på blott ett par kabel
längders afstånd från Holmön.

När jag till hälften stelnad af köld åter ned
kom på däcket mottogs jag af chefen på det mest 
hjertliga sätt. Han tackade mig i hela besättningens 
närvaro och yttrade, att han till konungen skulle 
inrapportera, huru jag handlat. Han tillsade mig, 
att så fort jag varit i land och fått torra kläder 
på mig, genast återkomma ombord till honom.

Med hvilka känslor af tacksamhet mot För
synen, jag återsåg min mor och syster, kan ni 
lätt föreställa er. Den förra fälde inga tårar, men 
hon tryckte mig i sina armar och yttrade:

»Jag och din syster bönföllo på klippan och 
bad till Gud för dig. Han bönhörde oss och lät 
dig blifva ett redskap i hans hand. Af dig sjelf 
förmådde du intet, kom ihåg dessa mina ord. De 
modigaste af våra män skulle ryggat tillbaka att 
handla som du gjort: Men Herren din Gud gjorde 
din arm stark och ditt öga vaket. Förhäf dig ej, 
utan ödmjuka dig infor honom, han som har makt 
att näpsa vädret och hafvet.»

Dessa ord trängde till djupet af mitt hjerta, 
de hafva följt mig under lefnadens lopp. Ju större 
faror jag lyckats bekämpa, desto ödmjukare har 
jag blifvit.

När jag efter en välbehöflig hvila åter begaf 
mig ombord på den svenske örlogsmannen, hade 
stormen bedarrat sig och solen bröt emellanåt fram 
ur de sönderdelade molnen. När jag skådade utåt
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hafvet och såg vågornas ännu vilda lek, var det 
mig ofattligt, huru jag kunnat undgå all den fara, 
som hotat mig. »Husaren» hade drifvit in i fjorden 
och blifvit uppvräkt på stranden af Bjurön. Den 
hade blifvit illa ramponerad, dock ej värre, än att 
den kunde iståndsättas. Yid min ankomst ombord 
blef jag tillsagd att gå ned till chefen. När han 
fick se mig räckte han mig handen och förnyade 
sina tacksägelser. Han kunde ej nog berömma mitt 
mod, utan min hjelp, sade han, hade fregatten långt 
töre detta legat som vrak på kusten. En oregel
bunden strömsättning i förening med den orkanlika 
stormen hade försatt fartyget i sitt farliga läge. 
Fregatten kom ifrån England och var stadd på resa 
till Karlskrona.

För majoren måste jag redogöra för mina lef- 
nadsomständigheter och när han hörde, att jag be
stämt mig för sjövrket yttrade han:

»Du skall genom min försorg vinna inträde på 
flottan. H. M:t konungen skall, då han får erfara 
din modiga och sjelfuppoffrande handling ej neka 
till att blifva din gynnare. Gör dig redo att med
följa fregatten till Karlskrona. Du skall bo i mitt 
hus och blifva en medlem af min familj. I vinter 
skall du börja att läsa vid flottans informationsskolor 
för sjökadetter och underofficerare. Med Guds hjelp, 
sade du i natt, då det var fråga om att du skulle 
lotsa fregatten, och med Guds hjelp skola vi hoppas 
att du en gång skall bära de gyllne officersepålet- 
terna.»

Den som tackade och var glad, det var jag. 
Redan några dagar derefter var jag med fregatten 
i Karlskrona och i min välgörares familj. Alla 
omfattade mig med den hjertligaste godhet och man 
prisade min handling långt högre än den förtjenade. 
Jag blef antagen till lärstyrman vid flottan och 
började att studera navigation. Major Robson ägde 
blott ett enda barn, en liten sexårig pilt, denne.. .»

»Pojke, var jag,» afbröt Venus’ befälhafvare.
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»Dina berättelser om sjön, dina skildringar från 
Bohusländska skärgården, dina många eggande äfven- 
tyr, då du klättrade på toppen af klipporna, eller 
fiskade på fjordarne, allt, uppväckte min håg för 
sjön. Du tacklade min första barkbåt och lärde 
mig att splitsa en ända och slå andra knopar än 
käringknutar. Du lärde mig att sköta styret, seglet 
och årorna i en båt, att simma och dyka lik en 
doppand. Du var min läromästare, icke sannt?»

»Och att jag ej behöfver skämmas för lärjun
gen bevisar bäst att »mästaren» nu seglar under 
discipelns kommando,» svarade åldringen leende. 
»Jag hade väl praktiken inne, men, bokkunskapen 
bief jag aldrig riktigt klok på och derför stannade 
det blott vid "tre stjernor på epåletten.»

»Du borde blifvit amiral,» sade kapten Robson 
allvarligt.

»Deroin skola vi ej tala utan i stället vill jag 
fortsätta min berättelse,» yttrade sek onden. _ »Som 
sagdt, jag läste och avancerade sä småningom^ i 
graderna. Aflade efter några ars förlopp min offi
cersexamen och utnämndes kort derefter till under
löjtnant vid flottan. Officersepåletterna prydde mina 
axlar, men inseende, att min rätta lärotid nu- med 
allvar tog sin början, sökte och erhöll jag fyra års 
kunglig permission för att på utländska makters 
örlogs- och handelsfartyg utbilda mig till sjöman. 
Jag lemnade derför Karlskrona strax efter min be
fordran, aflade ett kort besök i mitt föräldrahem, 
hvarest ingen förändring hade inträffat, med undan
tag af, att min syster blifvit gift med den äldste 
af Botolf Höjers söner, och att min far fått en 
yngre och större jakt att föra, än den slopfärdiga 
gamla skutan; samt begaf mig från Göteborg öfver 
till England för att söka emploj.»

Vakthafvande officerens kommando: »Alle man 
på däck att minska segel!» afbröt berättaren och 
kallade officerarne till sina stationer. Ett mörkt, 
hotande moln, reste sig till lovart vid horisonten.
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Solstralarne föllo skarpa som spjut och en vacker, 
skiftande regnbåge visade sig på motsatta sidan af 
horisonten. Vågorna antogo en i gult och grönt 
skiftande färg. Vinden tilltog i styrka och fregatten 
usact tram med en fart af närmare 11 knop.

Ögonblicket att minska segel var inne.
»Klart att berga styrbords under- och öfver- 

läsegel, klart att berga bramseglen, rappa er gossar,» 
ljöd vak t halvande officerens kommando.

Från märsar och däck skyndade matroserna 
att fullgöra- manövern. Skepparpiporna blåste sig
nalerna och snart varskoddes;

»Klart för, klart påstoren, klart på kryssen!»
»In läseglen, in bramseglen!» kommenderades, 

Segel och spiror inhalades, bramseglen gigades och 
beslogos. Det hela gick med en precision, som 
visade, hvad »gråskäggets» »praktik» redan förmått 
att åstadkomma. Deretter uppgigades underseglen, 
poster stäldes vid märsefallen, klyfverts nedhalare 
och mesane brok och gigtåg bemannades. Sålunda 
rustad afvaktade man stormbyn.

SJETTE KAPITLET.

Josef Wagenfelt fortsätter sin berättelse. Hajen ställer till 
fyrverkeri. Familjen Twiss presenteras.

Vi sade, att stormbyn var i antågande.
Det svarta molnet till lovart reste sig med stor 

hastighet och betäckte inom kort solens skifva. 
Häftiga vindstötar följde tätt på hvarandra, och 
fregatten började att blifva orolig i sina rörelser. 
Hon ömsade häftigt relingar, d. v. s. kastade sig
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än åt ena, än åt andra sidan. Plötsligt hördes ett 
skarpt susande i luften, det svarta molnet närmade 
sig zenith, vinden framrusade nu med utomordentlig 
hastighet. Vakthafvande officeren som med största 
uppmärksamhet följt hvarje vexling i fenomenet förde 
nu roparen till sina läppår och kommenderade:

»Låt löpa märsseglen, in mesan, hal ner klyf- 
varen !»

Blott några sekunder derefter och fregatten 
låg för topp och tackel med undantag af förstång- 
stagsegel och mellanmesan. Vinden rasade med en 
ursinnig häftighet, åtföljd af regn och en skrällande 
åska. Fader Ambrosius höll sig krampaktigt fast 
i några tågändar vid kryssmasten. Vid hans sida 
stod underläkaren bredbent som en ryttare. Han 
skrek i prestens öra:

»Ett herrans väder! Regndropparne äro stora 
som öreslantar, och mina glasögon ha blåst af näsan, 
rätt ut i lä »

»Hör ej ett ord af hvad du säger,» frampustade 
fader Ambrosius, som kände sig till mods som Jonas 
i hvalfiskens buk.

De båda fruntimren hade skyndat i säkerhet 
under däck. I gunrummet gjorde Aeolus ett stort 
nederlag bland hofmästarens glas och porsliner. 
Stolar flögo om hvarandra och en stor glasburk 
innehållande doktorns blötdjur hamnade i krossadt 
tillstånd på gunrumsbordet. Den hederlige Horatius 
låg i ett bedröfligt tillstånd på däcket i sällskap 
med en vattenkaraffin, som utgjutit sitt innehåll 
öfver de blad, hviika fader Ambrosius påstod inne
hålla den högsta visdom.

Knappt en half timme derefter var byn öfver- 
ständen; fregatten blef åter klädd i sina hvita dukar. 
Solen strålade åter ljuflig och klar. Den sedvan
liga ordningen återstäldes, vakt sattes på däck, och 
besättningen återtog sina sysselsättningar.

Chefen inbjöd gunrumsledamöterna att dricka thé 
i hans salong. Detta rum, med sina vackra hytter,
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sina af ek tillverkade och polerade möbler, sin in
nanför den stora liggande lilla kajutan eller salongen, 
var en särdeles komfortabel och angenäm bostad, 
h v ars trefnad ännu mera ökades genom ett utvaldt 
bibliotek och främst genom dess égarés humana och 
älskvärda egenskaper.

Medan man drack det doftande théet, rörde sig 
samtalet om den orkanby, som nyss passerat. Frun
timren isynnerhet yttrade sin förvåning öfver dess 
plötsliga uppkomst och snara öfvergående.

»På dessa latituder äro dylika naturfenomen 
ingalunda ovanliga,» svarade kapten Robson. »Men 
när vi hinna fram mot eqvatorn, isynnerhet till det 
bälte, som sträcker sig ungefär sex à sju grader på 
hvardera sidan om linien, 'en region af förherskande 
stiltje, regn och omvexlande vindar, följa dylika 
stormbyar tätt på hvarandra, oftast flere gånger i 
vakten. Det fordras en ej ringa erfarenhet att be
döma den styrka, med hvilken en dylik by kommer. 
Man vilt gern a spara folket från onödigt arbete, 
men bäst och säkrast är att hellre minska segel 
än riskera förlusten af ett eller annat rundhult.»

Sedan man en stund samtalat i åtskilliga ämnen, 
uppmanade chefen den gamle sjöbussen att fortsätta 
sin berättelse och sedan nya cigarrer blifvit k ring
bjudne och sällskapet slagit sig ned i beqväm ro, 
fortsatte förste löjtnanten sålunda:

»Vid min ankomst till England var allt der i den 
största oro och rörelse. Under en längre tid hade 
Napoleon arbetat på att utrusta en flotta i Antwer
pen och Vliessingen, hvilken sistnämnda hamn blifvit 
af konung Ludvig i Holland till honom öfverlemnad. 
Denna hamn var i stånd att rymma 20 linieskepp, 
och detta antal samlades inom kort vid Schelde- 
flodens mynning. Snart lågo 10 linieskepp och 4 
fregatter i Vliessingen under befäl af amiral Missiessy 
och derstädes stod äfvenledes ett 74-kanonskepp på 
stapeln, likasom i Antwerpen 6 på 80 och 3 på 74 
kanoner. Man kan göra sig ett begrepp om de ar-
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beten, hvilka skulle förvandla Antwerpen till en be
lastad krigshamn, när man vet, att Napoleon sedan 
1805 på, fästningsverk, bassiner och arsenaler an- 
vändt den oerhörda summan af 66 millioner francs.

Så storartade rustningar kunde icke annat än 
väcka den engelska regeringens uppmärksamhet, och 
man kan ej annat än förvåna sig öfver, att de icke 
långt förut sökt hindra fortgången af dessa kämpa- 
lika arbeten. Men ändtligen bief det beslutadt att 
afsända en storartad expedition till Schelde. Man 
pressade sjöfolk i alla engelska sjöhamnar. Intet 
hål var säkert för pressningsutskickade, hvarje krog 
undersöktes och till och med de olyckliga vandrare, 
som nattetid anträffades, gjordes till god pris och 
sändes ombord på fartygen. Jag hade ingen svå- * 
righet att vinna anställning, och 14 dagar efter min 
ankomst till London, erhöll jag fullmakt, att vara 
löjtnant på fregatten Imperience, som låg på redden 
af Spithead, under den djerfve Lord Cochranes befäl. 
Medels pressning i land kompletterade vi vår be
sättning och kunde ändtligen efter ett långt dröjs
mål rapportera korvetten segelklar.

Medan vi pressade sjöfolk till vårt fartyg hade 
expeditionen under öfverbefäl af amiral Strachan 
afgått men utfallit högst ofördelaktigt för engels
männen, hvilka förgäfves sökt tränga fram till Ant
werpen; och eröfringen af Vliessingen, som efter ett 
häftigt bombardement föll i deras händer, btef hela 
resultatet af den storartade expeditionen. Öfver 
12,000 man af engelska landtrupperna föllo offer 
för det osunda klimatet och de nödgades omsider 
att lemna Holland. Med Imperience stötte vi till 
kanalflottan under amiral Gambier, som hade sin 
station vid Ouessant. Svåra stormar drefvo oss 
bort från vår krysstrakt. Denna omständighet be
gagnade amiral Villaumez att lemna Brest med 8 
linieskepp, 2 fregatter och några småfartyg. Det 
A^ar hans afsigt att förjaga den engelska blokad- 
eskadern från dess station vid Lorient och derigenom
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komma i tillfälle att förena sig med den der liggande 
franska eskadern samt slutligen med samlad styrka 
af vakt a vidare order vid Aix. Oaktadt han under 
vägen upptäcktes af engelsmännen, lyckades det 
honom dock att utan någon förlust inkomma på 
redden af Basques, men 3 fregatter, hvilka från 
Lorient sökte att förena sig med honom, blefvo vid 
les »Sables d’Olonne af 3 linieskepp drifne på land 
och uppbrände. Engelske amiralen Stopford, om 
hvilken jag förut talat, upptäckte några dagar senare 
den franska eskadern, och höll den blokerad med 
i linieskepp och 5 fregatter. Amiral Villaumez 
flyttade nu sina fartyg bort till redden af ön Aix, 
men förlorade vid detta tillfälle ett linieskepp, som 
kom pa grund och icke kunde räddas. Den öfriga 
eskadern ankrade tillika med en eskader under kom- 
modor Faures, emellan ön Aix och Boy art-grunden. 

Den engelska regeringen beslöt nu, att man 
skulle^ försöka att ödelägga dessa skepp, ehuruväl 
ett sådant företag var förknippadt med den största 
fara på grund af det svåra farvattnet och de starka 
batterier, som betäckte den fiendtliga eskadern. At 
amiral Gambier uppdrogs utförandet af detta vansk
liga företag, men denne amiral, som efter tåget till 
Köpenhamn hade inhöstat så mycket beröm för sin 
dristighet, visade vid detta tillfälle icke allenast 
osäkerhet, men tillika en öfverdrifven ångest och 
försigtighet. Han började med att taga sina för- 
sigtighetsmått mot ett förväntadt anfall af brännare, 
hvilket aldrig af fransmännen varit påtänkt och 
visade i det hela en så öfverdrifven försigtighet, att 
engelska regeringen slutligen bestämde sig för att 
sätta den djerfve Cochrane, att under Gambiers 
öfverkommando leda operationerna mot den franska 
flottan. Denne officer, under hvars befäl jag erhöll 
mitt första elddop, hade långt förut utmärkt sig 
genom lysande bedrifter och förvärfvat sig ett stort 
namn, samt var tvifvelsutan i alla hänseenden lämp
lig till detta förehafvande, der stor dristighet och
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energi skulle spela hufvudrolen, men det var lätt 
att förutse, att hans förhållande till öfverbefälhaf- 
varen på grund af deras motsatta karaktärer ej 
skulle leda till något godt resultat. Gambiers eska
der erhöll förstärkning af 12 bränn are, ett bomb
skepp och ett fartyg med congrevska raketer, 
hvilka skepp, i förening med 8 af amiral Gambier 
inrättade brännare och en till bränn are inrättad 
gammal fregatt, Mediator, skulle utgöra de förnämsta 
ödeläggelsemedlen vid det tillämnade företaget.

Så stora förberedelser måste naturligtvis fram
kalla motsvarande försvarsanstalter hos fransmän
nen, och sakens vigt var måhända orsak till, att 
amiral Allemand erhöll öfverbefälet öfver flottan. 
Denne amiral började genast att vidtaga sina för
svarsanstalter. Han lade sin 10 linieskepp och det 
skarpt armerade skeppet Calcutta i 2 linier, på så 
sätt, att den innersta betäckte luckorna i den yttre. 
Tvärsöfver farvattnet anbragte han ett stängsel, som 
bestod af 500 famnar sammansplitsade ankartåg, 
hvilket uppbars af förankrade bojar. För att af- 
värja ett väntadt anfall af brännare, höll han vid 
stängslet 73 båtar i beredskap, hvilka skulle äntra 
dem och bogsera dem undan, samt engagera de 
engelska fartyg, hvilka torde vara dem följ aktiga. 
Likaledes lät han stryka stänger och rår samt slå 
ifrån öfverflödiga segel på alla skeppen, fregatterna 
undantagne.

Åndtligen hade den engelske amiralen fullbordat 
sina förberedelser och den 11 april blef bestämd 
för dagen att verkställa attacken. Fregatterna samt 
småfartygen afgingo till deras stationer. Lord Coch
ranes skepp, fregatten Imperience, lade sig i när
heten af Boyartgrundeu, på något öfver 1/2 mil från 
det franska centrum. Två fartyg placerades, med 
afsigt att som fyrar vägleda brännarne, det ena 
vid förut nämnde grund, det andra vid den nord- 
vestliga delen af ön.

På aftonen som föregick anfallet erhöll jag
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befallning att infinna mig hos lord Cochrane i kajutan 
ombord på ^Imperience. Lorden gick häftigt fram 
och åter på däcket. När han såg mig inträda, 
stannade han, och såg mig skarpt i ansigtet.

»Ni är en god sjöman,» sade han häftigt, »och 
jag vill nu sätta ert mod på ett svårt prof. År 
ni rädd om lit hanken, så gå er väg, fruktar ni ej
sjelfvaste djefvulen i form af en brännare så stanna 
q var.»

»Nog stannar jag qvar alltid, ers herriighet har 
att befalla, och jag lyder,» bief mitt svar.

»Godt, jag väntade mig detta svar af er. Hör 
nu noga på mig. Gambier är en kruka och hela 
hans tilltänkta storartade attack blir idel skräp, 
om vi ej taga saken om hand. Sjelf går jag om- 
boid pa b ränn aren Mediator och styr den ner mot 
franska flottan. Mediator har 1.500 centner krut 
ombord, och ofvanpå detta 400 bomber och flera 
tusende handgranater. Tror ni ej att detta fyrverkeri 
skall blifva af en lysande effekt?»

»Det måste göra en förfärlig verkan, det slår 
ej fel mylord,» svarade jag honom.

Lorden skrattade.
_ »Ni talar sannt, denna flytande mina i rätt tid 

antänd skall göra fransmännen förvirrade och huf- 
vudlösa. Men Mediator har en kamrat i säilskap. 
Hajen är ej mindre fruktansvärd, men den saknar 
en förare, som jag kan lita på. Sir, hvarifrån 
skall jag taga en sådan, en man, som äger det 
sanna modet och dödsföraktet?»

»Ni. har ju låtit kalla mig mylord och om ni 
anser mig värdig att blifva er följeslagare, så saknar 
Hajen ej sin förare,» svarade jag.

»All right sir! jag har observerat er och funnit 
er ega de tvenne egenskaper, som vid ett dylikt 
företag äro hufvudfaktorer nemligen — mod och 
beslutsamhet,» yttrade lorden. »Välj sjelf ert folk 
bland vår besättning. Så fört vi expedierat våra 
brännare, skynda vi åter ombord på vår fregatt
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och låta fransmännen smaka på Imperiences kano
ner.»

»Skall ske som ni befaller, mylord !»
Jag lemnade den djerfve sjömannen, som seder

mera genom en mängd bragder än ytterligare skulle 
förvåna verlden, och skyndade upp på däck, hvarest 
jag delgaf förste löjtnanten, mr Otway, de order 
jag erhållit.

»Ett hedrande uppdrag, som jag verkligen af- 
undas er,» sade mr Otway. »Jag vill gifva. er ett 
råd sir,» tilläde han. »Välj ej ert folk utan låt blåsa, 
att de af besättningen, som önska att medfölja 
brännaren Hajen uppställa sig på styrbords gång
bord. Huru många man anser ni er behöfva?»

»Cirka tjugo karlar.»
»Ni skall få 350,» svarade mr Otway med 

stolthet.
»Det är ju hela Imperiences besättning?»
»Alldeles, ty hvarenda man skall erbjuda sig, 

kom ihåg att det är folk, som slagits under Rodney, 
Nelson och Caliingwood.»

Mr Otway spådde sannt. Så fort skepparen del- 
gifvit min befallning, tumlade hela besättningen upp 
på däcket med en ifver, som om det gält att äntra 
en af de Spanska »silfvergaleonernay dessa meren
dels lättfångna priser och hvars blotta åsyn kommit 
så månget sjömanshjerta att klappa af fröjd.

Att välja bland dessa modiga män hade varit 
en skymf. Jag lät der för blåsa styrbords storm ärs- 
gastar atk göra sig klara att gå ombord pä Hajen. 
Detta mitt sätt att gå tillväga mottogs af folket 
med hurrarop. De förstodo mitt handlingssätt och 
voro belåtna dermed. Mr Emmett, en af de äldste 
midshipmännen, som jag lärt känna som en tapper 
och beslutsam officer, utsåg jag till min närmaste 
man. Kort före solnedgången gick jag jemte mitt 
folk ombord på Hajen, ett betecknande namn på 
denna — helvetesmaskin, som i sitt sköte bar så 
mycken skräck och fasa.
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Morgonen till den 11 april randades. Jag hade 
vidtagit alla nödiga förberedelser och afvaktade blott 
signalen att lätta och halla ned mot fienden.

Tio mig, mina herrar, att det ej är just någon 
angenäm känsla man erfar, då man trampar däcket 
på en skuta, laddad med 1,500 centner krut, 400 
bomber och tusentals handgranater. Stubinen, 'hvil
ken skulle antända detta »eldsprutande berg» var 
beiäknad att tända efter en tid af tio minuter, 
Dessa tio minuter voro afsedda. för oss, att om så 
ske kunde, lädda vara lif d. v. s., kasta oss ner i 
den vid sidan liggande båten, fatta årorna och af 
alla krafter ro undan, innan explosionen inträffade. 
Jag såg på karlarne, de voro lika lugna som om 
det gällt att svänga om i en danslokal. De åto sin 
tiukost med strykande aptit, läto den vanliga grog
gen langsamt falla utför strupen och skämtade med 
h\aiandi a. Mied sadaut folk är intet företag omöjligt.

Man hade beslutit sig för att låta brännarne 
afgå en och en i sender. Vinden var gynnande, 
men det blåste så hårdt, att man af denna orsak 
måste uppgifva den ursprungliga planen att samman
länka 4 brännare divisionsvis. Just klockan 1/2 8 
då det blåste ännu hårdare och floden var som 
starkast, kapade Mediator tåget på samma gång 
jag erhöll signal att göra sammaledes. I ett ögonblick 
\ oi o alla segel tillsatta och anskotade. Tvenne ex— 
plosionsfartyg kapade samtidigt och höllo ned mot 
den franska flottan. Sjelf stod jag vid styret med 
en brinnande lunta tätt bredvid mig. Vind och 
tidvatten slungade oss med utomordentlig hastighet 
fram mot de franska linierna. Mediator fördes med 
utmärkt duglighet och djerfhet. Så fast hade lor
den beslutit, att i det yttersta utföra sitt värf, 
att både han, hans officerare och hans manskap 
voro nära att omkomma. Den drefs af sina segel 
och tidvattnets styrka med sådan kraft mot stängslet, 
att den sprängde detta, och derigenom öppnade 
vägen för de öfrige brännarne.

Trolle. a
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Den första explosionen ägde rum vid fregatten 
Indienne. Klockan 3/4 9 genombröt Mediator hamnen. 
Jag följde tätt efter och kastade mig långs sidan 
af Regulus, under det att Mediator hakade sig fast 
vid tredäckaren Ocean. Med luntan antände jag 
stubinen. En fladdrande eldslåge flög långs med 
däcket. Jag tillropade mitt folk att skynda och 
vi kastade oss med blixtens hastighet ned i båten 
och rodde undan af alla krafter. Hajen och Me
diator exploderade ungefär samtidigt. Hvilket im
ponerande, förfärligt skådespel mötte ej vår syn, 
hvilket helvetiskt brak och dunder fylde ej våra 
Öron. Regulus och Ocean brunno, de försökte att 
lösgöra sig från de helvetesmaskiner, som slungade 
brand och död ombord, men förgäfves. De kapade 
tågen och drefvo ombord i andra franska skepp. 
Förvirringen blef nu gränslös och hela den franska 
linien med undantag af två skepp, kapade sina tåg 
och drefvo på grund. Den följande morgonen in
tog den engelska flottan en så hotande ställning, 
att också dessa skepp kapade och sökte att in
komma i floden Charente. Detta lyckades dock ej 
de kornmo begge på grund vid inloppet.

Emellertid hade såväl lord Cochrane med sitt 
folk som jag sjelf och mitt manskap, alla lyckligt, 
återvändt till vår fregatt. Lorden skakade hand med 
mig, kallade oss »tappra bussar» samt gaf oss en 
extra grogg. Då vattnet åter började att stiga, 
ansträngde sig fransmännen af alla krafter att få 
sina skepp flott, men allt förgäfves; de blefvo an
tingen qvarliggande eller kornmo åter på grund. 
Emellertid närmade sig bombskeppet Etna tillika med 
3:ne briggar och började att bombardera de tre 
närmast liggande franska skeppen. Samtidigt här
med lade lord Cochrane sig med Imperience innan
för bombskeppet och öppnade en häftig eld mot 
fienden. Det var en helvetisk eld vi måste uthärda. 
Det ordentligt regnade kulor och bomber öfver oss, 
och att jag ej blef sårad, var ett rent underverk.
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Yi voro emellertid ej starka nog att kunna bibringa 
fienden någon betydlig skada, och det ville ej heller 
synas som amiral Gambier var sinnad att under
stödja sin tappre medhjelpare. Cochrane var rent 
af ursinnig, han ropade högt, att amiralen var en 
st ymp are. Förgäfves signalerade han att erhålla 
understöd och lika fruktlöst sände han muntliga bud 
i samma ärende. Slutligen telegraferade han, att 
Imperien ce var i nöd. Detta verkade ändtligen 
att 2:ne linieskepp samt flera fregatter sändes honom 
till hjelp. Detta satte oss i tillfälle att fortsätta 
anfallet med mera kraft, 3 af fiendens skepp måste 
lemna sig som pris och ett fjerde sprang i luften. 
Ännu voro 5 franska skepp på grund i mynningen 
af Charente, men motvind gjorde det omöjligt att 
företaga något emot dessa, engelsmännen måste der
for låta sig nöja med att uppbränna dessa skepp. 
När fransmännen såg elden från fartygen, antogo 
de dem för att vara brännare, och började att 
häftigt beskjuta dem; på ett af de franska skeppen, 
Touraine, bief man så förskräckt och förvirrad, att 
hela besättningen, på en qvartermästare när, i 
största hast flydde från bord. Denne qvarter
mästare frälste ensam skeppet och hindrade engels
männen från att eröfra det. När nemligen en af 
våra båtar närmade sig, prejade han dem an flera 
gånger, affyrade derefter det gevär, som skildtvakten 
vid fallrepet slungat ifrån sig, sprang ned i kajutan 
och medförde derifrån ett halft tjog gevär, hvilka 
han affyrade så hastigt han förmådde. Detta hade 
önskad verkan, den engelska båten aflägsnade sig, 
och den rådige qvartermästaren, som trodde sig 
helt allena ombord, fann slutligen tre druckna kam
rater.

Senare gjordes några försök att ödelägga de 
skepp, som stodo på grund, men utan synnerlig fram
gång. Amiral Gambier lemnade stationen och åter
vände till England. Det finnes intet tvifvel att ej 
hans uppförande vid detta tillfälle var mycket
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klandervärdt, men de klagomål, lord Cochrane an
förde mot honom blefvo utan verkan, och den ned
satta krigsrätten frikände honom. Säkert är, att 
kejsar Napoleon skulle fällt en annan dom, ty han 
yttrade sig om denna affär ungefär sålunda: »Hade 
lord Cochrane blifvit ordentligt understödd, skulle 
han hafva eröfrat alla skeppen, en följd af amiral 
Allemands signal, att man borde göra sitt bästa för 
att rädda sig; denna signal gjorde cheferna så
slagne af skräck, att de genast läto kasta krutet
öfverbord och således saknade medel att göra mot
stånd. Den franske amiralen var en stackare och 
den engelska icke bättre.»

Lord Cochrane hade den godheten att omnämna 
mig med heder i sin rapport till amiralitetet och 
jag erhöll order att genast gå ombord som andre 
löjtnant på 20-kanon-korvetten — Flygfisken. — 
Jag skyndade mig derför att göra mitt pick och 
pack i ordning och att inställa mig ombord. Kor
vetten låg vid Dover och var bestämd att förena
sig med en fregatteskader, som låg i de Ostindiska 
farvattnen och kommenderades af kommodor Rowley.

Flygfisken hade till befälhafvare en kapten 
Twiss, som i många år stått på half sold, en 
gammal officer, som under lord Rodney fått sina 
första epåletter. Han hade varit med vid Gibraltars 
belägring och i den första sjöbataljen vid Kap St. 
Vincent. Bosatt i en liten köping i närheten af 
London, och der, i sällskap med mistriss Twiss 
och trenne döttrar, misserna Twiss, i all sköns 
lugn förtärande sin halfva sold af 150 pund, och 
lefvande för resten af sina »stora minnen», kunde 
den hederlige kaptenen ej drömma om att efter 20 
års förtöjning i hamn åter blifva inkallad i aktiv 
tjenstgöring och som befälhafvare till på köpet få 
trampa däcket på en af konung Georgs vackraste 
korvetter. Men William Twiss ägde en hustru och 
denna hustru, som i femte led var beslägtad med
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baroneten sir Simon Spink, en af amiralitetslorderna, 
kunde ej fördraga att hon, en ättling af det ädla 
och anborna huset Spink of Spink, i egenskap af 
hustru till en officer på half sold, skulle se sig till— 
bakasatt af prestens fru, sheriffens fru, och andra 
fruar i köpingen. Hon fattade af denna orsak ett 
djerft beslut. Hon begaf sig till London och aflade 
ett besök hos sin slägting, den omnämnde amira- 
litetslorden och beklagade sin nöd for honom. Sir 
Simon Spink drog sina ögonbryn tillhopa af ädel 
vrede och lofvade mistriss Twiss en lysande upp
rättelse. Fjorton dagar derefter var hennes man 
befordrad till korvettkapten och utnämnd till befäl- 
hafvare på Flygfisken. Mistriss Twiss jublade. Nu 
tog hon försteget framför hela köpingens nobless. 
Twiss drog fram sin gamla uniform från sin gömma, 
svor en ryslig ed öfver alla amiralitetslorder i hela 
verlden, läste igenom några gamla reglementen från 
salig Rodneys tid, påminde sig att höger ombord, 
benämnes styrbord och venster babord, samt begaf 
sig till Dover för att se brittiska flaggan åter svaja 
öfver sitt hufvud och för att lemna hela tjensten i 
händerna på förste löjtnanten, rar Andersson.

Utom denna sistnämnde bestod befälet ombord 
blott af tvenne officerare, nemligen jag sjelf och 
löjtnant Porter. Befälhafvaren för marinerna var 
löjtnant Barr och vår läkare, en mr Scott, en gam
mal herre, som i många år tjenstgjort vid Green
wich hospital. Fyra midshipmän och sex underoffi
cerare jemte 250 man utgjorde i öfrigt besättningen. 
Flygfisken var ett nytt fartyg samt bestyckadt med 
20 24-pundiga kanoner, stående i täckt batteri. 
Hon var en af de första korvetter som i England 
blifvit bygde med manöverdäck. Mitt mottagande 
af kapten Twiss var det hjertligaste, han skakade 
min hand flerfaldiga gånger och förklarade: att han 
helst velat lefva i lugn och ro på sin halfva sold, 
få spela sin whist med presten och apotekaren i 
köpingen och få läsa sin tidning; att de flydda
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20 åren, sedan han senast var till sjös, vuxit ho
nom öfver hufvudet, att han gaf djefvulen tjensten, 
alldenstund han ej förstod nutidens tjenst och att 
hans officerare fingo sköta om folk och fartyg efter 
bästa förmåga. Derefter tog han sig en bastant 
grogg, sköt upp sig i bugter uti en soffa och nickade 
åt mig ett vänligt farväl.

Förste löjtnanten var en präktig karl, som 
tjent sig upp grad efter grad och vi blefvo snart 
de bästa vänner. Porter var, ehuru ung, en god 
sjöman, som bevistat flera sjöbataljer. Yi öfverens- 
kommo att göra tjensten for gamle Twiss så lämp
lig som möjligt, det vill säga låta honom göra in
genting, till hvilket han bäst passade.

Löjtnanten för marinerna mr Barr kom upp 
på däck och gick fram till oss. Han såg högst 
olycklig ut och var synbarligen vid dåligt lynne. 
Han vände sig till förste löjtnanten.

»Sir,» sade han, »jag är ingalunda belåten med 
den hytt ni anvisat mig. Den är kall och mörk. 
Ni torde hafva godheten att gifva mig en som ligger 
åt — solsidan.»

»At solsidan!» ett homeriskt skratt blef svaret 
pä denna kuriösa begäran.

»När vinden kastar om och korvetten svajar, 
får ni er begäran uppfyld,» svarade mr Andersson 
marinofficeren.

»Jag tackar er sir,» yttrade mr Barr, i det han 
helt belåten strök sina mustascher. »Ert tillmötes
gående är mycket vänligt.»

Några dagar derefter anlände mistriss och 
misserna Twiss ombord för att taga ett sista far
väl af »familjens hufvud.» Den ädla ättlingen af 
huset Spink of Spink var ett stort, mäkta korpu
lent fruntimmer med en grof karlröst och häftiga 
åtbörder. Misserna Twiss voro deremot oskäligt 
magra och mer än tillåtligt fula. De foro som yra 
höns kring däcket, frågade om allt hvad de sågo, 
pratade öfverljudt och skrattade ännu högre. Fa-
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miljen blef bjuden på lunch i gunrummet. De åto 
som kannibaler och mistriss Twiss fylde sin »ridi— 
kyl» med desserten.

»Jag gör mig riktigt hemmastadd som herrarne 
se.» yttrade den värda frun i det hon tömde sitt 
sherryglas och stoppade derefter ett stort stycke 
ost i munnen. »En sådan luncheon vankas ej hvarje 
dag. Will, min gosse! du har väl vår ostindiska 
nota i ditt hufvud ?»

Denna fråga var stäld till familjefadern, som 
till svar for med handen öfver sin skalliga hjessa 
och fördjupade sig i njutningen af ett glas Portvin.

»Notan, jag frågar dig om notan, som uppta
ger våra, kommissioner,» fortsatte fru Twiss, med 
ett eftertryck i tonen och med en basröst, som kom 
hennes man att svara:

»Notan, hvad är det om notan?»
Fru Twiss ristade på hufvudet, så att örhän- 

gena dinglade fram och tillbaka.
»Det märks att du tillbragt tjugu år i en rut

ten köping,» utropade hon i vredesmod. »Hur vår
dar du dig väl om din familj, du stygga karl, hur 
uppför du dig mot mig, den tillbakasatta ättlingen 
af det anborna huset, Spink of Spink, mig, som du 
har att tacka för, att du ännu en gång får pumpa 
hafsluft i dina gamla lungor och få blåsa dammet 
af dig. Svara Will, huru uppför da dig, jag blott 
frågar.»

»Förmodligen mycket bra,» yttrade gamle Twiss 
med starkt lugn.

» Bra ! » upprepade den vredgade damen. »Du 
må tacka din skapare, att du befinner dig i skydd 
af Englands flagga och ej sitter i ditt hem i kö
pingen. Hvad gaf jag dig för uppdrag då du erhöll 
befälet på detta fartyg?»

»Jag har glömt det Polly, vid min själ har jag 
icke så,» svarade den stackars kaptenen. »Tjensten, 
de nya förhållandena . . .»
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Mistriss Twiss afbröt honom med ett stor
mande skratt.

»Tjensten ! tyst gamle gosse och prata inga 
dumheter,» yttrade hon med allvar. »Tjensten och 
du hatva ej nagot otaîdt med hvarandra, den tar 
dina underhafvande sköta. Ditt aliggande här om- 
boid är att blott äta och sofva. Twiss! se på dina 
oskyldiga barn, dessa döttrar, som du låtit komma 
till verlden.»

»Jag ser dem,» mumlade den stackars kap
tenen.

»Nåväl, hvad sade jag och hvad sade de till 
<% Jag ålade dig, att ej förgäta dina pligter,» 
fortfor frun i ökad extas. »Twiss, sade jag, kom 
ihåg att du köper mig en Ostindisk långsjal, ett 
stycke brokad till klädning, en parasoll från Isle 
de Fiance, ett dussin krukor med syltad ingefära, 
nagia lispund the, tvenne kakadoror, en ung neger, 
ett tamt lejon, lyra tat vin, ett par säckar risgryn 
och lika mycket kakaobönor, en chinesisk hårpryd
nad och i ötiigt allt hvad du tår syn på och kan 
komma öfver. Har du glömt detta?»

»Nej, nej, nu minnes jag det, du skall få allt 
och mycket mera dertil 1,» svarade kaptenen i öd
mjuk ton.

»Och jag, jag bad dig köpa mig en — apa,» 
yttiade den äldsta af misserna Twiss som hade ett 
utpiägladt slägttycke ined det djur, som Darwin 
pastar vara en af våra förfäder, från hvilken vi 
alla härstamma.

»Och mig en kinesisk — mandarin,» yttrade 
den andre i ordningen af misserna Twiss.

»Och åt mig Aladdins förtrollade lampa, om 
hvilken jag läst, att den lär vara att finna antin
gen i Siam eller Kokinkina.»

»Jag kommer ihåg det, ni skall få allt, allt!» 
utiopade kaptenen. »Intet skall blifva förgätet.»

^lu, iss tömde sitt sista glas portvin, och 
tydde ridikylen med resten af desserten. Derpå
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steg hon upp, gaf sin man en smällande kyss, för
klarade oss samt och synnerligen för gentlemen, 
förmanade sin man att nyttja ylle-strumpor och 
flanellskjorta, att ej grogga för mycket, att hedra 
engelska flaggan, samt framför allt, att ej glömma 
de kommissioner han erhållit. Derpå lemnade fa
miljen fartyget till allas vår belåtenhet, kaptenens 
i första rummet. Yi fylde vatten, provianterade 
och tog krutet ombord. »Blå Peter» hissades på 
förtoppen och vi stucko ut i kanalen för god vind 
och tidvattnet med oss. Snart passerade vi Start 
point och sträckte syd hän i Atlanten.

SJUNDE KAPITLET.

En apa gör förste löjtnanten blek af barm. Gamle Twiss 
blir stora Slam ocb vi segla till Isle de France. En skön kre- 
olska ocb en elak papegoja. Hvad som bände i St. Denis.

Det var naturligt, att vi med gamle Twiss till 
befälhafvare ej hade stor förhoppning att skörda 
några lagrar, oaktadt kriget rasade med full läge. 
Det var sjökrigens gyllene tid och vi längtade obe- 
skrifligt att få pröfva Flygfiskens artilleri mot någon 
oss värdig motståndare. Förste löjtnanten var out- 
trottlig i att låta öfva folket med kanonerna. Allac5

onödiga exercistempo bannlystes och regeln: hastig 
skjutning och säkert sigte var den, som hyllades 
och inöfvades. En regel, hvars praktiska nytta vi 
snart skulle finna besannad.

Vår gamle befälhafvare visade sig sällan på 
däck utan fördref sin mesta tid i kajutan antingen 
solosällskapande med sitt vin och vatten, eller spe
lande whist med doktorn och marinofficern. I sjelfva
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verket förde förste löjtnanten faktiskt befälet öfver 
fartyget. Försatt i en den obehagligaste ställning 
genom chefens fullkomliga oduglighet i allt hvad 
som rörde tjensten, måste hans närmaste man lik
väl iakttaga en synbar eller rättare skenbar lydnad 
och aktning för en chef, som om han ville utöfva 
sin makt och myndighet kunnat icke allenast för
sätta fartyget i en den olyckligaste belägenhet, utan 
äfven gifva de befängdaste order. Inseende detta 
och till ytterlighet mån om flaggans heder, låtsade 
förste löjtnanten som om alla befallningar utgiugo 
ifrån befälhafvaren, ehuru alla ombord visste, att 
denne ej gaf en enda order i tjensten.

Vi befunno oss en dag under frisk kuling i 
Spanska sjön, då plötsligt Twiss infann sig på 
halfdäcket. På hans rödbrusiga ansigte var det 
synbart, att han intagit en försvarlig dosis gin. 
Annars så ödmjuk, helsade han snäft och buttert 
på mr Andersson, tittade emellanåt än på seglen 
än på kompassen i nakterhuset, röt: »ur vägen»! 
till en at matroserna, som sysslade akter ut samt 
vinkade derefter mastern O’Brien till sig.

»Hvad för kurs sir,» ropade han barskt.
»Sy-syd-vest!» svarade mastern, i det han rörde 

vid hatten.
»Styr syd-syd-vest 74 vest,» befalde Twiss med 

myndig ton.
»Denna kurs, sir, skär för långt ut i Oceanen,» 

svarade^ mastern, i det han kastade en frågande . 
blick på förste löjtnanten, som stod i närheten.

»Jaså, ni vågar résonnera när jag befaller,» 
yttrade kaptenen högst uppbragd. »Mr Andersson! 
huru uppehåller ni disciplinen ombord, då en officer 
vågar göra invändningar mot gifna order.»

»Alla order ni gifvit befallning om har jag 
låtit utföra,» svarade förste löjtnanten undfallande. 
»Mr O’Brien styr anbefald kurs.»

Mastern gick fram till kompassen.
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»Syd-syd-vest 1/4 vest, kurs au !» ropade O’Brien 
blek af harm.

»Godt! håll god utkik!» befalde kaptenen fort
sättande att promenera på däcket, ett mål för allas 
vår förundran. I hans kajuta fans ej något sjö
kort, utan navigeringen sköttes af förste löjtnanten 
och mastern. II vari från hade han fatt idéen att 
göra denna kursförändring?

Knapt en half timme hade förflutit sedan 
kursen blifvit ändrad, då utkiken på förtoppen 
varskodde tvenne seglare »rätt förut!» Twiss stor
skrattade och gaf befallning att jaga.

Mr Andersson gick fram till honom och rör
de vid mössan.

»Sir,» hviskade han; »om dessa båda segla
re äro fiendtliga örlogsmän så . . .»

»Slåss vi, min herre, till siste man. Kom ihåg, 
att jag seglat under salig Rodney och varit när
varande vid belägringen af Gibraltar,» afbröt den 
gamle Twiss med ett så bestämdt uttryck i sitt 
ansigte, att han tillvann sig allas vår aktning. 
»Edra nymodiga reglementen, edra manövrer och 
hela er nuvarande tjenstgöring är mig alltsammans 
obekant,» tilläde han med ett vemodigt leende. »Men 
en sak förstår jag, ty den har blifvit inplantad från 
ungdomen och det är, att dö för mitt land och 
hedra brittiska flaggan.»

Jagten efter de båda varskodda fartygen fort
gick med alla dragande segel och snart upptäckte 
vi, att det var tvenne armerade handelsskepp under 
fransk flagg, Flygfisken klargjordes till drabbning. 
Lifvade af hoppet att bemäktiga sig tvenne rikt 
lastade priser uppmuntrades vårt folk och med 
största ifver och skyndsamhet bemannade de ka
nonerna. Vi räknade, att de båda fiendtliga far
tygen tillsammans förde 40 kanoner, men, tungt 
lastade, seglade de och manövrerade de mindre väl. 
En mängd hönshäckar, köttburar och annat gods 
flöt oss förbi. Det var tydligt, att detta blifvit af
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våra fiender kastadt öfver bord för att ej belamra 
deras däck vid den förestående striden. Flygfisken 
manövrerades sä, att den skulle kunna kanonera 
båda fartygen på en gång samt förhindra att nå- 
gotdera af dem undkom. Vi antogo — och 
detta bestyrktes sedermera — att de voro Ostin- 
die-farare. I sjelfva verket voro båda fartygen 
tveone utrangerade fregatter, samt synnerligen då
liga seglare.

Gubben Twiss stod på kommandopallen och 
tycktes roa sig med att se däcksbelamringen från 
de båda Ostindie-fararna flyta oss förbi. Ännu var 
distansen för lång att lata våra bogkanoner spela. 
Plötsligt uppgaf den gamle ett glädjerop, samt gaf 
befallning om att ögonblickligen vända genom vinden.

Alla, som hörde denna order, sågo med yttersta 
förvåning och häpnad på befälhafvaren.

»Ni öfvergifver således jagten?» sporde honom 
förste löjtnanten ironiskt.

»Nej fan ock!» utropade mannen från Rodneys 
ärofulla tider. »Men ser ni ej, sir, hvad som sitter 
på häcken derborta, hvilken just nu passerar vår 
styrbords låring?»

Förste löjtnanten lade kikaren till ögat och 
såg åt anvisadt håll.

»Det är en — apa, sir! och ingenting annat.»
»Det är en af mina kommissioner. Kommer ni 

ej ihåg, att Mary, min äldsta dotter gaf mig i upp
drag att hemföra en sådan åt henne,» svarade kap
tenen. »Vänd, sir, på ögonblicket, berga apan och 
jaga sen, värre än den »flygande holländaren,» efter 
våra fiender, hvars ostindiska kryddsäckar redan 
sticka mig i näsan.»

»Sir, ni kan få hundra apor på Isle de France. 
Vi förlora en dyrbar tid, låt oss fortsätta jagten,» 
yttrade mr Andersson, blek af harm.

»Vänd på ögonblicket och fullgör min befall
ning; till Isle de France kommer jag aldrig,» svarade 
Twiss i en ton, som ej tålde några invändningar.

EN AFA VÂLLAll FÖRTRET.
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Manövern verkstäldes och häcken med den 
ofvanpå sittande och grinande apan var snart in
seglad. Segel minskades, en båt utsattes i sjön 
och den fördömda apan, som visade alla tecken till 
glädje öfver sin oväntade räddning undan en säker 
död, fördes välbehallen ombord, och öfverlemnades 
i hönsvaktarens vård. Båten upphissades, korvetten 
vände på nytt och sträckte med ökade segel efter 
de båda fartygen, som genom denna oväntade tids— 
ut dr ägt hunnit ett ej så obetydligt försprång.

»Har ni flere kommissioner, sir, att för till
fället uträtta, så säg ifrån ?» sporde förste löjtnanten 
med illa kufvad harm.

yJa det har jag,» svarade den oefterrättlige 
William Twiss storskrattande. »Alla mina kom
missioner, som Polly gaf mig kan jag få uträttade, 
om ni har godheten, sir, att eröfra de der båda 
fartygen. Säkert hafva de ombord allt hvad Polly, 
min gumma, önskade sig.»

Hetta yttrande och den ton, med hvilket det 
sades, var så genomgående komiskt, att vi alla nöd
gades skratta. Kaptenens yttrande kom till ma
trosernas öron och »Jack,» som har sinne för ett 
dylikt skämt, som just var i deras smak, uppgaf 
tre hurrarop till heder för Twiss och lofvade, att 
hans Polly nog skulle erhålla sina ostindiska reqvi- 
sitioner.

Först vid middagstiden föllo våra första skott 
från bogkanonerna,hvilka besvarades af handelsskep
pens akterkanoner. Flygfiskens batteri var på båda 
sidor bemannadt. Doktor Scott stod färdig med 
sina bandager och instrument för att på tross
botten mottaga de sårade. Uppbördstimmermannen 
och hans medhjelpare höllo blyplåtar och talgproppar 
i beredskap att dermed tillstoppa möjligen blifvande 
grundskott. Krutlangningskedja var anordnad ifrån 
durken, änternäten utspända, ammunitionskistor och 
gevär upphissade i märsarne, än tepd raggarn a med



86

sina gölingar inskurna och allt ordnadt till den 
förestående striden.

Förste löjtnanten förde kommandot och bakom 
honom på kommandopallen stod gamle Twiss, för 
att det skulle se ut, som om de gifna orderna ut- 
gingo från honom. Rak och stel som en staty stod 
gubben der, iklädd sin gamla uniform från Rodneys 
dagar och med en ofantlig trekantig hatt på huf- 
vudet. Sjelf förde jag befälet på batteriet, under 
det att Porter hade kommandot på backen. Ma
rinerna under Barr voro uppstälda akter ut.

Mr Andersson visade sig som en förträfflig 
manövrist och taktiker. Flygfisken passerade midt 
emellan de båda ostindiemännen och gaf dem fullt 
lag från båda sidors kanoner, som de Iifligt besva
rade. Striden utspann sig efter hand allt lifligare 
och häftigare. Jag vill ej trötta er med att i detalj 
beskrifva alla de manövrer vi utförde. Först efter 
2 1/2 timmars mördande batalj strök den ene af 
våra motståndare och än en half timme senare 
den andre, sedan dess chef hade stupat. Yid sista 
laget som den gaf oss träffades Twiss af en kula 
och sjönk ner ifrån kommandopallen. Han blef 
genast nedburen i kajutan, hvarest doktor Scott 
skyndade att egna honom sina omsorger. Under 
hela den mördande striden hade han orubbligt och 
med ett gladt leende stått på kommandopallen, samt 
emellanåt tillropat folket ett skämtsamt uppmunt- 
ringsord eller ett beröm.

Yi togo priserna i besittning och skyndade att 
reparera våra under tiden lidna skador. Vår för
lust var ej ringa, ty våra fiender hade skjutit säkert 
och gjort ett förtvifladt motstånd. Inalles räknade 
vi 30 döda och ett lika antal sårade, deribland 
löjtnant Barr och midshipman Cheape, dock ej 
lifsfarligt. Båda priserna innehade blandade laster 
af högt värde och voro destinerade till Brest. Yi 
begrofvo under sedvanliga ceremonier våra döda 
samt afsände priserna under befäl af hvar sin mid-

EN MÖRDANDE BATALJ.
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ship man, jemte ett tillräckligt antal af vårt folk 
for att bevaka fångarna och manövrera fartygen 
till Lngland. Mr Andersson uppsatte en rapport 
om affären till förste lorden af amiralitetet, samt 
afsände äfven ett bref till mistriss Twiss i hvilket han 
underrättade henne om hvad som förefallit samt 
yttrade sin förhoppning att kaptenens lif, ehuru 
svårt hotadt, likväl skulle kunna räddas. På Twiss

be fa Un i n g
O hemsändes under adress till 

egendomliga om- 
befallning

uttryckliga
miss Mary Twiss den under så 
ständigheter bergade apan med strän 
att väl vårda och bevara djuret så att det kunde 
utan vank och lyte öfverlemnas åt dess egarinna. 
Derefter skildes vi från våra priser, Flygfiskens 
segel fyldes och kursen bar ater syd hän för gyn
nande vind och god fart.

Kaptenens tillstånd var emellertid högst be
tänkligt. . Den gevärskula som träffat honom hade 
inträngt i bröstet och skadat ena lungsäcken. Lä
karen gaf föga hopp och sjelf anade den gamle att 
hans slut ej var långt borta. -

Ungefär en vecka efter striden blefvo vi samt
liga officerare ombord kallade att infinna oss hos 
kaptenen. Han hade haft en orolig natt och hans 
krafter . voro helt och hället uttömda. Med ett 
godmodigt leende helsade han på oss. Det grå- 
sprängda håret hade blifvit ännu hvitare sedan jag 
sist såg honom. Han bad mig taga plats invid den 
hängmatta, i hvilken han hvilade.

»Innan hon slår åtta glas på förmiddagsvakten 
är mitt timglas utrunnet och min lefnads loggbok 
afslutad,» yttrade han. »Ni mina herrar kunna 
vara helt belåtna med att gamle Twiss lemnar half- 
däcket, ty sanningen att säga skräpar gubben der 
bara och är blott i vägen. Jag är en gengångare 
från forna tider och har öfverlefvat mig sjelf. Vår 
tid var också den ärofull och vi slogos måhända 
lika bra då som nu, men tiderna förändras och vi 
med dem och jag passar ej för den närvarande.»



Han tystnade och drog djupt efter andan. Ett 
gladt leende spelade kring hans mun och han små- 
skrattade för sig sjelf.

»Mina herrar,» yttrade han plötsligt, »kan ni 
ana hvarför jag ändrade kursen till Syd-syd-vest 
1/4 vest?»

»Nej kapten,» svarade vi.
»Jo helt enkelt af den orsak, att jag haft en 

t/röm,» svarade han, »och ej af begär att visa min 
myndighet. Jag drömde nemligen att Polly, min 
hustru, var hos mig. Hon var ej vid godt humör. 
Hon påstod, att jag glömt bort alla hennes kom
missioner, att jag var en gammal kruka och mera 
dylikt, Ja, gumman var riktigt topp tunnor rasande 
det kan jag försäkra,

»Polly, min skatt, sade jag till henne, jag har 
ingenting glömt, notan sitter i mitt hufvud, så fort 
jag kommer till Isle de France skall allt bliIVa 
uträttadt.»

»Du kommer aldrig dit,» svarade hon. »Adjö 
vi träffas ej mera.»

Hon ville aflägsna sig, men jag fattade hennes 
hand och höll henne q var.

»Polly låt oss skiljas åt som vänner,» sade jag 
henne. »Jag skall nog uträtta hvad du bedt 
om.
Hon lutade sig ned och kysste min panna samt 
helt god och blidkad ut.
»Lyd mitt råd och styr x/4 streck vestligare, 

så fångar du lyckan,» sade hon.
»Jag vaknade upp i detsamma. Drömmen qvar- 

stod lika lifligt för mitt sinne och jag beslöt att 
på vinst och förlust följa Pollys råd. Att det 
hade tur med sig det känna vi till. Jag har ut
rättat mina kommissioner, de prispenningar, som 
falla på min lott, gör min familj välbergad, jag har 
uppfylt min kommission som chef, ty jag har be
segrat vår fiende och tagit ifrån honom 2;ne rika 
priser, jag har uppfylt min kommission som officer,

med dig Will,

till 
mi 2

sag

i
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ty jag har fallit på min kommandopall. All right! 
nu återstår blott den sista kommissionen, att lerana 
befälet öfver min vackra korvett i värdigare händer 
än mina. Lycka till mr Andersson att taga be
fälet öfver Flygfisken. Tack skall ni ha allesam
mans för en god långvakt. Säg till löjtnant Barr, 
att han och Scott, få afsluta vårt sista whistparti. 
Jag har bli f vi t sto?m slam och får uppgöra min 
räkning — deruppe!»

Han vände sig om åt sidan, drog några djupa 
andetag. En stark rossling hördes i hans bröst 
och allt var — slut. Gamle Twiss hade uträttat sina 
kommissioner härnere.

Dagen derpå gjorde vi den gamle officeren den 
sista tjensten. Alla voro vi djupt rörda ty hans 
godmodiga karaktär samt erkännande af egna brister 
hade tillvunnit honom allas tillgifvenhet. Under 
kanonernas dån nedsänktes hans lik i h af vet. En 
ärofullare död än hans kunde man ej önska sig. 
När underrättelsen om hans frånfälle kom till Eng
land, innehöll Times och andra framstående tidnin
gar vackra nekrologer öfver honom, hans enka er
höll en anständig pension som, jemte deras andel 
i de priser vi tagit, bragte henne och döttrarna i 
ett visst välstånd. »Den enas död, den andras bröd,» 
hade härvidlag blifvit ett besannadt ordspråk.

I Ostindien hade engelsmännen eröfrat Banda- 
öarne och Moluckerna. En från Frankrike afgån- 
gen fregatteskader under kapten Duperrés befäl 
hade emellertid tillfogat den engelska handeln i dessa 
farvatten betydlig skada, samt i öfrigt eröfrat en 
engelsk korvett och en portugisisk fregatt. Mellan 
denna franska eskader och den engelska fregatt
eskadern under kommodor Rowley hade förefallit 
temligen lifliga träffningar. Af befälhafvaren på 
ett engelskt skepp kommande från Bourbon, hvilket 
vi prejade an, erhöllo vi åtskilliga vigtiga upplysnin
gar. Han berättade, att Isle de France ännu ej 
hade fallit i våra händer, utan blott de la Passe,



90 DÅLIGA UNDERRÄTTELSER.

en liten befästad ö i närheten af Isle de France. 
Bland annat byte, som vid eröfringen af Isle 
de la Passe fallit i engelsmännens händer voro äfven 
de franskes signalböcker och med dessa lockade de 
Duperrés strax derefter ankommande fartyg under 
sin skottvidd. Följden här af blef, att ett af dem 
nödgades stryka, men det lyckades likväl Duperré 
att med de öfriga inkomma i hamnen vid Grand
port. Här blef han angripen af 4 engelska fre
gatter, som dock skulle röna det olyckligaste öde. 
Den ene af dem Neride måste stryka efter en 6 
timmars hårdnackad strid, i hvilken fregatten bief 
alldeles sönderskjuten och af dess 230 man starka 
besättning voro 210 dödade eller sårade. Två andra 
fregatter kommo på grund samt måste af engels
männen öfvergifvas och uppbrännas, och den fjerde, 
som nu hade 3 fregattbesättningar ombord och blott 
helt litet vatten och proviant, måste få dagar der
efter vid Isle de la Passe öfverlemua sig till några 
franska fregatter under kapten Hamelin,

Dessa underrättelser påskyndade ännu mera 
vår segling, ty det var klart att kommodor Rowley 
var i behof af vår närvaro. Vi beslöto att gå till 
Bourbon, i hopp att der träffa kommodoren.

Efter ett kort uppehåll i Kap, hvarest vi för
sågo oss med nödiga forfriskningar, var Flygfisken 
åter ute på »det djupa blå,» för att nyttja ett poe
tiskt uttryck och inträdde snart i Indiska hafvets 
passad, som med ljumma fläktar sakta förde oss 
fram mot Bourbon, hvarest vi hoppades att få restau
rera oss efter den långa resans mödor och besvär
ligheter. Vi gjorde oss inga öfverdrifna förhoppnin
gar, att af öns invånare blifva mottagna med några 
särdeles sympatier, ty såväl de rika plantage-egarna, 
hvilka lefde med mer än furstlig prakt, som öfriga 
af befolkningen voro innerligt fästade vid det fran
ska väldet under hvilket mascarenerna varit lydan
de alltsedan 1672. Det var från Bourbon och Mau
ritius som Suffren företog sina lyckade och djerfva
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operationer i Indien mot Engelsmännen och det var 
på dessa Gytheriska öar, som han lät sina besätt
ningar hvila upp efter strider och mödor. Liksom 
Capua bief för Kannibals soldater den plats, hva- 
rest de förlorade sin kraft och sitt mannamod så 
blef sammaledes Bourbon och Mauritius de ställen, 
hvarest Suffrens modiga besättningar förvekligades 
af sybaritiska njutningar och han måste gå till sjös 
för att återföra dem till ordning och disciplin.

Flygfisken ankrade lyckligt på redden af St. 
Denis, öns hufvudstad och här träffade vi kommo- 
dor Rowley med sina fartyg. Vår ankomst helsa- 
des med ett verkligt jubel, ty vi medförde efterläng
tade underrättelser från Europa. Det dröjde ej län
ge förr än vi satte foten på fast mark. Jag var ung 
och ville njuta af lifvet och jag kastade mig in i 
alla de nöjen och tidsfördrif som St. Denis vid denna 
sin glansperiod hade att erbjuda främlingen.

Ni, mina herrar och damer, hvilka åhöra den
na min berättelse och ser mig gammal, skrynklig 
och ful, vilja väl knappast sätta tro till mina ord, 
då jag försäkrar er, att jag vid denna period var, 
om ej just en vacker karl så åtminstone så pass 
skaplig, att de sköna kreolskorna i St. Denis inga,- 
lunda flydde min åsyn. Tvärtom kunde jag anföra 
flerfaldiga bevis, att jag var en gerna sedd kavaljer 
och den omständigheten, att jag var svensk och ej 
engelsman bidrog i ej ringa mån att öppna för mig 
de rika plantage-egarnas salonger.

En dag företog jag helt ensam en promenad i den 
öster om St. Denis belägna Camélia-trädgården. Den
na promenadplats är den mest förtjusande man kan 
föreställa sig. De rikaste växter af alla slag omvexla 
der med hvarandra. Bananasträdet och kokospal
men, plataner och cedrar skydda dess gångar för den 
tropiska solens brännande strålar, under det att va
niljen slingrar sina fina bladstjelkar, uppbärande saf
tiga bladknippen, uppför de höga trädens stammar 
och utsänder masklika rötter, hvilka genom tråd-
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tina rör suga sig fast vid det träd som tjenar den 
dyrbara slingerväxten till stöd. Brödfruktträdet, den 
med gyllene frukter prydda orangen,jättelika cactéer, 
praktfulla dalilier och doftande rosenbuskar växa 
här och pryda med sina blad och mångfaldigt vex- 
lande blommor denna herrliga promenadplats, hvar- 
est skuggrika löfsalar inbjuda till det angenämaste 
dolce far niente.

När jag inträdde i Camélia-trädgården hvim- 
lade platsen i den svala morgonen af folk. Ståtliga 
ekipager, på hvars svällande dynor den förtjusande 
kreolskan, med de milda smäktande ögonen, behag
fullt hvilade, fläktande sig med soi tjädern, körde i 
sakta mak kring gångarna, under det att St. Denis’ 
ujutningslystna kavaljerer,till häst, gjorde sina kapri
oler och med skämt und er höl lo damerna. Skrattan
de negrer, gravitetiska malabarer, mestizer och mulat
ter, lata kreoler, hårpiskbeprydda kineser, malgascher 
— infödingar från Madagaskar, ■—rörde sig här om 
hvarandra i ett brokigt virrvarr. Det var en scen 
som lifligt fästat sig i mitt minne.

Ett lysande ekipage körde i sakta mak förbi 
mig. Jag stannade och trodde mina ögon skulle 
förbländas af den syn som mötte mig. Var det en 
jordisk eller himmelsk uppenbarelse som visade sig. 
Hvad såg jag väl? jo en ung qvinna af den mest 
utomordentliga skönhet; af så hänförande behag, att 
jag hvarken förr eller senare skådat något dermed 
jemförligt.»

»Ni glömmer kapten, att ni berättar i tvenne 
damers närvaro,» afbröt honom Stadenhjelm leende. 
»Kunde väl er bourbonska skönhet vara mera 
vacker och intagande än t. ex. fröken Louise Borg, 
Jag blott frågar?»

Louise nedslog rodnande sina ögon, den gamle 
sjöbjörnen deremot visade ej ett tecken till förlä
genhet.

»Emellan fröken Borg ochSignoraFioritaBentami, 
kan ingen jemförelse ega rum,» svarade berättaren.
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»Den förra representerar den nordiska skönheten 
med rosiga kinder, guldgult, glänsande hår och dessa 
blå ögon, som inspirerat så många poeter att till 
deras, lof och berömmelse stränga sina lyror. Signo
ra Fiorita deremot, var en söderns praktfulla ros 
med lockar svarta som natten, med mörka strålande 
ögon, beskuggade af glänsande franslika ögonbryn, 
med blek skär hy, tänder hvita som Alpens snö och med 
detta milda, drömmande uttryck i sitt ansigte, hvil
ket är ett utmärkande drag hos kreolskan. Det 
var med ett ord en tropisk ros som, nyss utsprucken, 
blott doftade af skönhet och poesi.»

»Yid Gud kapten är ni icke mera poetisk i 
er skildring än det är tillåtet att vara vid er ålder,» 
utropade Linder skrattande. »Hvem har väl kunnat 
ana att inom er bodde en så liflig själ och att ni 
som svurit hat till alla fruntimmer likväl dyrkat 
könet som det vill synas med entusiastisk beund
ran ?»

»Ni förgäter, att jag redan sagt, det jag då 
var ung och att jag så att säga första gången njöt 
af lifvet,» svarade kaptenen. »Ynglingen, den unge 
mannen, känner olika intryck, eger helt andra pas
sioner än den verldserfarne gubben eller åldringen. 
Uppfostrad under ständiga försakelser och arbete, 
dömd, till följe af mitt yrke, att ständigt lefva till
hopa med män, tog naturen, om blott för en enda 
gång, ut sin rätt och jag lät skönheten, lät naturen, 
lät det friskt svallande lifvet tilltala mitt hjerta. 
Ni måste ihågkomina detta, ni måste förgäta, att 
berättaren är gammal och grå, ni måste tänka er 
honom ung och kraftfull, i blomman af sin ålder 
och gör ni detta, då kan ni rätt fatta mina känslor. 
Ni skall få höra vidare!

Af en bekant, som jag träffade och som jag 
sporde derom, fick jag upplysning, icke blott om 
den sköna kreolskans namn, utan äfven att hon 
var enda barnet till Signor Bentami, som var en 
af de rikaste plantage-egarna på Bourbon. Jag gaf
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mig ej tid att höra vidare. Den vagn, i hvilken 
Signora Fiorita åkte hade lemnat trädgården och 
jag såg den sakta röra sig framåt Boulevard 
Doré, en, en half fjerdingsväg lång, fyrdubbel allé af 
högstammiga, lummiga träd, hvilken leder från Ca
ïn é ! i a -1 r ä d g å r d e n till staden. Jag skyndade att 
upphinna vagnen. Den sammanpackade mängden 
af ekipager, som rörde sig fram och tillbaka på 
boulevarden, gjorde att de åkande endast kunde 
färdas steg för steg. Snart var jag vid sidan af 
signorans vagn och så att säga slukade henne med 
mina blickar. Jag observerade nu att på hennes 
högra hand satt en med lysande fjädrar prydd pa
pegoja, hvilken den unga damen smekte och till
talade med de ömmaste ord. Det var en af dessa 
tama fåglar, som i så stor myckenhet anträffas i 
husen och trädgårdarna på St. Denis, och som är o 
kända för sin läraktighet.

Plötsligt, och förmodligen skrämd af det buller 
den hörde rundt omkring sig, lyfte fågeln på vin
garna och lemnade i snabb flykt den vackra hand 
på hvilken han satt. Den sköna egarinnan uppgaf 
ett lätt anskri. Hon reste sig upp i vagnen, för
sökte att med vänliga tillrop locka fågeln tillbaka, 
men förgäfves. Hennes ansigte utvisade en liflig 
smärta. Några negerpojkar skyndade efter fågeln 
men sökte den fåfängt. Vagnen höll under tiden 
stilla på boulevarden. Jag hade observerat att pa- 
gegojan slagit sig ned i ett ej långt aflägset växande 
accasiaträd. Pilsnabbt begaf jag mig dit. På en 
högt växande gren och dold af löfverket satt rym
maren och njöt af friheten.

Det dröjde ej länge förr än jag var uppe i 
trädet. Under det jag steg allt högre tilltalade 
jag fågeln med vänliga ord. Den såg ned på mig 
med sina rödgula glänsande ögon, samt utropade 
till min ej ringa förvåning:

»Dålig karl, dålig karl, satans engelsman, Kurr- 
urr-urr! Fransman, god karl, bra karl, Kurr-urr-urr!»

DÅLIG KAHL, SATANS ENGELSMAN?
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Det der var just inga komplimenter till en 
officer i h. brittiska majestäts tjenst. Lyckligt
vis var jag civilt klädd, i motsatt fall torde fågeln 
igenkänt: »dålig karl,» på uniformen och tagit till 
schappen. Nu satt den stilla och lät mig komma 
sig på armhålls distans.

I ett ögonblick utsträckte jag min hand och 
grep rymmaren.

»Fransman, bra karl, god karl!» skrek den 
ovettige besten i det han med näbbet högg sig fast 
i min rockkrage. Med mitt byte nådde jag lyckligt 
marken och skyndade mig fram till signoritans vagn.

»Se här rymmaren,» sade jag i det jag räckte 
henne papegojan, som med ett gladt skrik helsade 
sin herskarinna.

»O haf tack min herre!» utropade signoritan 
strålande af fröjd. »Nu skall du ej rymma din 
kos,» fortsatte hon i det hon fängslade fågeln med 
en liten silfverkedja. Derefter vände hon sig till 
mig.

»Jag förnyar min tacksägelse, min herre,» sade 
hon med ett förtjusande småleende. »Vågar jag 
fråga om ert namn?»

Jag presenterade mig för signoran och som jag 
anade, att fågeln ej blifvit inlärd att gifva engels
männen en så dålig orlofssedel, utan att egarinnan 
delade hans åsigt, så tilläde jag försigtigtvis att 
jag var svensk officer, en underrättelse, som den 
sköna damen syntes upptaga med synbart väl
behag.

»I så fall ber jag er göra mig sällskap till 
min familj,» yttrade hon med ett behag som var 
oemotståndligt, »Min far signor Bentami skall blifva 
angenämt öfverraskad att få göra bekantskap med 
en främling från ert aflägsna land. Var god och 
tag plats min herre. Vårt hus ligger i stadsdelen 
Les îlots. Tag plats, jag ber er!»

Den som ej nekade till detta artiga anbud, det 
var jag. I blinken satt jag i vagnen och vid sidan
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af föremålet för min beundran. Det råder på Bour
bon, liksom i öfriga franska kolonier, en stor frihet 
i umgängessättet, utan att man kan finna något 
klandervärdt i detta förhållande. Denna konven
tionella frihet rörer sig alltid inom den goda tonens 
område och är i synnerhet af stort behag för främ
lingen, som derigenom lätt inleder bekantskaper och 
blir en gäst i familjerna.

Det samtal som fördes mellan mig och den 
unga damen, under det vi färdades till Les Ilots 
rörde sig kring bagatellerna för dagen, om de pi
kanta historier, som voro i omlopp och i hvilka 
samtal kreolskorna finna så mycket behag. Deras 
mer än vanligt tarfliga uppfostran hindrar dem 
ifrån att deltaga i någon allvarligare konversation 
än den som rörer dagens »on dits.» Hennes persons 
förskönande, läsningen af mer eller mindre goda 
romaner, att under tre à fyra timmars tid ligga i 
en hvilstol och fläkta sig med solfjädern, att tråda 
dansen på en bal etc. etc., se der i få ord hvad 
som upptager hennes tankar och utgör hennes dag
liga sysselsättningar.

Fröken Bentami gjorde i viss mån ett undan
tag från denna allmänt gällande regel. Hon visade 
sig ega ett upplyst förstånd och yttrade sig ej utan 
sakkännedom i åtskilliga ämnen. Med färdighet 
talade hon såväl franska som engelska och hade 
läst åtskilligt af dessa länders literatur. Denna 
gedignare uppfostran hade blifvit henne bibringad 
af hennes mor, en intelligent parisiska, med hvilken 
signor Bentami blifvit bekant och äktat under ett 
af sina besök i moderlandet.

Naturligtvis kom äfven politiken att blifva före
mål för vårt samtal och ehuru Signoran härvidlag 
iakttog en viss försigtighet kunde jag likväl lätt 
finna, att hon var en entusiastisk beundrarinna af 
Napoleon och hans bedrifter.

»Er vackra fågel tyckes äfven dela edra åsig- 
ter,» yttrade jag ironiskt, ty jag kände mig stött
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öfver det beröra hon slösade på fransmännen och 
deras kejsare.

»Det sqvalleraktiga, pladdrande djuret,» svarade 
hon med en förtjusande skalkaktig min, i det hon 
hotade pagegojan med fingret. »En engelsk officer, 
s°m gästat vårt hus, roade sig med att ofta reta 
min favoiit, och för att skämta med engelsmannen 
bl ef fågeln inlärd att upprepa de meningar ni hört.»

»Men sanningen att säga så har jag erfarit 
att invånarna i St. Denis ej äro några vänner till 
britterna,» yttrade jag. »Man undviker allt um
gänge med dem ja, till och med på de offentliga 
lokalei na har jag lagt märke till att man undviker 
all beröring med dem och ser på dem med hotfulla 
blickar.»

»Edra iakttagelser härutinnan äro nog jäktiga 
och huru kan det väl vara annorlunda,» svarade 
signoran. »Kom blott ihåg min herre, att Bourbon 
och de öfriga af Mascarenerna sedan langliga tider 
tillbaka varit franska kolonier och styrda med hu
manitet och välvilja samt att vi med alla band 
äro fastade vid Frankrike. De flesta mera fram
stående familjerna, såväl på Bourbon soin Isle de 
France och Mauritius hafva en eller flere döttrar 
gifta med franska officerai'e eller em bets män, samt 
hafva söner, hvilka tjena antingen i den franska 
armén eller marinen. Engelsmännen kommo som 
röfvare och inkräktare. De brandskattade våra 
städer och byar. De behandlade invånarna med 
en onödig stränghet och ett öfvermod som måste 
alstra hat och ovilja. De införde ståndsrätt och 
lät utan vidare krus skjuta alla dem som stodo i 
någon slags beröring med fransmännen. De ödeläde 
en mängd plantager och Rowley, er befäJhafvare, 
har låtit pressa samt föra omboi'd eif stor mängd 
malgascher för att med dem komplettera sina be
sättningar. Ah min herre, vi hafva lidit mycket 
genom dessa engelsmän.»

Signoran talade med en ifver, som purprade
Trolle. 5
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bennes kinder och gjorde henne oändligt intagande. 
Hvad hon yttrat var alltför sannt, att jag kunde 
göra några allvarligare invändningar deremot. Dess
utom hade jag ingen lust att genom en onödig po
lemik beröfva mig hennes välvilja. Jag nöjde mig 
derför med att beklaga det missnöje som invasionen 
förorsakat, samt yttrade den förhoppningen, att en 
snar fred skulle återställa öarna till Frankrike.

Hvilken förtjusande tafla, hvilka omvexlande 
praktfulla scener visade sig ej på den väg vi fär
dades. Den ena ravinen efter den andra, hvilka 
med bergsflodernas tillhjelp och troligen älven på 
vulkanisk väg, brutit sina djupa fåror från det inre 
af landet mot hafvet gaf en beundransvärd effekt 
af skuggor och sol inuti dessa mörka klyftor.

Ibland var ett stycke af det högt liggande 
landet alldeles upplyst och öfvergjutet af ett rosen
skimmer af morgonens strålar, hvilka för oss voro 
dolda af moln, under det att den närmaste trakten 
intill dessa ljusa ställen var insvept i en tät slöja 
af dimma. Sockerrörsfälten sträckte sig nästan 
upp till toppen af de närmast stranden varande 
bergen, och deras ljusa grönska bildade en angenäm 
kontrast mot de mörka häckar och skogslundar 
hvaraf de voro omgifna.

Yid sidan af signora Fiorita, som utvisade för 
mig de mest pittoreska af de ställen vi passera
de, njöt jag i dubbelt mått af dessa skönheter. 
Jag blef allt mera betagen i den vackra kreolskan, 
mitt hjerta erfor en förut ej känd rörelse och mina 
sinnen berusades på samma gång. Utan betänkande 
lät jag passionen vinna insteg hos mig och den 
uppmärksamhet, med hvilken hon bemötte mig, det 
milda leende, som spelade kring hennes mun, och 
glansen från hennes mörka strålande ögon, allt bi
drog att intaga och berusa mina sinnen.

Vester om St. Denis ligger Cap Bernad, en 
lodrätt bergvägg, som omöjliggör hvarje kommuni
kation längs stranden med den öfriga delen af ön.



SIGNOR B ENT AMI. 99

Detta mörka, omkring 200 fot höga berg är från 
staden skildt medels en djup ravin, som om som
maren är nästan torr, men hvilken under våren 
fylles med en vildt skummande bergsflod, Nu ägde 
det förra förhållandet rum. På båda sluttningarna 
af den omnämnda ravinen ligger stadsdelen Les 
Ilots. Den branta sluttningen har nödgat att bygga 
husen på höga murar, så att de åt ravinen till ha 
två till tre våningar men åt staden blott en. Stads
delen Les Ilots bebos af den ringare men välber- 
gade delen af den färgade befolkningen, och jag 
uttalade min förvåning öfver att Signor Bentami 
valt denna stadsdel till sin bostadsort.

»Vi äga ett palats i det egentliga St. Denis,» 
svarade si gno ran lindrigt rodnande, »men vi före
draga att under den heta årstiden bebo vårt hus i 
Les Ilots såsom gifvande en mera behaglig svalka. 
Ni skall blifva högst intagen i vår bostad hvari- 
från man har en särdeles vacker vy af staden och 
redden.»

Detta skäl syntes mig högst antagligt. Efter 
ytterligare en qvarts timmes färd stannade vagnen 
framför portalen till ett halfcirkelformigt hus om- 
gifvet af vackra planteringar och en terrass prydd 
med utsökt vackra växter, hvilka stodo i full blom
ning. En svart betjent skyndade ur huset och 
hjelpte signoran ur vagnen. Jag följde efter och 
ledsagades af Fiorita in i en salong möblerad med 
utsökt smak och lyx, hvarest en högväxt äldre 
gentleman, i hvars knapphål hederslegionens röda 
band satt, samt en dam af ungefär 40 års ålder, 
som i sin ungdom måste hafva varit mycket vacker 
och ännu var ett högst intagande fruntimmer, be- 
funno sig. Den unga signoran presenterade sina för
äldrar, omnämnde mitt namn och orsaken till vår 
gjorda bekantskap.

Sign or Bentami och hans fru mottogo mig båda 
med utmärkt artighet. Den förre uttryckte sin 
stora tillfredsställelse att få göra bekantskap med
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en svensk. Han hade, sade han, Jäst åtskilligt om 
Sverige, men ej gjort personlig bekantskap med 
någon af dess invånare. Forfriskningar kringbjödos 
och samtalet fördes så småningom in på politikens 
område samt förhållanden rörande kriget. Jag fann 
lätt att såväl signor Bentami som hans fru voro 
lika stora beundrare af Napoleon och vänner till 
fransmännen som deras dotter, ehuruväl de med 
största försigtighet yttrade sig om engelsmännen.

»Och hvilka nya planer umgås kommodor Row- 
ley nu med, sedan han erhållit förstärkning?» spor
de med en likgiltig ton signor Bentami. »Han har 
gått illa åt fransmännen på senare tider.»

Frågan föreföll mig så naturlig, tonen med 
hvilken den gjordes så likgiltig och lugn, att jag 
utan betänkande svarade, att kommodoren förmod
ligen förberedde en attack på Isle de I rance och 
att sedan vi innehade de la Passe, eröfringen af 
Isle de France ej skulle låta vänta på sig.

Jag förmärkte en lätt ryckning i signorens an- 
sigte samt att han och dottern utbytte en hastig 
blick med hvarandra. Men dessa omständigheter 
gingo nästan oförmärkt förbi mig och först efteråt, 
då händelser inträffade, som rörde mig helt nära, 
ihågkom jag detta.

Jag antog med nöje inbjudningen att äta mid
dag hos familjen. Signora Fiorita var älskvärdhe
ten sjelf, och hon, jemte signor Bentami och hans 
fru uppbjödo hela sin förmåga att roa mig.

Efter middagen togo vi plats på terrassen. 
Min korta sammanvaro med Fiorita hade varit till
räcklig att helt och hållet bortkollra mitt hjerta och 
mitt förstånd. Jag älskade denna tropiska skönhet 
med en passion, som kom mig sjelf att bäfva. H vad 
slut skulle väl denna kärlek taga, skulle den blifva 
besvarad och om så vore, skulle jag väl blifva 
lycklig?

När jag slutligen tog afsked af familjen, upp
manades jag att förnya mitt besök. Fiorita tryckte
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min hand och önskade, mig välkommen åter. Den 
sköna kreolsk an hade mig helt och hållet i sina 
händer. Redan föJjande dagen förnyade jag mitt 
besök och så vidare alla dagar. Jag knnde ej und
vika åsynen al Fiorita, jag blef hennes slaf och 
snart beherskade hon mig helt och hållet. Med 
motvilja fullgjorde jag mina åligganden ombord och 
sa fort tillfälle gafs, skyndade jag att begifva 
mig i land, för att uppsöka det hus i Les Ilots, 
hvarest Fiorita mötte mig med sitt milda leende 
och en öm blick från sina strålande ögon.

Hennes synbara glädje, då hon såg mig, de 
ömma blickar med hvilka hon besvarade mina lå
gande ögonkast, det sorgsna vemod som hennes an- 
sigte utvisade då jag lemnade henne, alla dessa, om 
äfven obetydliga, uppmärksamhetsbevis, som hon 
egnade mig, ingaf mig hoppet, att jag var älskad. 
För sent märkte jag, att hon bedrog mig, att allt 
var blott en spelad komedi, och att jag var en 
blind narr, som utan betänkande rusade i den skick
ligt utlagda snaran.

Under de samtal jag hade med signor Bentami 
sporde han ofta, men alltid liksom apropos, hvad 
vi förehade ombord, om den styrka kommodoren 
hade under sitt befäl etc., frågor, hvilka jag utan 
att ana något ondt öppet besvarade. Kommodo
ren hade nu dragit till sig flera fartyg från olika 
stationer i de ostindiska farvattnen. En eskader 
af åtta fregatter och tvenne korvetter låg färdig på 
redden af St. Denis för att afgå till Isle de France 
så fort ett väntadt transportfartyg med trupper 
hunnit anlända.

Till min icke ringa förvåning visade Bentami 
sig plötsligt vänligt sinnad mot engelsmännen. Han 
inbjöd icke allenast kommodoren jemte officerarna 
på eskadern till en storartad fest som han gaf i 
sitt palats i St. Denis, utan sände nästan dagligen 
presenter af utsökta frukter och konfityrer ombord 
till officerarnas gunrum. Kommodoren, som med
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nöje såg denna förändrade sinnesstämning hos en 
af öns inflytelserikaste personer, visade sig mycket 
tacksam häröfver. Han inbjöd familjen ofta till 
sitt bord samt föranstaltade en magnifik bal om
bord på sitt chefsskepp, dit han inbjöd allt hvad 
St. Denis ägde framstående och lysande.

»Ni tyckes hafva ändrat åsigter vis à vis en
gelsmännen och är nu deras vän i lika hög grad 
som ni förut hyst ovilja mot dem,» yttrade jag till 
si gno ran.

Hon skrattade godmodigt och såg på mig med 
en beslöjad blick.

»Ja, man måste finna sig i beståndande fakta 
och då vi ej kunna få vara fransmän, så måste 
vi nöja oss med att förblifva engelsmän,« svarade 
hon. »Att lefva i ett spändt förhållande till dem, 
af hvilka man måste bero, är ej behagligt. ^ Men 
apropos, jag tror, att ni tar alla, trupper från St. 
Denis ombord på eskadern?»

»Ja, ty kommodoren anser ej att närvaron af 
trupper är nödvändig i staden, hvarest lugnet ej en 
enda gång har varit stördt, och dessutom behöt vas 
de vid attacken på Isle de France.»

»Känner ni händelsevis till, hvar er fiende ami
ral Duperré uppehåller sig?»

»Korvetten Glasgow, en af kryssarna, har in
rapporterat, att amiralen med sin decimerade eska
der varit synlig i farvattnet kring Madagaskar,» 
svarade jag. »Men hvarför gör ni mig denna, fråga?»

»Derför att min kusin Giulio Bentami tjenstgör 
som officer ombord hos amiral Duperré,» svarade 
signoran. »Och jag är intresserad att höra några 
underrättelser från honom.»

Från ett närgränsande rum hördes papegojan 
med full hals skrika:

»Dålig karl, dålig karl, satans engelsman ! frans
man, god karl, bra karl, Kurr-urr-urr!»

»Er dotters favorit har åtminstone ej bytt om
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åsigter, hon tycker ännu fortfarande lika illa om 
engelsmännen,» yttrade jag till Bentami.

Han storskrattade och slog bort min fråga med 
ett skämt.

»När skola ni afgå till Isle de France?» sporde 
ban hastigt.

»I öfvennorgon signor, transportfartyget med 
de väntade trupperna är anländt och allt är redo.»

I samma stund jag yttrade dessa ord trängde 
höga jemmerrop från gården upp till oss. Signor 
Bentami gick fram till fönstret; jag följde honom.

»Hvad är på färde?» sporde jag.
»Ingenting af vigt. Jag påminner mig nu att 

det är en eländig malabar som min majordomus 
låter afstraffa för någon begången oärlighet,» sva
rade han. »Det är ett dåligt folk dessamnalabarer, 
tjufaktiga och opålitliga.»

Jag svarade ej, ty min uppmärksamhet var 
riktad på ett hörn af gården hvarest en hop af 
husets folk stod samlad åskådande den olyckliges 
bestraffning. Bunden vid en hög påle hängde en 
atletiskt bygd karl, naken intill midjan. Hans rygg 
var alldeles sönderpiskad och blodet flöt i ström
mar, Hufvudet hade sjunkit ned mot bröstet och 
hans ögon voro slutna. En karl gick fram och 
hällde något ur en flaska i de blodiga såren. Den 
olycklige uppgaf ett hjertskärande skri och vred sig 
konvulsiviskt. Jag erfor sedermera att flaskan in
nehöll en skarp, frätande vätska, som man använde 
vid dylika bestraffningar för att återkalla delin- 
qventen till medvetande. Spöstraffet tog ånyo sin 
början. Malabaren vrålade af smärta, hans rop 
voro hjertskärande och jag anhöll hos hans herre 
om nåd för honom.o

»A nej, han förtjenar allt hvad honom veder
fares,» svarade signoren i det han tände en ny 
cigarr.

Mitt blod kom i jäsning. Denna barbariska 
bestraffning var mer än omensklig, den var grym,
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ohygglig. Jag störtade på dörren och ned på går
den. Jag var klädd i uniform och bar min sabel.
I blinken var svärdet i min hand och med flata 
klingan dref jag undan bödlarna och befriade den 
olycklige. Han vacklade och föll till jorden, sedan 
han först riktat pä mig en blick full af oändlig 
tacksamhet.

»Skaffa hit vatten och bada den olyckliges tin
ningar och tvätta blodet från hans ansigte,» befal- 
de jag en närstående neger.

Min befallning b 1 ef åtlydd, Malabaren upp
vaknade frän sin svimning. Hans stora mörka 
Ögon fastade sig på mig med ett uttryck af hän- 
gifvenhet, derefter riktade han dem upp mot huset 
och hans blick bief hotande, brinnande, nästan vild.
I fönstret stod signor Bentami och betraktade hela 
uppträdet med en kall, liknöjd blick.

Jag framtog min börs och gaf åt den arme 
malabaren några silfvermynt. Han förde min hand 
till sina läppar och framhviskade några ord dem 
jag ej kunde fatta. Derefter steg han upp, kastade 
en blus öfver sina axlar och lemnade gården.

Jag uppsökte åter signor Bentami. Han qvar- 
stod vid fönstret och vände sig om dä jag inträdde.

»Ursäkta mig signor, att jag handlat, som jag 
gjort, men mitt sinne upprördes af att se den 
grymma bestraffning den olycklige undergick. Jag 
är officer och svensk, båda delarna manade mig att 
handla som jag gjort,» yttrade jag till Bentami.

»Yi måste öfva stränghet mot dessa skurkar, 
som annars lätt kunna blifva hågade att utföra de 
värsta illgerningar,» svarade han. »Kom ihåg, att 
vi blott äro ett jemförelsevis fätal infödda hvita, 
då slafvarnas antal samt den färgade befolkningen 
uppgår till ett nära fyradubbelt antal. När garni
sonen nu lemnar oss, äro vi helt och hållet utan 
skydd. De moderna frihetsidéerna ha vunnit in
steg hos den färgade befolkningen, jäsningsämnen 
finnas i rikt mått, de knota redan, och det är
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endast genom stränghet och fruktan som de kunna 
styras.»

Fioritas inträde afbröt vidare samtal i detta 
ämne. Hennes far lemnade oss och jag tillbragte 
åter en af dessa för mitt hjerta så ljufva stunder i 
sällskap med den sköna kreolskan. Ofverväldigad. 
af min passion sjönk jag ned till hennes fotter och 
bekände min kärlek.

Hon afhörde mig med lugn. Hennes blickar 
hvilade på mitt ansigte med ett mildt svårmod. Jag 
ville fatta hennes hand, men hon undandrog den 
med häftighet. Jag reste mig upp i det jag ut
ropade:

»Ni älskar mig ej, ni har intet hopp att gifva 
mig?»

»Hvad mitt hjerta känner för er skall ni få 
erfara när ni återkommer från Isle de France,» 
svarade hon. »Intill dess får ni vänta och — 
hoppas.»

Hon skyndade att lemna rummet, hennes ord 
hade ingifvit mig den vissa förtröstan att jag ej 
var henne likgiltig. Fiorita skulle blifva min, der
på kunde jag ej tvifla. Vänta och hoppas hade 
hon sagt, dessa ord voro tillräckliga att uppfylla 
mitt hjerta med en outsäglig glädje. Om blott ett 
dygn skulle expeditionen till Isle de France afgå, 
ön skulle snart falla i våra händer och sedan — 
skulle mitt eget öde afgöras.

Jag nedgick i trädgården och stötte der helt 
oförmodadt på signor Bentami.

»Det var bra att jag träffade er.» sade han. 
»I afton sänder jag ombord, såväl till er korvett, 
som öfriga fartyg i er eskader, åtskilliga lådor in
nehållande diverse forfriskningar som ni skall med
taga på resan. Håll min present till godo, det är 
litet men — välment.»

Jag tackade honom för hans artighet.
»Ni har väl äfven fått edra malgascher om

bord?» frågade han.

VANTA. OCH HOPPAS.
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»Ja, signor. Flygfisken räknar 15 à 20 öboar 
bland sin besättning. I striden mot de båda franska 
ostindiefararna förlorade vi ej obetydligt med folk 
och måste derför komplettera vår besättning.»

Jag tog afsked af Bentami och begaf mig till 
ett café, hvarest officerarna från eskadern plägade 
samlas för att spela biljard, dricka vin och sam
språka med hvarandra. Jag träffade der ett stort 
antal kamrater. Man helsade mig välkommen och 
inbjöd mig att deltaga i ett parti à la guerre.

»Nå hur långt har du avancerat i din kurtis 
hos den vackra Fiorita Bentami, få vi snart kom
ma på ditt bröllop?» sporde mig Porter i skämt
sam ton.

»Du skall få svar härpå när vi intagit Isle de 
France,» svarade jag.

»Bentami har stora egendomar på ön,» inföll 
löjtnant Bentzon, från Africaine. »Han är omätligt 
rik men lär det oaktadt vara gnidare, jag tycker ej 
om den karlen.»

»Han skickar i afton ombord presenter till 
hela eskaderns gunrum,» svarade jag. »Detta är 
åtminstone ej bevis på snålhet.»

»Då har han sina skäl till denna frikostighet,» 
svarade Bentzon. »Jag tror mig känna mannen. 
Men akta dig Bell, du lägger dig visserligen klås 
intill vallen med din boll, men jag pressar den lik
väl i hål.»

Spelet blef allt lifligare och ehuru jag var 
ytterst nyfiken att få höra hvad Bentzon hade för 
orsak att yttra sig så om Bentami kom jag ej i 
tillfälle dertill. Först sent lemnade jag caféet för 
att begifva mig ombord. När jag utträdde på ga
tan spred fullmånen sitt magiska ljus öfver före
målen. Staden låg tyst och försänkt i nattlig frid. 
På den öppna redden sträckte sig fartygens smäckra 
toppar som hvassa spjut upp mot den rena him
melen med dess stora lysande konstellationer som i 
den underbara månbelysningen syntes ännu prakt-
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fullare. Med tauken fästad på Fiorita gick jag 
ensam ned till hamnen.

Jag inträdde på Rue de Paris en af stadens 
vackraste gator. Hunnen till ungefär gatans halfva 
längd, såg jag en mörk skugga komma fram ur por
talen till ett på högra sidan liggande hus. Det var 
en man af den färgade rasen. Han trädde rakt 
emot mig och fruktande något försåt drog jag 
skyndsamt min sahel. Jag var ensam, Beutami 
hade ju låtit mig förstå att engelsmännen voro ha
tade. Jag måste vara på min vakt.

Mannen var blott ett par steg ifrån mig. Han 
och jag stannade båda. Månstrålarna föllo på den 
okändes ansigte. Det var malabaren som jag frälst 
från sina bödlar.

»Hvad vill ni mig?» frågade jag honom.
»Först förnya mina tacksägelser och sedan 

varna er,» svarade mannen. »Ni har visat er god 
mot mig, en slaf, och jag vill visa mig tacksam.»

»Ar det sannt att du stulit?» sporde jag honom.
»Jag var hungrig och tog en banan i min 

husbondes trädgård, det var allt,» svarade han mig.
En banan! för denna obetydlighets skull hade 

hans égaré låtit på det rysligaste sätt hudflänga 
denne olycklige. Bentami, millionären, han, som 
offrade tusentals francs för att gifva en fest, satte 
ett så högt värde på en enda frukt, hvilken i stora 
knippen ruttnade i hans trädgårdar. Bentzon hade 
sagt, att den rike kreolen var snål. Talade mala
baren sanning så var han en afskyvärd girigbuk 
och en barbar.

»Ni sade,» yttrade jag till öboen, »att ni hade 
en varning att gifva mig. Hvad har jag väl att 
frukta?»

»Ert eget och alla de personers lif, som befinna 
sig ombord på edra fartyg äro dömda till en säker 
undergång,» svarade han mig i hviskande ton. »Ni 
och edra skepp skola spårlöst försvinna. Ni ären 
samtliga dömda till döden!»

»NI ÄREN DÖMDA TILL DÖDEN.»
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Jag ryste vid dessa ord. Hvad för en fara 
hotade oss väl. Till döden, till undergång, alla 
dessa besättningar, dessa modiga män. Alla dessa 
ståtliga krigsskepp skulle spårlöst försvinna. Jag 
var liksom bedöjvad och först efter flera minuters 
tystnad kunde jag åter sansa mig så mycket, att 
jag kunde tilltala malabaren.

»Ni ljuger, hvad ni sagt är en omöjlighet. Ni 
vill tillnarra er belöning,» sade jag till honom. 
»Hvem skulle väl döma oss till död och undergång?»

»Bentami, min husbonde,» svarade malabaren.
Bentami, Fioritas far! En kallsvett fuktade 

min panna. Jag kände, att han hatade engelsmän
nen, men kunde detta hat sträcka sig ända derhän, 
att han på ett eller annat sätt ville förgöra dem.
1 en hast påminde jag mig alla de ständiga frågor 
han stält till mig och hvilka jag oförbehållsamt 
besvarat rörande vår styrka och våra planer m. m. 
Till och med papegojans inlärda smädelser föllo 
mig i sinnet. Malabaren torde hafva rätt, åtmin
stone måste jag utforska honom.

»Bevisa er uppgift och ni skall båifva rikligt 
belönad,» sade jag till öboen. »Tala, säg, på hvad 
sätt skall detta dåd utföras?»

»Den största belöning ni kan gifva mig är att 
låta mig få se min skurkaktige husbonde — dingla 
i galgen,» svarade malabaren i det hans mörka 
ögon blixtrade af hat och vrede. »Sir, denna afton 
har Bentami låtit till barachaisen*) nedtransportera 
en mängd kistor hvilka i morgon bittida skola föras, 
lika fördelade, ombord på edra fartyg. Hvad tror 
ni väl dessa kistor innehålla?»

»Frukter, vinbuteljer, konfektyrer och bak
verk,» svarade jag storskrattande. »De innehålla 
presenter från er husbonde. Och det är dessa kistor,

*) En hög träbro som går långt nt i hafvet och utgör land- 
ningsbryggan för de farkoster, som komma från skeppen på 
redden. Bron är 30 fot hög och hvilar på bockar, gjorda af 
svåra mastspiror.
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som måhända skola åstadkomma den förfärliga 
katastrof, om hvilken ni talat?»

»Ja min herre! ty de äro fulla med — krut, 
granater oeh spr ängbomb er.r>

»Rättfärdige Gud är det möjligt,» utropade jag 
i högsta grad öfverväldigad af hvad jag hörde. 
»Tala, säg, hvem skall väl antända dessa helvetes
maskiner, sedan de kommit ombord på fartygen?»

»Malgascherna, infödingarna, dem ni låtit pressa 
till matroser och hvilka jemte Bentami samman- 
svurit sig att utrota alla engelsmän. Alla de fär
gade ha förenat sig med honom. Af denna orsak 
har han bosatt sig i Les Ilots. Hans hustru och 
dotter äro medvetna om hans planer. De äro lika 
grymma som han sjelf. Jag har talat; följ mig så 
skall ni blifva öfvertygad om att Jomba Waki 
talat sanning.»

Malabaren tog vägen nedåt hamnen och jag 
följde efter honom uppfyld af de mest stridiga 
känslor. Kunde det vara möjligt att Fiorita, den 
milda sköna Fiorita, var delaktig i detta nattsvarta 
dåd, ett beramadt mord i oerhörd skala. »När ni 
återvänder från Isle de France skall ni få erfara 
hvad mitt hjerta känner för er, intill dess vänta 
och hoppas,» hade hon svarat mig, då jag för henne 
yppade min kärlek. Den trolösa hycklande sirenen, 
hon visste inom sig, att om deras plan lyckades 
hvarken jag eller någon annan ombord skulle åter
vända med lifvet. Amin tviflade jag, att så myc
ken nedrig falskhet, ett så totalt undertryckande af 
alla menskliga känslor kunde finnas, att jag med 
egna ögon måste öfvertyga mig derorn.

Malabaren och jag voro nere vid hamnen. 
Hafvet låg som en spegel och endast en och annan 
långsträckt dyning rullade in och bröt sig med ett 
melankoliskt dån mot öns bergiga stränder. Ba- 
rachaisen var öde och tom. Från fartygen hördes 
vaktposternas rop af: »All right!» Jomba Waki

#
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visade med handen på en mängd uppstaplade lå
dor, stående på venstra sidan af barachaisen.

»Der finnas bevisen på Bentamis brottslighet,» 
sade han med dämpad röst. »Snart skall ni få 
erfara om jag talat sanning.»

Han framtog några verktyg och började att 
bryta upp en af lådorna. Med ångestsvetten dry
pande ned från min panna stod jag bredvid honom. 
Locket var uppbrutet, mina händer gräfde ned i 
lådan, jag fick fatt i krut, i granater, i bomber! 
Jomba Waki hade talat sanning. Förbannelse öfver 
Bentami, denne djefvulske bof. Hämd och förban
nelse öfver henne, som medveten om denna rysliga 
plan, deltagit i sin fars brott och gycklat kärlek 
till mig, då hon bar död och mord i sitt hjerta. 
Kärlek, passion, allt försvann i ett enda ögonblick 
ur mitt hjerta, som endast uppfyldes af hat och 
hämd. Denna afskyvärda plan att tillintetgöra oss 
alla, fartyg och folk, var så gräslig, att jag med 
uppsträckta händer svor en dyr ed att hämnas på 
dem i hvars djefvulska själar så mycken dödlig 
synd kunnat uppstå.

Jaglade märke till, att maiabaren såg på mig 
med sina gnistrande ögon.

»Du har talat sanning, vi skola hämnas, följ 
mig!» sade jag till honom.

»Dröj herre, ty ni känner ännu ej till allt,» 
svarade jomba Waki med dämpad röst.

»Ar det något nytt brott du har att förkunna?»
»Ja, så fort engelsmännen afseglat ämnar Beu- 

tami med tillhjelp af de färgade männen i Les Ilots, 
bemäktiga sig fästningen och hissa den franska 
flaggan. Nu vet ni allt.»

Min vrede och förvåning kände inga gränser. 
Sjelf hade jag lemnat Bentami alla nödiga upplys
ningar och låtit honom locka mig i den skickligt 
utlagda snaran. Steg närmade sig, det var Porter 
och Bentzon som anlände. I korthet redogjorde 
jag för dem hvad jag fått veta af maiabaren samt
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visade dem innehållet af Bentamis tilltänkta pre
senter.

De båda officerarna utstötte ett rop af harm.
»Jag sade ju, att jag kände karlen,» yttrade 

Bentzon. ° »Detta, brott förtjenar döden. Kommo
doren måste genast underrättas härom. Insurrek
tionen kan bryta lös när som helst, vi måste skynd
samt handla.»

Det blef beslutet, att jag och malabaren skulle 
qvarstanna på barachaisen och der hålla vakt öfver 
lådorna, medan Bentzon och Porter begåfvo sig 
ombord till sir Rowley och delgåfvo honom vår upp
täckt. En båt låg vid barachaisens fallrepstrappa 
och de båda officerarna gingo skyndsamt ned i den 
och begåfvo sig åstad. Malabaren och iag voro 
åter allena.

Ett rof för de mest stormande sinnesrörelser 
gick jag fram och åter på bron. Jag hade älskat 
djupt och innerligt och min grusade kärlek uppfylde 
mig med oändlig smärta. Det föreföll mig mot
bjudande, att utkräfva en blodig hämd på ett frun
timmer, isynnerhet på signora Bentami, som varit 
föremålet för min dyrkan. Jag hyste den öfiver- 
tygelsen, att hon af sin far blifvit lockad att vara 
delaktig i hans brott. Icke blott i Europa utan 
äfven i kolonierna voro napoleonska lidelser lös— 
släppta vid denna tid, och de mest ursinniga agi
tationer ägde rum för att utföra planer, hvilka till 
driffjädrar hade antingen maktbegär, vinningslystnad 
eller enskild hämdlusta. Jag tog allt detta i öfver- 
vägande och beslöt att om möjligt rädda Fiorita 
och hennes mor.

Det aflägsna ljudet af årslag nådde mina öron. 
Det var tvifvelsutan Bentzon ccb Porter som åter
vände medförande trupper. Ingen tid var att för
lora, om jag ville rädda Fiorita och hennes mor. 
Jag tillsade Jomba Waki att ensam qvarstanna 
samt underrätta befälhafvaren för trupperna, att 
jag begifvit mig till Les Ilots för att tillse det Ben-
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tami ej måtte undkomma. Tvenne skarpladdade 
pistoler bar jag alltid på mig för att vara beväp
nad i händelse af ett öfverfall i land. Sabeln 
hängde vid min sida, och jag ägde således medel 
till mitt försvar.

»Låt ej Bentami den skurken undkomma,» ytt
rade malabaren med vild blick. »Kom ihåg att ni 
lofvat mig att få se honom hänga. Det är den 
enda belöning jag fordrar.»

»Var lugn, din önskan skall bli uppfyld,» sva
rade jag.

Med hastiga steg begaf jag mig uppåt staden. 
En dödstystnad herskade öfver allt. Snart beträdde 
jag den branta sluttningen på hvilken Les Ilots var 
belägen. Höljd i djupt mörker låg ravinen med 
sin nu uttorkade flodbädd. Några gigantiska fläder
möss flögo upp från djupet och foro flaxande förbi. 
Med hvilka andra känslor hade jag ej förut vandrat 
denna väg, jag gick då att fängna mina ögon af 
qviulig skönhet och behag, att låta mitt hjerta 
fängslas af kärlekens bojor och nu, huru annor
lunda.

När jag framkom till det hus Bentami bebodde, 
stodo galierportarna till gården öppna. Smygande 
mig utefter muren, som inhägnade gården och träd
gården kom jag obemärkt fram till den del af huset, 
som låg åt ravinen och hvars fönster voro så lågt 
belägna, att jag utan svårighet kunde se in i de 
ännu upplysta rummen. Jag trädde intill ett af 
fönsterna, hvilket tillhörde den salong, i hvilken 
familjen vanligtvis vistades. Fönstret stod half- 
öppet, jag hörde röster samtala och mellan spjelarna 
till den nedfälda spånjalusien såg jag Bentami 
stående framför soffan, i hvilken hans hustru och 
Fiorita sutto, samt — bredvid den sistnämnda och 
hållande armen om hennes lif, en ung man, iklädd 
fransk sjöofficers uniform. Jag såg den unge man
nen trycka en kyss på Fioritas rosenläppar. Hon 
smålog mot honom och såg på honom med en en-
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gels ljufva blick. Så, hade hon äfven betraktat 
mig — fastän med falskheten och brottet i sitt 
hjerta. Ett ljus uppgick inom mig, en aning sade 
mig, att den unge mannen jag såg var Giulio Ben- 
tami, Fioritas kusin, om hvilken hennes far hade 
talat. Det var tydligt att han anländt som spion 
samt att han landstigit på ön från något fiendtligt 
fartyg, som lyckats smyga sig förbi våra kryssare. 
Att han uppträdde i uniform bevisade icke blott 
djerfhet, utan, huru viss Bentami var, att ingen 
skulle kunna oroa honom och att hans plan skulle 
hafva åsyftad framgång. Den färgade befolkningen 
i Les Ilots uppgick till några tusen man och med 
dessa, om det lyckades honom att allarmera dem, 
kunde han göra ett hårdnackadt motstånd och möj
ligtvis komma undan.

Jag lade örat intill fönstret och lyssnade. 
Papegojan satt i sin förgylda bur och skrek allt 
emellanåt de begabbande ord man inlärt henne. 
Jag hörde Fiorita nämna mitt namn, hon smädade 
min enfald, hon förlöjligade min person och mitt 
sätt att skicka mig. Hennes elaka tunga krossade 
i grund den lilla egenkärlek jag haft. Man skrattade 
omåttligt åt min person och når Fiorita beskref 
med drastisk humor mitt beteende, då jag för henne 
bekände min kärlek, och: »huru jag ej olik en stor 
padda låg vid hennes fotter», då utbrusto åhörarna 
i ett så ljudeligt skratt, att det skar mig som slipade 
svärd i mitt hjerta och jagade i ursinnig vrede 
blodet upp till mitt hufvud.

Det var denna qvinna jag var kommen att 
rädda, att frälsa undan ett vanärande straff. Nej 
aldrig! hvarje känsla af medlidande hos mig försvann. 
Min sårade egenkärlek gjorde mig glömsk af all 
ädel känsla.

»Och hvilka presenter har jag ej ombesörjt åt 
dessa rödhårige inkräktare,» yttrade Bentami med 
ett djefvuiskt leende. »Vinbuteljerna smaka krut 
och frukterna hafva blifvit förvandlade till bomber
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och granater, ha, ha, ha!» Hans demoniska skratt 
framkallade hela min vrede.

»Amiral Duperré har i sina händer den full
makt som gör er till guvernör öfver Masearenerna,» 
yttrade hans brorson. »Så fort våra fiender aflägs- 
nat sig och amiralen hit anländt öfvertager ni den 
högsta myndigheten här på stället.»

Bentamis ögon lyste af stolthet. Guvernörs- 
platsen var således den blifvande belöningen för 
hans brott. Maktbegäret, hersklystnaden, var den 
furie som drifvit honom att handla i brottets tjenst. 
Han skulle aldrig skörda några frukter af sitt hand
lingssätt.

Allt medlidande var försvunnet inom mitt bröst. 
Hat och vrede hade trädt i dess ställe. Min pistol 
höjdes och låg i riktning mot Giulio Bentamis 
hufvud. Jag tryckte utaf, ett skrik, ett genom
trängande samfäldt rop hördes inifrån rummet. När 
krutröken skingrade sig, såg jag min rival ligga död 
med hufvudet nedsjunket mot Fioritas bröst. Ögon
blicket derefter hoppade jag med dragen sabel in i 
rummet.

»Het är ni som är mördaren,» utropade Ben- 
tami, då han fick se mig. »Död och helvete, jag 
skall hämnas !»

Han framdrog en lång dolk och störtade i ur
sinnig vrede fram emot mig. Jag parerade hans 
anfall med sabeln och en vild tvekamp uppstod oss 
emellan. Blek och med förvridna anletsdrag reste 
sig Fiorita upp från soffan och störtade fram till 
klocksträngen samt började häftigt ringa. Det var 
en signal till Les Ilots färjade befolkning att infinna 
sig. Madame Bentami hade öppnat dörrarna till 
trädgården och kallade under höga rop gårdens folk 
att infinna sig.

Bentami var en skicklig fäktare och den långa 
dolken var hans favoritvapen. Med tigerns styrka 
och vighet anföll han mig på alla sidor. Han lyc
kades att såra mig i venstra armen, samtidigt som
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Fiorita släckte ljuset i salongen, förmodligen i afsigt 
att understödja sin far. Jag insåg detta och kastade 
mig med några språng ut i trädgården, förföljd af 
Bentami. Vid det fulla månljuset tog striden här 
åter sin början. Yilda rop och skrän hördes från 
närgränsande gator. Det var de sammansvurna, 
mestizer, malabarer och malgascher som skyndade 
till Bentamis hus. Jag var förlorad om ej Bentzon 
med trupperna kom mig till hjelp, Plötsligt lastar 
sig en mörk skugga mellan mig och min motståndare. 
Det var malabaren. Det var Jomba Waki, som 
upptog striden med min motståndare i det han 
utropade:

»Denne nian tillhör mig. Han har varit min 
bödel och hans lif är min egendom. Bananen jag 
stal, skall jag nu återgifva honom med hundrade 
procent.»

Bentami utstötte ett rop af ursinnig vrede. 
Malabaren och han kämpade med lika vapen och 
striden dem emellan bief en förfärlig tvekamp. Jag 
såg dem lika tvenne mörka skuggor draga sig under 
oupphörlig strid ned mot ravinen. Trädgarden 
började att fyllas af folk, det var de färgade män
nen från Les Ilots. Ingen tid var att förlora savida 
jag ville undkomma med lifvet. Jag flydde mot 
gallerporten och skyndade framåt vägen som förde 
till staden. Plötsligt hörde jag de taktmessiga 
stegen af soldater. Det var Bentzon, Porter och 
officerare från eskadern hvilka anryckte i spetsen 
för trupperna. I största hast meddelade jag dem, 
hvad som förefallit. I stormmarsch framstörtade 
regementena mot Bentamis hus och in i trädgarden. 
Yid åsynen af trupperna bortkastade de samman
svurna sina vapen och skingrade sig at alla hall. 
Ej ett skott blef lossadt och hela uppträdet slutade 
utan någon blodsutgjutelse. Vi skyndade in i huset 
och upptände ljus. Giulio Bentamis liflösa kropp var 
försvunnen, likasa stodo hvarken Fiorita eller hennes 
mor att finna, oaktaöt såväl boningshuset som träd-
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gården på det noggrannaste undersöktes. Jag hop
pades att de, med tillhjelp af några af infödingarna 
lyckats undkomma. Min vrede var stillad och min 
hämd tillfredsstäld. Den qvinna jag en gång älskat 
ville jag ej se falla ett offer för bödelns hand.

Hvad ohade det väl blifvit af Ben tam i och ma- 
1 ab aren. Åtföljd af Bentzon och Porter genom- 
strö fvade vi trädgården i alla riktningar, utan att 
finna något spår efter dem vi sökte. Hunnen till 
slutet af den mur, som omgaf trädgården, sägo vi 
plötsligt Jomba Waki stå framför oss.

»Hvar är Bentami?» frågade vi alla på en gång.
Mal ab aren visade med handen åt ravinen.
»Hvad, i bråddjupet?» utropade vi.
»På flodbädden ligger han med krossadt hufvud. 

Jag trängde honom intill muren, mina armar fam
nade om hans lif; jag lyfte honom med jättestyrka 
deröfver och slungade honom ned i bråddjupet; när 
floden en gång kommer skall den föra hans hvitnade 
ben ut i hafvet. Han har förtjenat sitt öde.»

Ett sådant slut fick denne man, som var en af 
Isle de Bourbons rikaste män. Hans efterlemnade 
egendomar konfiskerades och såldes för engelska kro
nans räkning. Hans hus i Les Hots jemnades med 
jorden, och en skampåle med hans namn upprestes 
på den plats, hvarest. den sköna Fiorita Bentami 
firat sina triumfer och lyst som en strålande stjerna.

Trupperna kamperade öfver natten i trädgården 
och starka patruller tågade genom gatorna i Les 
Hots. En panisk skräck hade gripit dess invånare, 
som, sedan de mistat sitt öfverhufvud, ej vidare 
tänkte på några upproriska planer. Den engelska 
styrkans oförmodade uppträdande hade kommit så 
oväntadt att de sammansvurnas planer blifvit helt 
och hållet kullkastade och omintetgjorda innan de 
hunnit till full mognad.

Vid morgonens inbrytande anlände kommodoren 
med sin stab. Jag hade ett längre samtal med 
honom och gaf honom alla de upplysningar jag
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kunde meddela rörande Bentami och hans familj. 
En af våra mest snällseglande kryssare utsändes 
att efterspana om något fiendtligt fartyg var att 
finna i farvattnet kring ön. Det återvände med 
underrättelsen, att en brigg uppehållit sig på östra 
sidan af ön, att den redan afseglat sedan den haft 
åtskilliga gånger kommunikation med land. Yi an- 
togo att Fiorita och'hennes mor lyckats undkomma 
ombord på detta fartyg.

Några dagar derefter afgick vår eskader till 
Isle de France. En stark garnison qvarlemnades i 
fästningen och ön förklarades i belägringstillstånd. 
Före vår afsegling besökte jag ännu en gång Les 
Ilots. Bentamis hus låg i ruiner och den hemska 
skampålen reste sig på den plats hvarest det förut 
stått. När jag gick genom trädgården försänkt i 
djupa tankar stördes jag plötsligt af en röst som 
ropade :

»Dålig karl, dålig karl. Engelsman, dålig karl! 
Fransman, bra karl!» Jag såg mig omkring och upp
täckte papegojan sittande högt uppe i ett närståen
de träd betraktande mig med sina rödgula ögon. 
Hon var den enda af ställets forna innevånare som 
fans q var. Några minuter betraktade jag henne. 
Slutligen uppgaf hon ett häftigt skrik, vaggade oro
ligt fram och åter med kroppen, lyfte derefter vin
garna till flygt och flög pilsnabbt inåt ön, för att 
i de djupa skogarna njuta af sin återvunna frihet.»

»Och Fiorita, hörde ni aldrig något vidare om 
henne?» frågade Louise berättaren, som satt tyst 
och sluten.

»Lång tid efter dessa tragiska händelser kom 
jag åter till Isle de Bourbon,» svarade Wagenfelt. 
»Jag gjorde då ifriga efterforskningar rörande Fio- 
ritas öde. Jomba Waki, som genom sir Rowleys 
frikostighet kommit till ett visst välstånd var mig 
härvid behjefplig. De enda upplysningar jag med 
visshet erhöll var, att signora Bentami jemte hennes 
mor verkligen lemnat ön ombord på det franska krigs-
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fartyget, men hvar de slagit ned sina bopålar visste 
ingen. Flera rykten voro i omlopp rörande den 
vackra kreolskan. Man berättade bland annat 
att mitt skott, det jag aflossade mot hennes älskare, 
ej varit dödligt, att han blifvit vid lif och att han 
och Fiorita blifvit gifta samt bosatt sig i Frankrike. 
Ett annat förmälde: att Giulio Bentami fallit för 
min hand och att Fiorita, under ett annat namn, 
uppträdt som sångerska i flera af Europas hufvud- 
städer, samt som sådan, skördat både rykte och 
rikedom.»

»Och den olyckliga utgången af er första kär
lek gjorde er till fruntimmershatare?» sporde Sta- 
denhjelm.

»Om ej just till hatare så åtminstone betog 
den mig all lust att vidare blifva förälskad och minst 
gjorde den mig hågad att inträda i det äkta ståndet,» 
svarade den gamle. »Jag hade fattat fördomar mot 
qvinnan, måhända gjorde jag henne i många fall 
orätt, bedömde henne hårdt, men min bekantskap 
med Fiorita var af beskaffenhet att alstra denna 
motvilja, ty den falska roll hon spelade med mig 
och det brott, om hvilket hon var medvetande, 
kunde^ ej göra annat.»

Åhörarna af den gamles berättelse tackade 
honom, på det hjertligaste, för den angenäma stund 
han förskaffat dem, och man uttalade allmänt sin 
belåtenhet med kapten Robsons idé, att på detta 
sätt fördrifva några lediga timmar af dagen.

Strax derefter varskodde utkiken en seglare 
rätt förut. Solen sänkte sig allt mera ned mot 
vester och färgade horizonten i purpur och guld. 
Vinden aftog i styrka och makligt gungade fregatten 
fram öfver de vackra vågor, som smekte hennes 
sidor. I kölvattnet, som bildade en bred fåra akter 
ut, »hjulade» en svärm springhvalar under det att 
en skara flygfiskar syntes höja sig öfver hafsytan 
och åter nedfalla, sedan de tillryggalagt en båg- 
formig sträcka af 100 till 200 fots längd.
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Den »seglare» som blifvit varskodd befanns ej 
vara något fartyg, utan ett gigantiskt isberg, hvilket 
fregatten passerade till lovart om, på cirka kanon
skotts distans. I häpen beundran betraktade alla 
ombord varande det imposanta skådespel, som detta 
ofantliga berg af is erbjöd. Solens strålar hade 
under dess långa passage från den höga norden ned 
mot söder så småningom undergräft dess kompakta 
massa och det ständigt nedrinnande vattnet hade 
brutit sig i otaliga små rännilar, hvilka åter igen 
hade bildat af ismassan de mest varierande och 
underbara formationer. Man såg t. ex. slott och 
palats med höga, brutna spiror, hus, gigantiska träd, 
hvars kronor glänste som silfver, och ägde korallens 
form. Man tyckte sig se jättelika menniskor och 
ofantliga djur, obelisker och skönt bildade, fantastiska 
pelare. Och när solstrålarna belyste denna féverld, 
förlänande ät det hela alla prismans olika färgbryt
ningar, så* uppstod ett sådant lysande, gnistrande 
skådespel, att ögat bländades deraf. Det var en 
syn, som åskådaren aldrig kunde förgäta.

Trossbottens underofficer framkom nu till upp- 
bördsläkaren och anmälde, att smeden ombord blifvit 
häftigt illamående. Båda läkarna begåfvo sig ned 
på trossdäck, hvarest de funno mäster smed jernmer- 
ligen qvidande och vridande sig i svåra plågor.

»Hur förhåller det sig med er,» sporde öfver- 
läjfaren.

»Dåligt, rent f-dt uselt,» svarade mannen af 
tången. »Jag dör, det kniper, sliter och rifver i 
min mage, den fördömde sjukvaktaren!»

»Hvad har sjukvaktaren gjort er för något?»
»Det skall jag redogöra för,» inföll sjukvak

taren, som hört hvarom fråga var, och nu trädde 
fram till doktorn. »Smeden här är rent galen i 
beska droppar och jemt och ständigt måste jag 
gifva honom ett glas som han påstår, för att stilla 
oron i hans mage. Hvar flaskan med beska droppar 
har sin plats känner han lika väl till som till knip-
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tång och hammare. Dörren stod emellertid öppen 
till apoteket och mäster smed smög sig ditin för 
att helsa på droppflaskan. Men den gången fick 
Zacharias inga fikon. I flaskans ställe stod en 
butelj som innehöll dyfvelsträck och ammoniak och 
denna satte han för munnen och tömde till hälften. 
Inte tror jag att han dör på den kuppen, men tro
ligt är att han blir botad för att på egen hand 
helsa på i apoteket.»

Ett skallande skratt följde på denna förklaring.
I vanmäktigt raseri förde smeden sin knutna 

hand under sjukvaktarens näsa och iofva.de: att 
hafva honom i kärt minne.

ÅTTONDE KAPITLET.

Såsom varande iräst den äldste i gunrummet tar öfverläkaren 
till ordet och. berättar en historia, som har sitt fotfäste på land
backen. «Fader Ambrosius» gör en vådlig luftfärd, kommer hel
skinnad från affären och blir mottagen som en välkommen gäst 
i stormärsen.

Sydostpassaden hade infunnit sig och den jemna 
behagliga vinden fylde fregattens segel. En segling 
i passaden är måhända en af de angenämaste. 
Dag och natt stå alla dragande segel tillsatta, segel
manövern inskränker sig till att styfva ett fall eller 
skot. Fartygets rörelser äro så jemna, att man 
kan tro sig färdas på landbacken. Den enda plåga 
man erfar är den af —- enformigheten; att minska 
denna är. af största vigt under en längre sjöresa 
och vi hafva erfarit att kapten Robson tycktes 
hafva upptäckt ett medel häremot.



DOKTORN BÖRJAR BERÄTTA. 121

Några dagar efter sedan »gråskägget» slutat 
sin berättelse voro åter gunrumsledamöterna sandade 
akter ut på däcket oc-li som öfverläkaren till ålder 
var näst sekonden så uppmanades han att fullgöra 
sitt åliggande och nu i tur och ordning berätta en 
historia.

»Tyvärr är jag ej i tillfälle att, i likhet med 
vår sekond, hafva ett förråd af uppiefvade äfventyr 
att tillgå,» svarade doktor Lenck, »ehuru jag ej helt 
och hållet varit i brist der af. Jag vill emellertid 
för att roa damerna berätta huru jag fick mig en 
— liten hustru!»

»Det skall blifva förtjusande att få höra,» ut
ropade Louise och Adele på en gång. »En liten 
hustru, hvilket intressant ämne.»

»Och äfven af intresse för oss karlar, som här- 
af kan inhemta mången nyttig lärdom,» inföll löjt
nant Karl Lange. »Den tid kan komma, då äfven 
vi vilja skaffa oss en liten hustru, fy ej i likhet 
med vår sekond, hysa vi några fördomar mot könet 
och att hela lifvet igenom segla solo, det blefve lika 
enformigt som att lulla fram i passad en. En liten 
hustru gör lifvet omvexlande och jag tar för af~ 
gjordt att äktenskaplig storm, hårda byar, regn, 
solsken och vackert väder ej då komma att fela.»

»Ni skall sjelf få höra och döma,» svarade 
doktorn. »Min berättelse tar nu sin början och 
har som sagdt till rubrik:

Min lilla liustru!
För att börja med mig sjelf, så är jag född i 

Eifkarleby socken, som ligger i Upsala stift och län, 
vid saltsjön. I detta pastorat var min far prost 
och kyrkoherde och ägde med min mor, Augusta 
Gfiström 6 barn, fyra söner och tvenne döttrar; af 
barnakullen var jag den äldste.

Naturen i min födelsebygd var på en gång lika 
storartad som omvexlande. Sjöar och elfvar, berg 
och dalar, stora skogar och leende åkerfält, mötte

Trolle, 6
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ögat öfverallt och gaf ett rikt behag åt denna trakt 
som också är en kär vallfartsort för turister och 
målarekonstens idkare.

I sjelfva Elfkarleby by låg prostgården och 
hade till granne en kungsgård af samma namn. 
Dalelfven, som löper genom socknen, får här namn 
af Elfkarleby-elfven. Vid byn Elfkarleby synes en 
lång holme midt i elfven, hvilken uti konung Johan 
lll:s tid skars af floden från fasta landet på vestra 
sidan, der floden nu starkast löper ned och årligen 
skär bort något af den lösa sandbanken. För hundra 
år sedan berättade gammalt folk, att man i deras 
barndom kunnat gå öfver från landet på ett starkt 
sågbräde till denna holme, der nu den stridaste och 
starkaste strömmen störtar fram. Detta sågbräde 
fanns ännu qvar i min ungdom. Der finnes ett 
herrligt fiske af allehanda slag, men isynnerhet lax 
och nejonögon. Om denna lax säges i ett gammalt 
ordspråk :

»Hjelmare gädda och Sötare brax,
Mälare sik och Elfkarleby lax,
Ar bästa fisk i Sverige tags.»
För detta herrliga fiskes skull uppkom i slutet 

af femtonde århundradet ett krig emellan konung 
Johan III och Sten Christerson Oxenstjerna till 
Salsta. Dalelfven flyter här, som jag redan sagt, 
in i hafvet och bildar ansenliga vattenfall, hvars 
brusande dån höres vida omkring och förlänar åt 
trakten en lika storartad som pittoresk natur.

Prosten Lenck, min far, var en af dessa kärn
karlar till prester, som nu för tiden blifva alltmera 
sällsynta. Högväxt och starkt bygd, imponerade 
han lika mycket genom sitt ståtliga, manliga utseende, 
som genom sin rättframma karaktär, olastliga van
del och sin förmåga att tolka ordet. Glad till 
lynnet, en stor vän af skämt och muntra upptåg, 
ihågkommer jag ännu mycket väl hans glada, lju
dande skratt, hans historier fulla af sprittande humor, 
hans jättestyrka, som var särskildt uppöfvad i lång-
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fingret, hans bad i upphuggen vak, hans ovanliga 
färdighet att träffa pricken med en studsarkula och 
slanten mellan en äfven träffsäker svägers fingrar, 
samt hans latinska vändningar, ty min far hyste 
den största kärlek till romarspråket och ansåg att 
endast det kunde grundlägga en solid bildning, 1 
köld och snö såg man honom, ridande på sin stora 
»bläs,» besöka långt aflägset boende sjuka, för att 
utdela tröstens ord. Det var en man i detta ords 
vackraste betydelse.

Min mor var ett förträffligt fruntimmer, som 
höll sitt hus likt eu mönsterskola och sina barn i 
allvarlig tukt. Hon vördade och älskade innerligt 
sin man och båda lefde i det lyckligaste äktenskap. 
Gammaldags gästfrihet öfvades i deras hus och 
många voro de besökande, hvilka kommo till vårt 
hem för att smaka på prostinnans ypperliga hem- 
brygda öl och delikata Elfkarleby lax.

Sedan min tidigaste barndom vistades i mina 
föräldrars hus en syster till min mor. Moster 
Fredrique eller som hon vanligast benämndes »moster 
Fia» var ett frodigt, rosenkindadt fruntimmer, glad
lynt, en stor vän till barn och af dem högt älskad 
tillbaka. Hon hade milda blå ögon och ett hår 
fint och silkeslent som det vackraste Norrlands lin, 
ehuru till färgen mörkbrunt. I sina systerbarn, dem 
hon vårdade, som vore de hennes egna, var hon 
alldeles betagen. Sin mesta tid tillbragte hon i 
barnkammaren och deltog i alla våra lekar och 
upptåg. An förestälde hon »blindbock», än var hon 
»general», ibland »häst», ömsom piga och drottning. 
Yi klängde upp i hennes knä och bråkade förfärligt 
illa till hennes vackra hår. Hennes glada skratt 
öfverröstade vårt eget jubel och när vår far smy
gande sig »på tå» kom in i barnkammaren och blandade 
sig i våra lekar, o hvad vi hade roligt, och prostfar 
var minsann ej mindre belåten, fastän han skildes 
från oss värre åtgången än en »rifven hök».

Ett sådant hem lemnar blott ljufva och glada
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hågkomster i ens hjerta och man utträder derifrån 
dygdig och ren samt medför minnen, hvilka aldrig 
förblekna, utan qvarstå, som skyddande englar, då 
synden och verlden kastar sina frestelser i ens väg.

Jag förbigår en lång följd af år. Barndomen, 
med dess leende sorger och oskyldiga fröjder, hade 
jag lemnat långt bakom mig. Ynglingaåren hade, 
äfven de, runnit bort i ilande fart. Yid akademien 
hade jag fullbordat mina studier och sedan jag med 
heder absolverat min medicine licentiatexamen, hade 
jag blifvit promoverad till doktor, samt praktiserade 
derefter som läkare i hufvudstaden.

Jag var då tjugusex år.
Vid denna tidpunkt besökte jag mitt hem. 

Ännu var min far lika hurtig och rörlig som for
dom. Gestalten var oböjd, de sjuttiofyra åren hvilade 
fjäderlätt på hans hufvud. Ännu red han långa 
vägar i sockenbud och hans kula felade ej målet, 
när björnen jagades. Min mor var äfven hon kry 
och rask. »Moster Fia» deremot hade betydligt 
åldrats; i det vackra håret glänste månget silfver- 
strå, den ännu friska kinden var fårad. Hon sak
nade barnen och deras lekar. Alla ungarna hade 
fått vingar och flugit bort ur boet. Mina bröder 
hade erhållit anställning på bruk, och mina systrar 
voro gifta. »Moster Fia» trifdes ej, men hur hon 
gick och funderade, så fick hon en idé, den hon skyn
dade att utföra kort före min ankomst till hemmet.

Dagen efter sedan jag anländt till Elfkarleby, 
passerade jag förbi dörren till det rum »moster Fia» 
bebodde. Jag stannade och lyssnade; ty inifrån 
rummet hördes glada röster, skratt och en liflig 
rörelse. Mosters röst hördes tydligt och med hen
nes blandade sig en barnastämma. Min nyfikenhet 
var väckt, i ett ögonblick öppnade jag dörren. 
Moster, hoppande pä golfvet på »alla fyra» med 
håret hängande upplöst utåt rygg och axlar samt 
med en liten förtjusande flickunge sittande gränsle 
öfver sin rygg, var den syn som mötte mig. Moster
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storskrattade, och den lilla elfvan till unge var ej 
mindre förtjust. »Hopp, hopp i galopp!» ropade 
den lilla ryttarinnan, nyttjande moster Fias långa 
hår till att hålla sig fast med. Ej förr, än jag 
gaf till ett högt ljudande skratt, märkte de min 
närvaro. Leken afstannade, moster slätade till sitt 
hår, räckte mig handen och säg så öfverlycklig ut, 
att jag tog henne i min famn och gaf henne en 
smällande kyss på den ännu vackra munnen.

»Du stygge Gustaf, som kominer på det här 
sättet och öfverraskar oss,» yttrade den goda själen 
i det hon hotade mig med fingret. »Med skäl må 
du säga, att jag, gamla menniskan, är kollrig, som 
lefver på det här sättet. Men vet du, doktor, att 
om jag länge till skulle varit utan umgänge med 
barn, skulle jag blifvit det på fullt allvar. Den 
här flicksnärtan har jag bekommit till låns skall 
du veta. Det är lilla Nina Eivius, tio år, således 
stora damen. Tre gånger i veckan hemtar jag 
henne hit och då lefva vi om med hvarandra som 
två riktiga tokar.»

»Ack om jag alltid finge vara hos dig, du snälla, 
genombeskedliga moster Fia,» utropade den täcka 
flickungen, i det hon slog sina små hvita armar om 
mosters hals och äntrade upp i hennes famn liflig 
som en ekorre.

»Jo pytt ock, då skulle det blifva sorg till gagns 
på Elfkarleby kungsgård,» utropade moster. »Pappa 
och mamma Eivius vilja minsann behålla sin tös 
sjelfva, de. Men nig nu och helsa vackert på dok
torn och berätta för honom, att din pappa varit 
major och nu är den nye arrendatorn af kungsgår
den. Säg honom vidare att du är hans enda, bort
skämda barn, en pytta, en riktig yrhätta, som narrar 
mig gamla menniska till tusen tokerier.»

»Det der får du rätt säga sjelf, snälla du moster,» 
svarade »elfvan» i det hon flög ur hennes famn och 
gjorde en piruette, som skulle föreställa en nigning. 
»Jaså, den der herrn är din systerson, doktorn, om
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hvilken dn talat,» fortsatte barnet, i det hon be
traktade mig med sina milda vackra ögon. »Jag 
tycker alls inte om doktorer.»

»Inte, nå hvarför det? om jag får fråga,» spor
de jag henne.

»För det att de bjuda på illasmakande saker. 
När jag härom året var sjuk, gaf mig doktor En
bom något på en flaska, som smakade så styggt, 
så styggt. Det glömmer jag ej så lätt, ska ni veta.»

»Men jag försäkrar dig Nina, att vi det oak- 
tadt skola blifva de bästa vänner. Först och främst 
kan jag berätta för dig en mängd vackra sagor och 
sådana är du väl road af att höra?»

»Mycket, mycket !» utropade hon, klappande 
sina små händer tillhopa. »Men de måste vara 
riktigt vackra och roliga. Helst tycker jag om att 
höra talas om förtrollade prinsar och prinsessor, 
om stygga trollgubbar och farliga hexor.»

»Så kan jag spela fiol och dansa. Och om 
jag nu spelar och dansar med dig en riktig galopp, 
hvad får jag då?»

Barnet gick fram till mig och räckte upp sitt 
lockiga hufvud.

Jag tryckte en lätt kyss på hennes liljehvita 
panna.

»Berätta nu en saga för Nina,» bad hon med 
en blick så englamild, att jag tog henne i mitt knä 
och berättade för henne ej en utan flera sagor.

»Tack, vi skola nog bli goda vänner,» sade hon 
när jag slutat.

Och vi biefvo det också. För hvarje gång 
moster hemtade henne till sig, infann jag mig och 
fann ett nöje uti att jollra bort några stunder med 
det vackra och lifliga barnet. Inom kort stodo vi 
på. den bästa fot med hvarandra. Det roade mig 
att på skämt kalla henne — för min lilla hustru. 
Hon fäste på mig en allvarlig, frågande blick.

»Din lilla hustru, doktor, ånej, nu leker du 
rigtigt med mig,» sade hon, »precist på samma sätt
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som jag leker med mina dockor. Yet du hvad, jag 
har många sådana och bland dem ett par, som äro 
gifta. Dessa göra mig de största bekymmer. Frun, 
vet du, är en rigtig slarfva, en sådan der yrhätta 
som jag. Hon duger platt inte till någonting. Hon 
vill bara dansa, plocka blommor, springa i skog och 
mark, alldeles som jag. Mannen är missnöjd och 
tvistar med henne, precist, doktor, som du skulle 
göra, om jag blef din lilla hustru.»

»Tack för din upprigtighet Nina, du skall förstå 
att jag blott skämtar med dig,» svarade jag henne.

Moster Fia hotade mig leende med fingret. »Af 
skämtet kan en gång blifva allvar. Man kan aldrig 
veta, hvar haren har sin gång,» sade hon.

»Åh, moster, hvilket barnsligt tal,» sade jag i 
hviskande ton till henne. »Ni glömmer skilnaden i 
ålder och ni torde ej förgäta att jag blott skämtat, 
äfven om skämtet var mindre väl valdt.»

En tid derefter reste jag åter till hufvudstaden. 
Vid mitt afskid från Nina yttrade hon:

»Nu är det slut med alla vackra sagor. Ej 
heller skall jag mera få dansa efter din fiol. Din 
lilla hustru får rysligt tråkigt, jag skall ej glömma 
dig.»

Jag gaf henne en liten ring, den hon under 
jubel och skratt satte på sin finger.

»Nu är jag riktigt förlofvad med dig, på samma 
sätt leker jag med mina dockor,» utropade hon. 
»Ack, så roligt, så roligt!»

Är hade förgått. Min far, mor och »moster 
Fia,» alla lågo gömda på Elfkarleby kyrkogård. 
Den lilla Nina Elvius hade jag för längesedan för
gätit. Hennes far hörde jag berättas hade ej kun
nat »gå ut» med arrendet af kungsgården, utan måst 
göra cession samt med familj flyttat, hvarthän visste 
ingen.

Jag hade blifvit en renommerad läkare i hufvud
staden och min praktik var högst betydlig, likaså
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mina inkomster. Jag bebodde en elegant ungkarls- 
våning vid Drottninggatan. Jag höll eget ekipage 
och min salong fyldes under mottagningstimmarna 
af rikt och förnämt folk. Lyckan var mig bevågen.

Mina vänner sporde mig ofta, men som jag 
förmodar mer på skämt än på allvar, om jag ej 
snart tänkte på att gifta mig. Sanningen att säga, 
kunde^ de nog ej hafva så orätt. Jag var trettio
fyra år och således ingen »dufunge.» När jag såg 
mig i spegeln, så sade egenkärleken mig, att jag 
var hygglig nog, och att döma efter de småleenden, 
med hvilka mina qvinliga patienter mottogo mig, 
jag menar de ogifta, så var det mer än troligt, att 
jag ej behöfde annonsera i »Dagbladet» för att få 
mig en hustru. Annu kunde jag välja en både 
vacker och rik flicka — men fick ännu ett tiotal 
af år passera under samma trägna utöfning af mitt 
yrke, var det fara värdt att den gamle ungkarlen 
finge nöja sig med att gå miste om både skönhet 
och rikedom.

Det var således skäl att ej låta tiden för mycket 
illa hand ter a min korpus.

Jag slog mig ned i soffan och genomgick vid 
den doftande röken från en havannacigarr alla de 
ungmor, jag lärt att känna. Fröken B., presiden
tens dotter, hade charmanta ögon, vackra friska 
tänder, en ej oäfven hemgift men — en näsa, lång, 
hvass och spetsig som en tornspira och detta bå-r 
dade just ej något godt, hvad den kära husfreden 
beträffade. Mamsell A., tät bryggaredotter på söder, 
något — harmundt, omöjlig! Lilla Z. mild och be- 
haglig till sitt väsen men — låghalt. Fröknarne

och Y., magnifika modedockor —- som släpat 
ut sig på säsongernas baler. Mamsell K., nej! gick 
hvarje dag och blängde på vaktparaden. Men vänta, 
den unga M. jo just hon; gladlynt, täck och be- 
haglig, egarinna till ett vackert tre våningars sten
hus på Regeringsgatan. Att hon är frisk, det känner
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jag till, fastän hon påstår sig vara sjuk. Hin, ja 
Fröken M. måste bli min utkorade.

Hed an följande dagen gjorde jag henne ett 
besök. Blomstrande som en ros satt hon i sin lilla 
förtjusande boudoir och bläddrade i en bok. När 
hon fick se mig inträda, antog hon ett lidande ut
tryck och yttrade, i det hon utan att stiga upp 
räckte mig sin lilla feta, hvita hand:

»Så lyckligt, att ni kom, doktor. Mari skulle 
just erhålla befallning att hemta er, ty jag har haft 
en orolig natt och befinner mig högst illamående. 
Hufvudvärk, tryckning under bröstet, svårt att an
das, kall om fotterna, kramp i hjertat, allmän svag
het; allt det der känner jag. Hvad skall jag göra.»

»Gifta er, fröken; så mycket ondt skall med 
ondt fördrifvas.»

Fröken flög upp från soffan med sådan fart att 
snillefostret fick en högst olämplig plats i kakel
ugnsvrån.

»Evige Gud, livad säger ni, doktor! Gifta mig, 
jag sjukliga varelse, kan endast gifta mig med en 
—- grön torfva,» utropade den blomstrande damen 
med ett uttryck af undergifven resignation.

»Jag tänker sjelf på samma sak, som jag nyss 
rådt er till,» svarade jag, alltjemt betraktande henne 
med ömma blickar.

»Ah, med hvem då?» frågade hon lifiigt. »Jag 
förgås af nyfikenhet, att få lära känna namnet på 
den person, som ni, doktor, utvalt till er lilla hustru.»

»Om några dagar skall ni få er nyfikenhet till- 
fredsstäld,» svarade jag. »Blif nu blott frisk ty 
annars . . .»

»Hvad doktor?»
»Får ni ej veta någonting,» fortsatte jag, ömt 

tryckande hennes hand till afsked.
Hon såg på mig småleende, måhända anade 

hon, hvem det var, som jag utvalt till min blif- 
vande hustru. Så mycket var jag säker på, att 
om jag ville, skulle jag snart kunna blifva égaré
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till ett af de vackraste och största stenhusen i 
Stockholm.

På klubben intog jag min middag. Denna 
klubb förestods af en fru Myrstedt, ryktbar för sin 
kulinariska förmåga. Hon var i tjugonde led be- 
slägtad med Karl X:s biktfader, den lärde och strängt 
renlärige teologen Erik Emporagius, hvilken i sin 
förklaring öfver tionde budet i katekesen yttrade: 
»att hustrun borde räknas såsom det förnämsta 
stycket bland mannens lösören eller rörliga egen- 
dom», hvilket så förtröt Karl Gustafs enkedrott- 
ning och fruntimren i allmänhet, att hon utverkade 
ett förbud mot skriften. Öfver denna sin slägtskap 
var gumman ej litet stolt och talade derom vid alla 
tillfällen.

Middagen var som vanligt glad och animerad. 
Just som vi höllo på med deserten, inkom fru Myr
stedt med häftiga steg i matsalen. Hon syntes 
häftigt upprörd, och kunde till en början knappast 
få fram ett ord.

»Säg, hvad är på färde?» ropade vi. »Har ka- 
ramellbuddingen fattat eld, äro rapphönsen brända, 
ligger måhända blancmangéen i spiseln?»

»Gud tröste å Gud bättre mej, arma menniska, 
sä ni talar å skämtar, då menniskan deruppe ligger 
å kämpar med döden,» skrek gumman öfverljudt. 
»Doktor,» hon vände sig till mig, »sitt ej å skala 
krakmandel å ät russin, när er fattiga nästa be- 
höfver er hjelp. Kom, följ mig genast, ty troligt 
är att vi få lik i huset.»

»Hvad är det frågan om, tala så, att man blir 
klok på er,» svarade jag den goda frun.

»Tala, ja gudbevars. För ett ögonblick sedan 
körde en full åkare ikull ett ungt fattigt fruntimmer 
på gatan midt utanför min port. Den arma qvin- 
nan blef illa skadad samt, afsvimmad, inburen i 
mitt hus. Hon ligger i mitt eget rum, blek som 
en död, och har ej öppnat ögonen, fastän jag gjort
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allt för att få henne till lif. Nu vet ni, hvarom 
frågan är, och det är min själ ej värdt att skämta.»

Jag reste mig upp ifrån bordet och följde 
gumman Myrstedt, som med hastiga steg skyndade 
att visa mig vägen, alltjemt suckande och pratande 
för sig sjelf.

»Den arma menniskan, den vackra hyggliga 
flickan, som skulle råka ut för den ohängde bän- 
geln,» pratade gumman. »Dör hon, skall han också 
dö, men inför polisen ska han. Jag känner igen 
honom, ty han hade en svartpolerad piska i han
den. Se så doktor, nu äro vi framme. Stig in, i 
Guds namn, och gör ert bästa.»

När jag inkom i rummet såg jag den ifråga
varande personen ligga på en soffa, fullkomligt orör
lig och utan tecken till lif. Jag gick fram till den 
olyckliga, hvars drägt utvisade nöd och fattigdom. 
Mina blickar hvilade på hennes ansigte som var 
utomordentligt vackert. Ett haf af glänsande guld
gult hår flöt i ett svall af lockar utåt hennes hals. 
Något så formfulländadt skönt hade jag aldrig till- 
förene skådat. Hon var ovanligt liten till växten 
samt hade ett barns små händer och fotter.

Denna fattiga qvinna, hvars ålder ej kunde 
vara öfver 18 à 19 år, ingaf mig ett djupt delta
gande. Skönheten, i hvad form den än visar sig, 
utöfvar alltid ett visst intresse, så mycket mera, då 
den förekommer hos ett af skaparens »mästerstycken».

Jag tog hennes lilla späda hand i min och 
undersökte hennes puls. Den slog svagt, nästan 
omärkligt. Min hand hvilade på hennes hjerta; 
dess rörelser voro knappt förnimbara. Med oroliga 
och frågande blickar betraktade mig vår värdinna.

»Död?» ,hviskade hon.
»Nej, blott afsvimmad lika mycket af skrämsel 

som af svaghet. Skaffa hit upp ett glas vin och 
några skorpor. När hon vaknar upp från sin svim- 
ning, är hon i behof af något styrkande.»

»Ni tror således att ...?»
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». . . hennes svaghet är förorsakad af — hunger, 
ja,» — blef svaret på den ej fortsatta frågan.

»Stackars barn, arma varelse!» utropade den 
goda själen, i det hon skyndsamt lemnade rummet.

Jag var allena med den unga qvinnan.
Middagssolen bröt med sina strålar in genom 

fönsterna och föll på hennes gestalt. Jag hade 
satt mig på en stol invid hennes läger och betrak
tade under djupt deltagande detta sköna ansigte 
med dess fina reguliera drag. Vanan vid sjukbäd
den, mina föreläsningar i anatomisalen, mitt stän
diga umgänge med plågorna, lidandet och — döden 
hade ej förhärdat mitt hjerta. Jag var i första 
rummet menniska och gaf läkaren plats i det andra. 
Jag hade under min praktik funnit, att deltagandet 
lika mycket verkade till den sjukes lugu och för
bättring, som medicinen. Hvilka öden, hvilka bittra 
strider i lifvet hade väl denna unga qvinna genom
gått? Hade ej verldens förföriska sirocko-vind för
pestande härjat hennes oskuld? Skönheten hos en 
ung fattig flicka är en gåfva, som drifver den hjert- 
löse förföraren i dess spår, det är ett pund, äfven 
det, svårt att förvalta.

Men nej, i dessa rena drag, i detta ansigte 
funnos inga hemska runor ristade. De slutna 
ögonens rika, mörka fransar bildade en egen skarp 
kontrast mot ansigtets nästan hemska blekhet. Jag 
fattade hennes högra hand och höll den i min. 
Pulsens och hjertats slag hade ökats. Bröstet bör
jade att långsamt höja sig. Det skulle ej dröja 
länge, innan hon uppvaknade ur sin svimning.

Plötsligt skimrade det till för mina ögon. En 
solstråle föll pä hennes hand, den jag höll sluten i 
min. Solstrålen hade fallit på en liten fin ring af 
guld, som satt på lillfingret. Ah, en guldring hos 
den, som måhända saknade bröd för dagen! Något 
omildt släppte jag hennes hand, mörka tankar vak
nade i mitt inre.

Med denna lilla ring, hvars åsyn hade gjort
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mig afvogt stämd mot den arma varelsen, kunde 
ju vara ett minne af t. ex. hennes mor, måhända 
af någon, hon höll innerligt älskad. De fattiga och 
nödlidande hafva ju äfven ett hjerta, äfven de lyda 
ju naturens oafvisliga lagar, de älska, hata, lida 
och hafva fel, dygder och synder — de, som andra 
menniskor, hvilka ödet eller lyckan mera gynnat. 
Denna ring hade hon kunnat erhålla af sin trolof- 
vade, en fattig, men hederlig arbetare. Hvad rät
tighet hade jag väl att häröfver vredgas — och 
likväl önskade jag inom mig, att hon måtte erhållit 
den af någan annan än en fästman.

Underliga, bizarra tankar och idéer drogo i 
brokigt virrvarr genom min själ. Jag gjorde jem- 
förelser mellan den sköna varelse, jag hade framför 
mig och de rika, eleganta qvinnor, hvilka jag nyss 
omnämnt. Alla dessa egde till sitt förfogande 
lyxens och fåfängans alla hjelpmedel, då deremot 
hon egde intet annat, än hvad naturen gifvit henne; 
dessa damer klädde sig i purpur och siden, prydde 
sig med guld och juveler, då hon blott egde den 
fattiges simpla, torftiga drägt och — likväl var 
hon skönare, ljufvare, långt mera behagligare att 
skåda än de. Tänk om hon i en hast finge byta 
drägt med någon af dem, hon skulle likna en drott
ning, en skönhetens och behagens gudinna.

Så jollrade min fantasi, i en så exalterad sin
nesstämning befann jag mig. Jag hade åter fattat 
hennes hand. Mina blickar voro åter fästade på 
den lilla ringen. Jag lutade mig ned för att närmare 
betrakta den. På midten satt en liten emaljerad plåt. 
Ett namn stod ingraveradt derpå. Hvad, min gud! 
läser mina ögon rätt? Ja, der står tydligt:

Till minne åt Nina Elvius! ja, det var Aon, 
jag igenkände hvarje af hennes drag. Denna fat
tiga, unga qvinna, som försynen fört i min väg, var 
den lilla elfva, som fängslat mig i sin barndom, och 
den ring, hon bar och ännu bibehöll som ett minne 
af mig och som uppväckt sa manga stridiga käns-
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lor i mitt hjerta, hade jag ju sjelf gifvit åt henne, 
som jag på skämt kallat — min lilla hustru!

Hon suckade tungt och började att oroligt röra 
sig. Jag badade hennes pulsar och tinningar. Lång
samt slog hon upp ögonen och såg sig förvånad 
omkring i rummet.

»Hvar är jag?» hviskade hon. »Hu, det var 
en ryslig dröm. Hästarna, vagnen, ja, nu minnes 
jag allt.»

»Ni är hos vänner, ömma deltagande vänner,» 
sade jag, i det jag stälde mig framför henne. »Var 
blott lugn, de finnas, som vaka öfver er.»

Hon såg på mig med en lång, forskande blick.
De liljehvita kinderna fingo en skär fin rodnad. De 
milda blå ögonen erhöllo en fuktig glans. Hennes 
läppar srnålogo, ögonen log, hon syntes liksom för
klarad af ett himmelskt återsken. Det var barnet, 
den lilla elfvan, tjuserskan, hon sjelf, fastän i för
storad gestalt — det var »min lilla hustru!»

»Ja, det är ni, jag känner så väl igen er, 
doktor,» yttrade hon långsamt och med eftertryck.
»Alla de sagor, ni berättade för mig, då jag var ett 
litet barn, minnes jag ännu ord ifrån ord. Ack, 
det var en lycklig tid!»

Hennes ögon fyldes ined tårar.
»Ni får ej tänka derpå nu, ert tillstånd fordrar 

lugn. I afton kommer jag hit åter, och då skola 
vi tala om forna, glada minnen. Se här ha vi den 
goda fru Myrstedt åter. Oroa er ej, i mig har ni 
återfunnit en vän, som ej skall lemna er hjelplös.»

»Hon lefver, gudi lofvad för det,» utropade vår 
värdinna med glädjestrålande ögon. »Kusken, som i
körde ikull er hette Nafstädt och nog skall han få 
basta alltid. Se här är vinet och skorporna. Drick 
och ät nu litet. Sedan skall hon få gåsstek, blanc- 
mangée och pastej. Ja, hon skall få allt rart, som 
finnes i huset, blott hon vill bli frisk och kry.»

»Af all den der välfägnaden vankas ingenting 
i dag,» sade jag leende. »Men hvad jag vill bedja
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om är, att det unga fruntimret får vårdas af er 
några dagar, tills hon återvunnit tillräckliga krafter.»

»Sådant faller af sig sjelf, utan att doktorn 
behöfver ordinera,» svarade gumman något knuffad. 
»Tror han väl, att jag är något odjur, är någon 
åkare Nafstädt? Nej tack vackert. Har olyckan 
kastat menniskan utanför min port, så har lyckan 
fört henne i min vård, och dermed basta!»

Jag tog afsked af Nina, sedan jag förnyat 
mitt löfte att återkomma senare på eftermiddagen.

Och jag infann mig långt tidigare, än jag först 
bestämt. Jag fann Nina sittande vid fönstret med 
hufvudet i handen. När hon såg mig inträda, flög 
ett leende öfver hennes bleka ansigte.

»Hur befinner ni er?» var naturligtvis min första 
fråga.

»Mycket bättre, fastän svag och matt,» sva
rade hon. »Jag satt och tänkte på er, på mina 
föräldrar, på den goda moster Fia och alla andra, 
som älskat mig.»

Jag satte mig bredvid henne och hon berätta
de för mig de öden, som häudt, sedan jag såg henne 
sista gången. Hennes historia var lik den, som 
berättas af mången fattig, ung flicka. Efter föräldrar
nas flyttning till Stockholm, gick det ännu mera 
utför. Fadern dog af grämelse och sorg. I inånga 
år födde hon och modern sig genom handarbete. 
De drogo sig hjelpligt nog fram, men slutligen in
sjuknade majorskan Elvius. Vakor och öfveran- 
strängning hade brutit hennes krafter, och efter 
tvenne års lidanden dog äfven hon. Lemnad allena, 
utan vänner, utan allt stöd, stod nu Nina ensam i 
verlden. Hon erhöll arbete på en hattfabrik och 
bodde nu tillsammans med en fattig sjökaptensenka, 
hvars rum hon delade. Ofta hade hon stannat 
utanför det hus jag bebodde, men saknat mod att 
söka mig. Hon hade läst mitt namn på mässings
plåten utanför ingångsporten och på så sä t fått

NINA BERÄTTAR SINA ÖDEN.
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kunskap om att jag bodcle der. Mången gång hade 
hon sett mig stå i fönstret, hon hade då tänkt att 
anropa mitt bistånd, men saknade styrka dertilk 
Yi skulle likväl till slut sammanträffa.

Sådan var i korthet hennes enkla berättelse. 
Jag har med flit uteslutit att skildra hennes många 
försakelser, lidanden och pröfningar under alla dessa 
år. Tistel och törne hade vuxit på hennes ung- 
domsväg, men dygdens och hjertats skönt blom
mande rosor hade ej blifvit förtrampade eller för- 
qväfda. Barnafromhet och oskuld bodde fortfarande 
i hennes hjerta.

Nina hade återvunnit helsa och krafter. Ge
nom min försorg blef hon inackorderad i en aktad 
embetsmans familj. En vacker dag besökte jag 
Iröken M. När hon fick se mig skyndade hon lifligt 
emot mig och tryckte min hand med ovanlig värme.

»Nå doktor, nu är jag frisk, kry som en spe
lande lärka, och nu måste ni uppfylla ert löfte och 
omtala för mig namnet på den person, som ni ut
valt till er blifvande hustru,» sade hon med en 
blick, som försäkrade mig om, att, om jag blott 
ville, vore såväl hon sjelf som hennes präktiga sten
hus mina.

»Nina Elvins och jag blefvo trolofvade i går,» 
svarade jag.

Hon ömsom rodnade och bleknade, jag tror, 
att hon verkligen för en enda gång kände sig illa
mående. »Nina Elvius,» upprepade hon; »det nam
net har jag aldrig hört förr. Ej heller vill jag 
minnas, att något fruntimmer med det namnet finnes 
intaget i Amaranthen eller Innocensen.»

»Deruti har ni rätt, ty min fästmö, ehuru dotter 
till majoren och riddaren Elvius, är en simpel ar» 
beterska från fabriken,» svarade jag.

»Ah, en mesalliance således,» läspade fröken 
med föraktfulla blickar.

»Afven deruti har ni rätt min fröken, om man 
så får kalla föreningen med en qvinna, lika utmärkt
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för sin skönhet, som rik på dygder och en heder
lig vandel. Om jag rätt kunde få i hemgift sjelfVa 
»fyrkanten» i Stockholm, skulle jag ej vilja försaka 
den lycka, som väntar mig vid Ninas sida. Hon 
blir en förträfflig liten hustru och fullkomligt pas
sande för mina vanor och mitt inskränkta Iefuads- 
■sätt.»

Dagen derpå erhöll jag från fröken M. en bil
jett, som underrättade mig om att hon tagit en 
annan läkare.

Några månader derefter firade jag och Nina 
vårt bröllop. Ceremonien ägde rum i gumman Myr- 
stedts enskilda lilla våning. Att min brud var 
vacker, att vi båda voro lyckliga och älskade hvar
andra, äro allt saker, som faller af sig sjelf. »Moster 
Fias» profetia hade blifvit besannad. Af skämtet 
hade blifvit rena allvaret, och haren hade haft en 
sådan gång, att han återkommit till det ställe af 
vägen, der man minst trodde sig få träffa honom.

Att bröllops-supén var förträfflig behöfver jag 
knappast intyga, då gumman Myrstedt fått i upp
drag att bestämma hvad till kroppens uppehälle och 
nödtorft erfordrades, och att vi äfven togo oss en 
svängom i den lilla salongen, är äfven helt natur
ligt-, då jag sjelf spelade fiol. Så hade jag dansat 
med Nina, då hon var ett barn och ett barn var 
hon på sätt och vis ännu. — Och nu mina vänner 
har jag för er berättat min enkla historia: huru 
jag fick mig en liten hustru.»

»Men en sak doktor måste ni säga oss, och 
det är huru ni som en lycklig äkta man kunde vilja 
öfvergifva er hustru och företaga denna långa resa?» 
yttrade Louise.

»Min fröken, när man som jag varit gift i 
femton år, så skadar det inte att vara borta från 
sin lilla hustru under ett år,» svarade doktorn små
leende. »Ty frånvaron ökar endast kärleken och 
för hvarje dag som passerar, gör jag redan ett

JAG FIRAR MITT BRÖLLOP.
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kryss i almanackan, jag längtar obeskrifligt efter — 
min lilla hustru!»

Doktorns berättelse tycktes mest behaga de 
båda fruntimren, men äfven hans manliga åhörare 
förklarade sig tacksamma för hvad de fått höra. 
»En sådan liten hustru,» sade Stadenhjelm, »kunde 
hvar och en af Adams ogifta söner önska sig.»

Några dagar derefter sväfvade »fader Ambro
sius» lif i den största fara. Värmen, som för hvarje 
dag blef allt mera tryckande ju längre man avan
cerade mot söder, pinade isynnerhet den gode presten, 
som jemmerligen svettades, der han satt akter ut 
och studerade sin kära Ovidius. Händelsevis fick 
han syn på styrbords stormärsefallskorg, i hvilket 
fallet låg uppskjutet, och som korgen stod i skug
gan tog han säte i densamma och rangerade sig så 
beqvämt som möjligt. En stund derefter påkom 
en häftig by, märsseglen anbefaldes att löpa och 
»fader Ambrosius» skyndade upp från korgen, men 
råkade i brådskan att komma med benen i några 
bugter, blef insnärjd deruti och kom med en hej 
sju dundrande fart sättandes upp till väders, med 
hufvudet hängande ned före. En sådan »himlafärd» 
var ingalunda i hans smak — ej heller gerna i 
någon annans — han uppgaf förfärliga nödrop, som 
kallade alle man på däck. Prestens ansigte var 
rysligt att skåda, hvarje drag uttryckte fasa och 
dödsångest. Rätade bugterna ut sig, föll han huf- 
vudstupa pladask i däcket och då! — ett slut på 
all jordisk fröjd och glädje. Lyckligtvis hade bug
terna blifvit så hårdt samsade kring benen, att de 
ej kunde räta ut sig. Folket i stormärsen skyn
dade ögonblickligen upp till prestens hjelp och rädd
ning. Efter mycken och stor forsigtighet lyckades 
det för dem att få »fäder Ambrosius» lösgjord samt 
helbregda förd ner i stormärsen; han var af skräm
sel mera död än lefvande. Stormärskorporalen och 
öfriga märsgastar nedlade honom på väl uppskjutna 
tågbugter. Båda läkarna måste göra en promenad
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upp till väders och kröpo genom den s. k. »björn- 
gången» in i märsen för att undersöka gudsmannens 
tillstånd.

»Uff! det var rysligt,» pustade »fader Ambro
sius,» alldeles uppgifven af skräck och fasa. »Ett 
rent underverk, att jag ej störtade i däcket. Aro 
benen afbrutna?»

»Nej, allt är i godt behåll, blott litet skinn- 
skafvan, det är alltsammans,» svarade öfverläkaren.

»Hur skall jag komma ner från denna hiskliga 
höjd?» jemrade sig presten. »Det blir lika svårt 
att komma ned igen, gud hjelpe mig, arme man.»

»Ah det har ingen fara med den saken, vi 
skola mot ersättning af en kanna rhum föra er 
välbehållen ända in i Abrahams sköte,» svarade 
stormärskorporalen. Vill ni bestå rhumen, så hjelpa 
vi er ner i däck ?»

»Ja ja, hjertans gerna,» pustade den stackars 
presten.

Folket i märsen skyndade helt förtjusta att 
sjöredä en s. k. timmermansstol, en bräda fastnajad 
vid en göling. Fader Ambrosius hjelptes upp på 
sina svigtande ben, hvarefter han sattes i stolen 
och medelst en tågända tagen under hans armar, 
fastnajades han vid gölingen. Derefter hissades 
han öfver märsräcket, stormärskorporalen hängde 
sig lik en apa fast vid gölingen, slog sina ben rundt 
prestens lif och så bar det i väg ned till däcket, 
under skepparpipornas gälla musik, samt till stor 
fröjd och gamman för alla åskådarna till denna 
komiska färd. Fader Ambrosius ledsagades ned i 
sin hytt, under heligt löfte, att aldrig mera hamna 
i någon märsefallskorg.

Stormärskorporalen skyndade åter upp till sin 
station. Lyckan hade denna dag infunnit sig i 
stormärsen. Att få tre sådana notabiliteter som 
presten och de bada läkarna pa besök, det var en 
händelse, som ytterst sällan, om någonsin, inträffade
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ombord på ett fartyg. Alla märsens skäggiga gastar 
grinade af förnöjelse.

De båda läkarna hade qvarstannat i inärsen 
lör att derifrån taga den vidsträckta ntsigten i be
traktande. Det oändliga verldshafvet famnade 
Horizonten på alla sidor, en syn, på samma gång 
lika storartad som upplyftande, ty detta omätliga 
lmf med dess hvitskummiga vågor var en talande 
bild al evighetens oändliga rymd. Huru försvin
nande litet syntes dem ej fartyget i jemförelse med 
den yta, på hvilket det rörde sig. Svällande bug- 
tade sig dess segel och en angenäm svalka flägtade 
häruppe.

Lenck och hans medbroder beredde sig tiil att 
äntra ned. Till sin ej ringa öfverraskning funno 
sig båda lastbundna vid fotterna. De kunde ej 
komma ur stället.

»Hvad vill det här säga?» frågade öfverläkaren 
vändande sig till korporalen.

»Jo det vill säga att båda herrarna först måste 
hönset, innan de återfå sin frihet,» svarade matro
sen med ett godmodigt grin.

»Hönsa!» upprepade doktorn.
»Känner ej herr doktorn till den der saken? 

Alla herrar civilister ombord, hvilka för första 
gången komma till väders måste hönsa, d. v. s. 
erlägga till märsgastarna antingen som fader prest 
en qvantitet rhum, eller också till vår landgångs- 
kassa nagra piaster;» svarade korporalen. » A f rhum 
Hafva vi för tillfället fått nog, men af piastrar äro 
vi i ett stort behol det kan jag försäkra. Jag 
känner till Bahia och vet, hvad det kostar att taga 
sig en glad dag på andra sidan linien.»

De båda läkarna skrattade.
»Nå är det på det sättet, så få vi väl erlägga 

vår tribut,» svarade öfverläkaren. »Men ni måste lemna 
oss kredit gossar, tills vi komina till Bahia och få 
ut några piastrar, ty svenskt sedel mynt duger väl 
inte i det landet?»
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»Platt inte doktor. De vilja ej ha vårt pap
per att tutta på en cigarr med en gång,» svarade 
korporalen. »I silfver äro de deremot rent galna. 
Krediten beviljas, lossa herrarnes band gossar, och 
tack för besöket i storrnärsen.»

NIONDE KAPITLET.

Kapten Hobson börjar sin berättelse, hvilken lofvar att blifva 
af särdeles intresse. Mot beduinerna. Stämningen i Paris, En 
man med hjertat på rätta stället. Död åt Polignae.

Några dagar derefter hade kapten Robson in
bjudit samtliga gunrumsledamöterna att intaga thé 
i hans kajuta, en artighet, som mottogs med så 
mycket mera nöje, som det var kaptenens tur att 
berätta och man visste i förväg, att Robson del
tagit i många äfventyr och intressanta händelser 
under sin mångåriga vistelse i utländska makters 
krigstjenst, hvarför man med spänd väntan motsåg 
det ögonblick, då han fann sig hugad att tillfreds
ställa deras nyfikenhet.

Den prydliga salongen med sina glänsande 
kanoner, 2:ne på hvarje sida, de vackra väl ord
nade vapen, som hängde på skotten mellan de af 
infälda pelare åtskilda facken, det hemtrefligt ser
verade thébordet, de beqväma möblerna och vär
dens förbindliga, artiga sätt att mottaga och kon
versera med sina gäster, gaf ett ökadt behag åt 
denna bjudning och stämde alla närvarande i godt 
lynne. Louise fungerade som värdinna vid thébordet 
och utförde sitt ombetrodda värf med en grace, som 
visadu, att hon var van vid ett förfinadt sätt att 
skicka sig, äfven i mera prosaiska göromål.
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»Ånnu en kopp thé, kapten Robson,» yttrade 
hon med ett intagande leende, »och sedan, herr 
kapten och riddare . . .!»

»Hvad min nådiga?»
»Berättar ni för oss en historia. Kom ihåg att 

den som sjelf stiftat en lag måste vara den förste 
att uppfylla dess bestämmelser. Jag har tittat efter 
i officersrullan och ni är i ålder närmast vår öfver- 
läkare här i vår krets, således min herre ingen 
pardon !»

Chefen skrattade.
»År jag verkligen så gammal, nå jag må säga, 

sannerligen jag kommit att tänka derpå,» svarade 
han. »Efter som det nu förhåller sig så, så får 
jag väl lof att gå er önskan till möte, och jag 
väljer till rubrik för min berättelse:

Bilder från mitt sjömans- och krigar-lif.
»Jag är född i Sveriges Portsmouth — Karls

krona — och som det anstår en sann Karlskronit, 
valde jag redan tidigt som pojke sjömansyrket till 
mitt vitæ genus. Far och fäder före honom hade 
som sjömän ätit kronans kaka, det låg således i 
sjelf va blodet, att jag måste blifva en epauletterad 
beckbyxa; och dessutom har man ej fartyg och sjö- 
gastar och hafvet dagligen inför sina ögon utan att 
taga intryck häraf. Lägger man härtill, att min 
amma var en skepparehustru, så har man klart 
för sig, att jag bade till födseln och gamla anor, 
samt till följe af den löda jag erhöll måste blifva 
sjöman. Min bekantskap med Josef Magenfelt 
och hans skildringar från hafvet och skärgården 
ökade ännu mera min lust och håg. Vid knapt 
fylda tio års ålder gjorde jag ombord på en örlogs- 
fregatt, hvilken fördes af min far, min första sjöresa,

Vid 12 års ålder blef jag sänd till Karlberg. 
Mina föräldrars förmögenhetsvilkor voro goda, ty 
min mor medförde åt min far en betydlig förmögen
het i hemgift. Denna lyckliga omständighet gjorde,
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att jag utan ekonomiska hinder oafbrutet kunde 
fortsätta mina studier, samt inhemta främmande 
språk, så ytterst nödvändiga för en sjöman.

Ehuru ogerna, måste jag likväl för korthetens 
skull förbigå det glada kamrat- och ungdomslifvet 
vid krigsakademien. Det var en tid, hvars minnen 
aldrig förgätas, en period, till hvilken man, trött af 
lifvets strid, så gerna återvänder för att hemta ny 
styrka och kraft, ty man dricker ur ungdomens 
klara, lifgifvande källa, på hvars botten finnas tro, 
hopp, kärlek, förtröstan och glädje, och i hvars 
närhet ej trifvas falskhet, svek och egoistiska eller 
låga beräkningar.

Efter slutad kurs vid Karlberg och sedan jag 
med heder aflagt min examen, blef jag utnämnd till 
underlöjtnant vid flottan. »Er rätta lärotid börjar 
nu först med epauletterna,» yttrade guvernören till 
oss efter slutad examen, och han hade rätt. Trenne 
kadettexpeditioner med en skolkorvett gjorde del
tagaren ej till sjöman. Jag begärde derför tre års 
permission och seglade som matros och andre styr
man i åtskilliga nationers handelsfartyg. Efter åter
komsten till fäderneslandet gjorde jag ombord å 
fregatten Camilla en längre expedition till Medel-
hafvet.

°

Aret 1830 hade ingått. Restaurationens tide— 
hvarf hade fullbordat sina sträfvanden och vunnit 
sitt mål, d. v. s., återställandet af alla de förhållan
den, som i Europa ägt rum före den stora franska 
revolutionen. Denna period, som räknar sin tidsålder 
från Wienerkongressen 1814 till Julirevolutionen 
1830, hade under mycket blodiga strider löst sin 
uppgift; genom omåttlig hämdlystnad, med mened, 
trolöshet, bländverk och svek, hade det liberala 
elementet blifvit undertryckt och den heliga alliansens 
sträfvanden krönta med framgång. Folken voro 
åter slafvar under furstarnas allsmäktiga vilja, och 
folken hade sjelfva gjort sig förtjenta af sitt öde,
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ty i sin oförlåtliga fåvitskhet, hade de lagt en hjelp
sam och kraftig haud vid förstörelseverket.

Men frihetens flägtar från den stora revolutio
nen hade i det gamla Europa kringfört frön, hvilkas 
späda brodd, vårdad af frihetshjeltar och martyrer, 
ej helt och hållet kunde förqväfvas eller utrotas. 
Det »restaurerade» konungadömet Frankrike var 
fortfarande revolutionens vagga och derifrån skulle 
snart den storm utbryta, som åter skulle framkalla 
gräsliga och blodiga strider, nemligen restaurations- 
politikens kamp mot liberalismen. Greklands fri
hetskamp skulle taga sin början, och Polen, den 
ryska absolu ti sm ens sårbara häl, skulle äfven det 
genom strömmar af blod söka att bryta det mosko
vitiska jernpansar, hvilket tryckte sarmaterna till 
jorden.

Min far hade som ung officer deltagit i Gustaf 
111:s krig mot Ryssland äfvensom i de ärofulla 
strider hvilka åren 1808 och 1809 i Finland utkäm
pades. Med hvilken spänd uppmärksamhet lyssnade 
jag ej till hans berättelser från alla dessa strider, 
så glänsande, så ärofulla för det svenska namnet, 
modet och tapperheten; huru upprördes ej mitt blod 
vid berättelserna om Finlands sista strid, och med 
hvilka känslor af vördnad och beundran blickade 
jag ej på de äretecken, Fredrikshamns- och Svensk- 
sunds-medaljerna, hvilka båda prydde min fars bröst 
vid sidan af svärdsordensstjernan, alla gifna för 
verkligt deltagande i^ krig och örlig, gifna för de 
ärofulla sår, han erhållit, för det blod, han spilt i 
strid mot vårt lands fiender.

I Sverige rådde djup fred; skulle jag väl kom
ma i tillfälle att få tillfredställa min ungdomliga 
ärelystnad och i likhet med min far få skörda lagrar 
på stridens och ärans fält, eller skulle mitt lif för
flyta lik en stilla ström, som sakta banar sig väg 
genom en leende dal, utan att någonsin uppröras af 
stormens brusande vingslag?
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Sedan jag rådgjort med flera af mina vänner 
beslöt jag att söka samt erhöll fyra års tjenstledig- 
het för att ombord å främmande w makters krigs
fartyg vinna praktik i mitt yrke. Agare till ett ej 
obetydligt arf efter mina föräldrar var jag ekono
miskt oberoende och behöfde ej slafva ombord i ett 
handelsfartyg under någon ra och brutal kofferdi- 
kåptens herravälde, utan som officer intaga den plats, 
som min uppfostran anvisade mig ombord pä ett 
krigsskepp. Det intresse, med hvilket jag omfattat 
den transka historien och literaturen, och den be
undran jag hyste lör det hjeltemodiga franska folket, 
hvars språk jag med färdighet talade, ingaf mig 
lust och håg att ingå i fransk sjökrigstjenst. Mitt 
första mål biet alltså Pains, jag ville der uppvakta 
franska marinministern, och af honom få höra huru
vida jag kunde vinna aktiv tjenstgöring, samt för 
öfrigt söka inträde i Parisersocieteten, som efter 
restaurationen äter kommit till heders samt åter
vunnit sin forna ryktbarhet för att vara den finaste 
i Europa.

Till Paris! var således mitt första fältrop och 
jag anträdde min resa afundad af mina kamrater, 
samt försedd med åtskilliga rekommeudationsbref. 
Ack mina vänner, att vara ung, iefnadsfrisk, stark 
till kroppen, liflig till själen och att sedan med en 
väl späckad börs och säkra kreditiv på fickan få 
utropa: till Paris! till nöjets, smakens och den fina 
odlingens hufvudstad, det vill säga något och kan 
komma ens hjerta att klappa af fröjd och bröstet 
att vidgas af berusande känslor och jag längtade 
också dit lika ifrigt som ökenfararen längtar efter 
den grönskande oasen med den svalkande källan.

Jag hade iemnat Tyskland och Belgien bakom 
mig samt inkommit öfver franska gränsen. I städer 
och byar dem jag passerade sökte jag förgäfves 
efter något yttre minne från kejsardömet. Allt 
tycktes vara försvunnet med den store man som 
fört- den franska krigsäran till höjden af ryktets

Trolle. 7
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tempel. Tricoloren hade lemnat plats för liljorna 
och krönta N för Karl X:s namnchiffer. Ej ens 
en krogskylt visade några inskriptioner eller teck
ningar som påminde om revolutionen och kejsar
dömet. Allt var restaureradt och återfördt till tiden 
under den XYI:de Ludvig. När jag passerade gen
om en by hörde jag en uniformklädd herre med 
glasögon på näsan utropa på den öppna platsen 
framför kyrkan: »Citoyens, citoyennes, je demande 
silence», några pojkar och dagdrifvare samlade sig 
omkring honom och han uppläste ett dekret, som 
tillkännagaf, att kamrarna blifvit upplösta och att 
en ny minister blifvit utnämnd af konungen. Det 
var den Polignacska ministeren som skulle fram
kalla en ny revolution och kasta Karl X:s tron 
öfver ända. Svårligen kunde jag ana, att det dekret 
jag hörde uppläsas skulle hafva sådana följder med 
sig.

Vid min ankomst till Paris tog jag in på hotell 
Richmond, Rue de la Tour. Hela staden var i en 
irriterad sinnestämning ty furst JulesPolignac, hvilken 
konungen satt i spetsen for styrelsen efter ministeren 
Martignac, var af folket lika mycket fruktad som 
hatad, såsom varande det absoluta konungadömets 
ifrigaste förkämpe. Karl X hade alltmera låtit 
påskina, att han så småningom ämnade undergräfva 
konstitutionen och insmuggla den absoluta monarkien, 
och. när han nu, efter flerfaldiga ombyten af mini
sterer, slutligen satte sin med hertiginnan af Polignac 
födde naturlige son i spetsen för styrelsen, denne 
man, hvilken redan som tioårig gosse svurit en dyr 
ed : »att vara en evig pende till revolutionen», så 
blef det klart att steget var taget fullt ut, hvilket 
skulle återföra Frankrike i absolutismens bojor.

Paris, var i den stund jag anlände dit, en på 
djupet bullrande vulkan, och den politiska barometern 
visade att ett utbrott snart var att förvänta. Till 
och med de europeiska makterna anade genast vid 
tillsättandet af ministeren Polismac den sedermera
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inträffade katastrofen och meddelade härom Karl X 
sina bekymmer. Czar Nikolaus yttrade vid en au
diens till franska sändebudet i S:t Petersburg: 
»Konungen af Frankrike bör taga sig i akt, jag 
ämnar icke understödja något narrsyrtem. Han har 
i sinnet att utföra en statskupp, ansvaret derför 
kommer att falla på honom sjelf». Metternich på
stås hafva yttrat sig varnande i ännu tydligare 
ordalag. Men konungen och hans gunstling Polignac 
förblefvo både döfva och blinda till dess att storm
klockan ljöd öfver Paris och den trefärgade fanan, 
kampens symbol, utvecklade sina färger och Mar- 
seljäsen ljöd genom gatorna.

Men oaktadt att ett hotande politiskt åskmoln 
hängde öfver Frankrikes -sköna, hufvudstad stodo 
likväl dörrarne till nöjets tempel på vid gafvel och 
med en nästan feberaktig ifver njöt man af den 
närvarande stundens lugn, likasom anande att den 
rådande förrädiska stillheten snart skulle blifva af- 
bruten af häftiga stormar. Konungen residerade 
i St. Cloud, midt ibland sitt hoffolk och tillbragte 
lifvet der på sitt gamla vanliga sätt, med whist 
och jagtpartier, med att lyssna till hertiginnans af 
Angoulêmes hotfulla utfall mot revolutionsmännen, 
som beröfvat henne hennes föräldrar — hon var 
dotter till Ludvig XVI och Marie Antoinette, — 
samt med att smida ränker mot konstitutionen. I 
Pai ds-salongerna deremot tömde man nöjets bägare 
till botten, vare sig att dessa salonger egde till värd 
en återkommen och i sina forna rättigheter insatt 
emigrant eller en af bourgoisiens koryféer. Njuta 
var dagens fältrop och lösen, ty ingen visste livad 
den kommande morgonen medförde i sitt sköte. 
Ett faktum är det, att folk i allmänhet sällan i så 
hög grad hängifva sig åt nöjen och lustbarheter, 
som kort före utbrotten af en statshvälfning, en 
revolution. Man tyckes med flit vilja dansa på 
vulkanens krater innan denna sprutar eld och lågor.

De kreditiv jag medförde voro utfärdade på
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bankiren Lafitte i Paris och derigenom kom jag 
icke allenast i personlig bekantskap med denne rykt
bare penningfnrste, utan bief äfven en gäst i hans 
salonger. Han, jerate en annan bankir, Casimir 
Périer, icke blott verkade för den snart utbrytande 
revolutionen, utan blefvo efter densamma de händer, 
hvilka upplyftade Ludvig Filip, bourgoisiens omhul
dade skötebarn, på den efter Karl X lediga tronen.

För att vinna rådrum mot den halsstarriga de
puterade-kammaren, som genom en skattevägran 
sökte visa sin opposition mot regeringen, liksom 
älven för att afvända befolkningen från politiska 
funderingar, beslöt ministeren att genom ett krig 
och det intryck, som ett sådant plägar göra på ett 
stridslystet folk, insöfva detsamma och afvända dess 
uppmärksamhet från de förestående representant- 
valen. Afven tidningspressen ville man gifva annat 
stofi åt sina spalter än politiska kannstöperier. 
Pressen var Polignacska ministerens värsta fiende. 
En tidning yttrade om densamma: att den vore en 
ögonläkare, som blifvit tillkallad för att bota en 
viss hög person lör starren, och en annan tidning 
började sin artikel Öfver de ministeriell, handlingarna 
med följande utrop: »Olyckliga Frankrike ! olycklige 
konung!» I spetsen för oppositionspressen stodo: 
»National», grundad och redigerad af Thiers och 
Mignet, tvenne värderade häfdatecknare och Armand 
Carrel, en talangfull publicist med de renaste re
publikanska tänkesätt; vidare »Temps» ett organ 
för den frisinnade medelklassen och slutligen »Globe», 
en tidning, hvari en mängd af landets lärda notabi
liteter arbetade, och som förde den teoretiska kri
tiken med stor skärpa och talang emot ministeren. 
Emot dessa stodo, såsom ministeriella tidningar:
»Quotidienne» och »Gazette de France».

Sjöröfvarstaten Algier bief den makt, emot 
hvilken de franska vapnen skulle vända sig. Så 
fort jag erhöll underrättelse härom, uppvaktade jag 
marinministern och erhöll genast anställning ombord
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på vice amiral Duperrés flaggskepp, hvilket jeoite 
flottan utrustades i Toulon. Jag lemnade alltsä 
Paris och begaf mig till det sistnämnda stället och 
trädde genast i tjenstgörrng. Här sammanträffade 
jag med Linder, som vunnit anställning på fregatten 
Le Roi. Snart låg flottan, bestående af 105 krigs- och 
347 transportfartyg med 37,000 man af alla vapen 
och 4,500 hästar, färdig att afsegla. Krigsministern, 
general Bourmont, hade sjelf tagit högsta befälet 
öfver expeditionen, emedan han icke hade lust att 
vara i Frankrike vid utbrottet af den af Polignac- 
ska ministeren tillämnade och förberedda katastrofen.

Armadan lemnade Toulons hamn och kursen 
stäldes på afrikanska kusten. Hvilken storartad 
anblick gaf ej denna stora flotta af krigs-och trans
portfartyg, som likt ett moln betäckte bafvet. Denna 
expedition kostade staten den oerhörda summan af 
55 millioner francs. Vidriga vindar nödgade oss att 
söka ankarsättning i bugten af kap Palmas och först 
efter trenne veckors förlopp uppnådde vi hafsviken 
vid Sidi-Ferruch. Utskeppningen af trupperna tog 
genast sin början, men strandbatterierna mottogo 
våra soldater med häftig eld. Divisionen Condé 
kastade sig med verkligt lejonmod mot batterierna, 
stormade och intog dessa, hvarefter utskeppningen 
af trupperna försiggick utan vidare hinder. En 
marinbrigad, bestående af matroser från flottan, bil
dades och förenade sig med trupperna. Vid denna 
brigad erhöll jag på begäran anställning.

General Bourmonts plan gick ut på att form
ligt belägra Algier från landsidan, under det att 
flottan från sjösidan höll staden inspärrad. Till 
vinnande af detta syftemål måste vägen från Sidi- 
Ferruch till Algier, hvilken var två och en half mil 
lång och nästan öfverallt bildade en djup och trång 
dalgång, förvandlas till en af skansar och blockhus 
betäckt löpgraf. Utan detta kostsamma försigtig- 
hetsmått skulle den franska hären lätt kunnat upp- 
rifvas af de talrika beduin- och k aby Iskaror, som
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från alla håll strömmade det hotade röfvarnästet 
till undsättning.

Afrikas sol bränner med en förfärande styrka, 
men vi rycka framåt. Ett gräsligt skri af: 
»Allah il Allah ve Mohammed rocul Allah!» ljuder 
plötsligt på alla sidor rundt omkring oss. Det är 
Ibrahim Aga, beyens mag, som i spetsen för 30,000 
man, till större delen turkiska trupper, rycker emot 
oss. Med otrolig hastighet ordna vi oss till strid. 
En vild, gräslig kamp utspinner sig. Den trånga 
dalgången fylles af folk, som bokstafligen sönderslita 
hvarandra. Beduiner och kabyler anfalla oss på 
sidorna i detacherade afdelningar. De äro djeflar 
och ej menniskor. På hvarje fånge, som faller i 
deras händer afskära de ögonblickligen hufvudet, ty 
för hvarje sådant betalar beyen 50 piaster, hvarefter 
han låter uppsätta det öfver stadsportarna.

Vårt artilleri och kavalleri kunna i den trånga 
dalgången ej göra någon nytta. Vi måste hafva 
luft, fritt utrymme, om vi ej skola tillintetgöras. 
Ett allmänt bajonettanfall anordnas. Trumpeterna 
blåsa signalen dertill, och vi störta framåt. Lik 
en från alpen nedstörtande lavin kasta vi oss öfver 
fienden. Den viker tillbaka, men fattar ånyo stånd. 
Ett nytt, likartadt anfall kastar agans trupper full
ständigt ur dalgången. Värt kavalleri bryter in, 
och artilleriet, som fått en god position på en höjd, 
låter kanonerna spela in i fiendens tätt hopade 
massor, de turkiska trupperna taga till fivkteu 
samt draga beduin- och kabylskarorna med sig, 
segern är vunnen och vägen till Algier ligger öppen 
för oss.

Efter åtskilliga smärre skärmytslingar befunno 
vi oss framför murarna till Algier,o hvars fästnings
verk vi genast började beskjuta. Åtskilliga af dessa 
fästen blefvo med storm intagna, men det vigtigaste 
af dessa verk, det af Karl V uppbygda och efter 
honom uppkallade »kejsarslotteU försvarades af fien
den på det envisaste. Här hade beyen, Hussein
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Pascha, sina röfvade skatter förvarade, här reside - 
rade han med sitt harem, och först när slottet var 
intaget, kunde vi blifva herrar öfver Algier. Flera 
stormningar hade blifvit afslagna och de oupphörliga 
tiraljöranfallen af beduiner och kabyler oroade stän
digt trupperna; kejsarslottet måste till hvad pris 
som helst falla i våra händer.

Ett nytt anfall, en ny stormning af hela armén 
förbereddes. General Bourmont hade från Paris 
mottagit order att med största skyndsamhet afslnta 
expeditionen genom Algiers intagande, ty kriget var 
ej populärt. En' ministérförändring hade inträffat, 
i det Polignac afskedat de af sina kolleger, som ej 
voro nog absolutistiskt sinnade och i deras ställe 
invalt fullt renhårige monarkister. Kamrarna hade 
blifvit ajournerade och nya val anbefalda. Miss
nöjet bland befolkningen hade stigit till sin höjd, 
ty man insåg klart, hvad konungen och hans mini
ster åsyftade, nemligen ett våld på konstitutionen 
och ett återgående tiil det absoluta konungadömet. 
Frukterna af den stora revolutionen skulle helt och 
hållet omintetgöras.

Divisionen Condé samt matrosbrigaden voro 
utsedda att gå i spetsen för stormkolonnerna. I 
sjelfva dagbräckningen gafs signal till framryckande. 
Under en mördande eld från fienden, som ordentligt 
öfver sål lar oss med kartescher, resas stormstegarna 
upp mot murarna af kejsarslottet. Jag är en af 
de förste som i spetsen för mina tappra matroser 
bestiger en af vallarna. Jag lägger märke till att 
en officer af divisionen Condé följer tätt efter mig. 
Denne man, ur hvars ögon modet och tapperheten 
blixtra fram, kämpar som ett lejon och för hans 
blanka klinga falla fiender som ax för skördeman
nens lie. Af medelmåttig växt utvecklar han det 
oaktadt en beundransvärd styrka. Hans klinga fly
ger i djerfva hugg lik en ljungeld. Just som jag 
ämnar tillropa honom, att jag upptäckt en lucka i 
fiendens led, höres ett förfärligt brakande. Stenar
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och grus flyga rundt omkring oss. Hussein Pascha 
har lat it spränga »kejs arslottet» i luften. Jag faller 
ned, bedöfvad af lufttrycket efter explosionen. När 
jag återvinner sansningen finner jag, att våra trup- 
pei besatt ruinerna etter slottet. Förgäfves spanar 
jag eftei den främmande officeren. Han synes ej 
till; har han omkommit eller är han vid Jif?

Hussein Pascha, som nu insag, att han ej längre 
kunde hålla, sig, begärde att få dagtinga. Kapitu
lationen beviljades och alla fästningsverk jemte ham- 
neno och staden Algier öfverlemnades följande dag 
i våra händer. Algiers eröfring var fulländad. Den 
hade kostat fiansmännen 3,000 man. Segrarnas 
byte utom sjeifva staden utgjordes af 17 örlogs- 
fartyg, 1,500 kanoner och omkring 170 millioner 
francs. Exbeyen, Hussein Pascha, inskeppade sig 
nagra. dagar derefter tillika med sin privata förmö
genhet (1 million francs) och ett sällskap af 100 
peisonei till Italien, der han fyra år senare do^ i 
närheten af Alessandria. Karl X hade sålunda, 
för att stödja sin egen tron, afsatt en annan legi
tim lui ste, men anade visst icke, då han erhöll 
underrättelse derom, att han några få dagar derefter 
sjelf skulle drabbas af ett lika öde, det att förlora
en tron och vara tvungen att fly från sitt fädernes
land.

För mitt deltagande i stormningen af Almer 
erhöll jag hederslegionens kors. Vid återkomsten 
till Toulon sammanträffade jag med Linder. Blott 
några få dagar hade vi nöjet att vara tillsammans. 
Han gick. med Le Roi till Kina och jag återvände 
tiji Pans i akt och mening att söka vinna anställ- 
ning på ett af franska medelhafseskaderns fartyg. 
Jag uppvaktade baron d Haussez — marinministern 
— som på det artigaste komplimenterade mig. Ge
neral Bourmont hade omnämnt mig flera ganger i
sma rapporter och ministern lofvade mig snar" an
ställning.

Några dagar derefter blef jag inviterad till bal
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hos mr Lafitte. När jag inträdde i den med folk 
fullsatta salongen, mottogs jag af värden och värdin
nan på det mest förekommande sätt. Mitt namn 
hade förekommit i »Gazette de France» bland de 
nyutnämnde riddarna. Fru de Lafitte var ett char
mant fruntimmer, elegant, behaglig till sitt sätt och 
för öfrigt en strålande skönhet. Här såg jag per
soner, hvilka redan hade eller strax derpå förvärf- 
vade sig verldsrykte, såsom den ryktbare republika
nen Lafayette och advokaterna Guizot och Thiers. 
Talley rand och Fouché, dessa båda gamla revoluti
onärer och intrigmakare voro äfven till finnandes, 
likaså hertigen af Orleans, Ludvig Filip, den blif- 
vande »inedborgarkonungen», en vacker och ståtlig 
karl, för hvilken damerna mycket intresserade sig 
och som sjelf syntes intressera sig mest för dessa, 
hvilka han visste af erfarenhet ej äro att förakta, 
då det gäller spelet om en krona. Moderata roja
lister, liberala af flera nyanser, demokrater och rena 
republikaner trängdes om hvarandra i hotel Lafittés 
lysande salonger. Politik afhandlades i hvar je vin
kel och vrå och luften var uppfyld af revolutionära 
element. Man gjorde epigramm och madrigaler, i 
hvilka konungen och hans ministrar gjordes till före
mål för skämt och lössluppna qvickheter. Man små
log åt sina motståndare, man sade hvarandra artig
heter, man kände hvarandra »på pulsen», och gjorde 
sina beräkningar. Det var ett skådespel värdt att 
betrakta. Man bildade grupper och konversationens 
barometer var i jemt stigande. De liberala samlade 
sig kring någon af partiets mera framstående män, 
såsom t. ex. Benjamin Constant, Lafayette, Manuel, 
Lanjuinais och Boissy d’Anglas, spillror af den forna 
Feuillantklubben, under det att centerpartiet eller 
de konstitutionelle grupperade sig kring Talleyrand 
eller Fouché. Thiers och Guizot, stående vid sidan 
af detta parti, hade bildat en egen politisk sekt, 
som redan räknade talrika anhängare och som i en 
framtid utbildade sig till en stark opposition, på
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hvars skuldror de arbetade sig upp till makt och 
inflytande.

Jag stod just i begrepp att inträda i danssa- 
longen, då jag fick se en person stående rätt i min 
väg och hvars åsyn kom mig att plötsligt stanna. 
Det var samme officer, som kämpat vid min sida 
vid stormningen af »kejsarslottet» i Algier och hvars 
oförlikneliga tapperhet jag så mycket beundrat. 
Han var civilklädd. Han stod helt allena och hans 
klart blickande ögon sågo med ett visst satiriskt 
uttryck på de olika grupper, hvilka stodo rundt 
omkring honom. Han hade ljust hår och stora 
ljusa mustascher samt skarpt markerade anletsdrag. 
Den höga pannan utvisade klokhet och kraft. An- 
sigtet var mycket magerlagdt, men dragen ädla 
och uttrycksfulla, hela gestalten var tilltalande. 
Han måste bestämdt vara en framstående person
lighet.

Mr Lafitte gick händelsevis förbi mig. Jag gaf 
honom ett tecken att stanna.

»Hvem är denne person?» frågade jag bankiren, 
i det jag visade på min obekante från Algier.

»Hvad, äro herrarna ej bekanta med hvar
andra och likväl äro ni — landsmän?» sporde mig 
bankiren.

»Landsmän, denne herre skulle då vara svensk?»
»Mycket riktigt, det är mr Myhrberg, en lika 

utmärkt menniska som högt framstående officer,» 
svarade bankiren. »Af hans familjeförhållanden 
känner jag blott att han är född i Finland, men 
att han sedermera öfverflyttat helt ung till Sverige. 
Det är en republikan af de ädlaste, mest upphöjda 
tänkesätt. Af alla förtryckta nationer är han en 
vän, och för dem drages hans klinga. Han är en 
gynnad vän af Lafayette, genom hvars inflytande 
han erhöll anställning som officer vid divisionen 
Condé under expeditionen till Algier. Man ville 
dekorera honom med hederslegionens kors, men han 
afslog det, ty han är lika blygsam som tapper. Han
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drog sitt svärd denna gång för att vara behjelplig 
att befria alla de kristna slafvar, som sackade un
der beyens förtryck i sina bojor. Hvad nya be
drifter han nu har i tankarna, känner jag ej till, 
men länge lär han ej förblifva i stillhet. Måhända 
önskar ni att blifva presenterad för honom?»

»Med största nöje,» blef mitt svar.
Mr Lafitte presenterade oss för hvarandra. 

Min berömde landsman räckte mig handen och sade 
sig igenkänna mig från striden vid Algier.

»Hvart tog ni vägen, när »kejsarslottet» spräng
des i luften?» sporde jag honom.

»Jag föll liksom ni till marken, men reste mig 
snart igen, samt skyndade att hopsamla en trupp 
soldater, med hvilkas tillhjelp jag lyckades att ur 
slottets underjordiska fängelser rädda en hop olyck
liga kristna fångar, som beyens korsarer uppbringat,» 
svarade han.

»Stannar ni länge i Paris?»
»Både ja och nej, ty mitt uppehåll här beror 

på omständigheterna,» svarade han. »Det torde 
blifva nog för mig att göra i Paris, men måhända 
reser jag till Polen eller Grekland.»

»Aha, ni anar måhända, att något af dessa för
tryckta folk kommer i behof af er klinga?»

Han smålog och svarade:
»Hvem kan veta. Icke der för att min arm 

har något a.tt betyda i en strid, men troligt är, att 
dessa folk ej längre vilja sucka under ett ok, som 
trycker dem till jorden. Men jag älskar att kämpa 
för en rättvis sak, och bryter revolutionen lös i 
någon af dessa stater, är det nog troligt, att jag 
begifver mig dit och ställer mig i frihetskämparnas 
led.»

Hans ord och uttrycket i hans ansigte, som 
afspeglade en ren och hög själ, imponerade på 
mig. Denne mans karaktär var sublim. Jag be
slöt att odla hans bekantskap och utbad mig hans 
adress,
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»Rue du Helder n:r 66,» svarade han, »och väl
kommen till mig, men ni får gå i böjden, ty jag 
bor fem trappor upp i en vindskupa.

»Det betyder föga, ty som sjöman är jag van 
vid stortoppen, man har derifrån den vidsträcktaste 
utsigt.»

>Så har äfven jag, jag öfverskådar en stor del 
af Paris. Det är egendomligt nog, att blicka ut 
öfver alla dessa hus och bygnader. Det sorlar 
och mullrar under mig och helt svagt tränger ljudet 
upp till mig. Välkommen emellertid. Vi skola tala 
om Sverige och Gamla Finland. Jag begifver mig 
nu härifrån, ty jag har bref att skrifva.»

Med en varm handtryckning skildes vi åt. 
Myhrbergs namn, redan kändt och aktadt af ett 
fåtal af hans vänner, skulle inom kort blifva det 
uti en långt vidsträcktare krets. Till ytterlighet 
blygsam, var det högst sällan han talade om sig 
sjelf och oftast var det af en ren händelse, man 
kom under fund med alla de hjeltedater, i hvilka 
han deltagit.

Några dagar derefter uppvaktade jag konungen 
i Tuilerierna. Min utnämning till riddare af heders
legionen fordrade denna uppmärksamhet. Jag in
fördes af hertig d’Argout i en stor sal, i hvilken 
jag fann konungen i sällskap med flera medlemmar

familjen. Karl X var ännu en,af den kungliga

föga

åtminstone till utseendet, kraftfull åldring. Han bar 
en hofdrägt af mörkbrun sammet, hvita silkesstrum
por och skor med diamantspännen. Öfver- bröstet 
bar han St. Ludvigsordens blå band. Håret var 
lätt pudradt. Hans ansigte visade starkt utpreglade 
drag af den Bourbonska slägttypen, en stor näsa, 
tjocka, utstående läppar, något slappt hängande 
kinder, bred fyllig haka, en hög panna samt stora, 

lifliga Ögon.
I salen befinna sig flera damer, bland dessa 

hertiginnan af Angouletne, Ludvig den sextondes 
dotter, som är förmäld med sin kusin hertigen af
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Angoulème, Karl N:s äldste son, samt hertiginnan 
af Berry, enka efter Karl Ferdinand hertig af Berry, 
konungens andre son, som den 13 Februari 1820 
medels ett knifstygn blifvit mördad af Jean Pierre 
Louvel, en vid de kungliga stallen anstäld sadelma- 
kare, i samma ögonblick som hertigen skulle begifva 
sig från spektaklet och just som han stod i begrepp 
att hjelpa sin gemål upp i vagnen. Louvel erkände 
sig 1 uifv a begått denna blodiga handling af ett djupt 
inrotadt hat till bourbonerna, dem han betraktade 
såsom sitt fäderneslands fiender. Hertiginnan Ka
rolina af Berry, dotterdotter till Ferdinand IV af 
Neapel och båda Sicilierna var icke skön, men liflig, 
karaktärsfast och intressant. Hon hade skänkt sin 
man tvenne söner, hvilka aflidit i späda åren, samt 
en dotter, prinsessan Louise, som erhöll den gamla 
titeln — Mademoiselle. Efter sin mans död gaf 
hon lifvet åt en son, hertigen af Bordeaux, hvilken 
under namn af Ginefve af ChamboTd fortfaiande äi 
en af de legitime pretendenterna till franska konun- 
gatronen.

Hertiginnan af Angoulème, har fått i arf moderns 
— Marie Antoinettes -- vackra ögon men ansigtet 
visar i öfrigt att hennes far varit en bourbon. Hon 
är af en sjelfständig, beslutsam och manlig karaktär. 
Napoleon karakteriserade henne ganska riktigt der- 
igenom, att han en gång yttrade om henne: »det 
finnes bland bourbonerna blott en enda man och 
det är hertiginnan af Angoulème.» I sjelfva verket 
har hon det bourbonska sinnelaget, i förening med 
karaktärsstyrka, i högsta grad utveckladt. Dertill 
kom än ytterligare den naturliga hämdkänslan mot 
revolutionen, som bragt hennes föräldrar på scha
votten och hållit henne sjelf i en langvarig fången
skap. Rojalismens smickertungor visste äfven stän
digt att erinra henne derom, pa sa sätt att de vid 
hvarje tillfälle tilläde henne epitet, som hade afse- 
ende derpå, t. ex. »det sublima offret», »den värnlösa 
i templet» o. a. d. Ofta kallade man henne »god-
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hetens engel», hvarvid man sannolikt råkade att 
förbise, att alla restaurationens hämdbragder mot 
revolutionsmännen utgingo från det inflytande, som 
«godhetens engel» för tillfredsställande af sitt hat 
och sin hämd visste att utöfva på den svage konun
gen.

Monarken mottog mig särdeles nådigt och jag 
måste redogöra för åtskilliga detaljer, som stodo i 
gemenskap med expeditionen till Algier. De båda 
hertiginnorna tycktes lyssna med synbart intresse 
till min berättelse.

»På ert uttal hör jag, att ni är tysk till bör
den,» yttrade hertiginnan af Angoulême till mig. 
»Icke så min herre?»

»Nej ers kunglig höghet, jag är — svensk.»
»Ah, hvad hör jag, svensk !» utropade konungen 

med mycken liflighet. »Som landsflyktingar uppehöllo 
min bror, högstsalig h. m:t Ludvig XVIII och jag, 
oss för en kortare tid i Sverige. Ett vackert, hem
ligt land och ett präktigt folk. Sverige har gifvit 
mig endast angenäma minnen. Ert hof var på den 
tiden det gladaste i Europa. Er konung Gustaf 
III var en charmant och ytterst älskvärd furste. 
Skada att ert folk fått smak för de moderna frihets
idéerna. Det har gjort revolution.»

»E. M:t syftar på 1809 års statshvälfning,» 
svarade jag. »Denna var nödvändig om Sverige ej 
skulle gått under och förlorat sin sjelfständighet 
som stat. Konung Gustaf III gjorde äfven han 
revolution, älven den var påkallad. Ena gången 
var det konungen, den andra folket, som tog statens 
räddning om händer.»

Konungen hotade mig leende med fingret.
»På ert svar finner jag, att ni varit alltför 

länge i revolutionens rätta härd — Paris,» yttrade 
han. »Jag skall tillsäga baron d’Haussez, att han 
ofördröjligen sänder er till Toulon, ombord på något 
af medelhafseskaderns fartyg. Luften i Paris är ej 
nyttig. Dessförinnan önskar jag, att ni besökermigi St.
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Cloud, vid vår taffel. Hertig,» konungen vände sig 
till d’Argout, »vi ha ju jagtparti en af dagarna?»

»Ja E. M:t i öfvermorgon den 21 Juli enligt 
hvad E. M:t befalt,» svarade hertigen bugande.

»Nåväl, infinn er på morgonen den 27 i St. 
Cloud min herre,» yttrade konungen, vändande sig 
till mig, »så får jag se om ni är lika tapper att 
nedlägga hjortar och harar som ni visat er vara, 
då det gälde beduiner och kabyler. Au revoir, 
monsieur!»

Konungen räckte mig sin hand att kyssa. Jag 
bugade mig djupt öfver densamma, ej anande att 
denna hand om några få dagar ej längre skulle hålla 
någon spira, och att striden mot hjortar och harar 
i St. Cloud, skulle förbyta sig till en vild, en blodig, 
en ryslig strid menniskor emellan på gatorna i Paris 
och på dess barrikader.

Hvad menniskor i allmänhet känna till bra litet 
af sitt öde och väl det!

Följande dag gick jag till Hue du Helder för 
att aflägga ett besök hos Myhrberg. Under vägen 
dit lade jag märke till att befolkningen var i en 
ovanlig rörelse. Öfverallt på boulevarderna och de 
förnämsta gatorna stodo talrika grupper al ifrigt 
samtalande personer. Studenter, elever från poly- 
tekniska skolan och blusmän traterniserade med 
hvarandra. Der och hvar syntes en militärpatrull 
tåga fram genom gatorna. Allt detta hade bestämdt 
något att betyda och i närheten af Palais Hoyal gick 
jag in på en restauration för att der möjligtvis få 
höra, hvad som var på färde.

Restaurationen var uppfyld af folk, till större 
delen studenter och arbetare. Ett döfvande sorl 
och buller herska de i den stora salen. Af de^ häf
tiga tal, som höllos och i hvilka regeringen på allt 
sätt hånades, var lätt att inse, att befolkningen var 
i högsta grad uppretad och att missnöjet stigit till 
sin höjd. Man drack omåttligt, och jag lade märke 
till, att värden ej af gästerna mottog någon betalning.
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Man förplägade sig gratis, en omständighet som ej 
saknade sin stora betydelse.

Dörren till salen öppnades och en liten, under- 
sätsig man inträdde, hvars lifliga, skarpt blickande 
ögon i en hast öfverforo de till ett par hundra per
soner uppgående personerna, hvilka fylde lokalen. 
Den lille mannen smålog, nickade förtroligt åt värden 
och trängde sig fram i salen.

Man varseblef nu den lille mannen.
»Det är Louis Blanc!» ropade flera röster om 

hvarandra. »Louis Blanc är här! tyst, låt oss höra 
hvad han har att säga. Hvad nytt från regeringen, 
hur många dekret har den skurken Polignac skickat 
oss på halsen? Tala, vi vilja höra något frän sty
relsen.»

Innan den lille mannen visste ordet af, befann 
han sig upplyftad och stående på ett bord, hvarifrån 
han syntes öfver hela salen. En djup tystnad in
trädde och alla gästerna samlade sig i en sluten 
massa rundt omkring bordet.

Louis Blanc höjde sin högra hand och bjöd 
tystnad.

»Ni frågar mig, huru många dekret eller ordon
nanser, som herr Polignac och hans kreatur inom 
ministeren hafva utfärdat och som blifvit under- 
skrifna af konungen, och jag svarar — sex. Det 
sjette och sista är utkommet i dag. Vill ni veta 
hvad dessa sex dekret innehålla?»

»Ja, ja, låt oss höra!» ropades det i korus.
»Det första af dessa påbud suspenderar tryck

friheten; det andra innehåller att den valda, men 
ännu icke sammanträdda deputeradekammaren blifvit 
upplöst; det tredje bestämmer en omgestaltning af 
vallagen, som nedsätter antalet af deputerade från 
430 till 258, den gröfsta kränkning af konstitutionen, 
hvarigenom oppositionen uteslutes från all delaktig
het i statsstyrelsen; det fjerde bestämmer terminen 
för de nya valen och fastställer de nya kamrarnas 
öppnande till den 28 september. De femte och
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sjette titlkännagifva en mängd utnämningar, vid hvilka 
alla individer, som ka aldrig så liten anstrykning 
af liberalism blifvit förbigångna och deremot de 
mest krassa ultrarojalister ihågkomne af den kung
liga nåden. Hvad säger ni härom?»

»Att man bedrager folket, att man uppenbart 
kränker grundlagen, att man på ett lömskt sätt 
tillintetgjort konstitutionell, att dessa ordonnanser 
äro en utmanande förolämpning, som krätver upp
rättelse,» ropades i vild korus af alla åhörarna.

»Man gör ännu mera, man utmanar folket till 
— strid!» utropade talaren. »Monitoren för i dag 
tillkännagifver att en folkets fiende, den ultra-roja- 
listiske marskalk Marmont blifvit utnämnd till 
öfverbefälhafvare för trupperna i Paris d. v. s. till 
fältherre i striden mot folket, i den händelse detta 
vågar resa sig till åter er öfrande af sina rättigheter.»

Talaren tystnade och lät sina brinnande blickar 
hvila med ett frågande uttryck på åhörarna.

»Yi skola hämnas, vi skola gifva. våra lif för 
att skydda våra rättigheter, död åt, Polignac, ned 
med ministrarna,» vrålade alla närvarande med ett 
uttryck af raseri, som var fruktansvärdt att höra. 
»Vi äro redo, säg livad vi skola göra, när skall 
striden börja?»

Den lille mannen tycktes för hvarje ögonblick 
växa till en jätte. Allt efter som han talade, bi.efvo 
orden kraftfullare, gesterna mera lifliga, ansigtet 
fick ett uttryck af ädel vrede och harm. Ögonen 
lågade, kinderna betäcktes af en hög rodnad. Det 
var en af fanatismens eld besjälad man, som ovil- 
korligen drog åhörarna med sig samt egde förmåga 
att imponera på samt leda massorna.

»Ni frågar mig, när striden skall börja och 
jag svarar er, att den redan börjat, att den varat 
länge, fastän ni ej aktgifvit derpå,» fortsatte, tala
ren. »Har ni ej fått ögon att se och öron till att 
höra med. Yet ni ej, att sedan gårdagen alla .ar
betare i boktryckerierna och på fabrikerna äro tills-
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vidare entledigade, att de stora handels- och ban
kirhusen instält sina betalningar; att räntekupon
gerna utbjudas till de lägsta kurser? Och hvarför 
har allt detta blifvit gjordt? Jo för det man väntar 
en oundviklig katastrof och att folket skall gripa 
till vapen !»

»Ni har rätt, ni har rätt, till vapen, till vapen!» 
skallade det från hundratals munnar.

Värden, som stått vid fönstret, utropade med
hög röst:

»Polisen är i antågande, fort härifrån, skingra 
er mina vänner!»

Innan Louis Blanc lemuade salen, hördes hans 
stämma utropa: »Kommen ihåg — i morgon!»

Hans åhörare upprepade hans ord. Morgon
dagen var den 27 juli, samma dag konungen in
bjudit mig att deltaga i jagten vid St. Cloud.

Salen" hade blifvit tom på folk. Innan polisen 
inträdde, hade jag lemnat restaurationen.

När jag anlände till Palais Royal, fann jag 
platsen derutanför fullpackad af en skrattande och 
larmande folkhop. Man skrek, hojtade, klappade 
i händerna samt tillstälde åtskilliga tumultuariska 
uppträden. I ett af fönstren, liggande i bottenvå
ningen af palatset, hade en pamflettskrifvare, markis 
de Chabannes, upphängt åtskilliga karrikatyrer och 
satirer öfver dagens förhållanden, hvilka produkter 
af några närstående högt upplästes och förklarades 
för folket, som lyssnade dertill och vrålade af för
tjusning.

»Se här en annan alldeles förträfflig teckning, 
af den gode de Chabannes, som trots sin grefve- 
krona och markistitel likväl dritver gäck med den 
kungliga kronan,» skrek en bredaxlad student. »Denna 
teckning är ypperlig, full af sprittande humor och 
dräpande satir.»

»Hvarom handlar den, berätta! vi ha sa länge 
haft tråkigt, att det känns riktigt godt att få skratta,»
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skreko flera röster om hvarandra. »Till saken, herr 
student, öppna er språklåda och låt oss höra.»

»Denna teckning föreställer en stor procession 
af aktningsvärda kolbärare och dygdesamma fisk- 
månglerskor, hvilka taga genom gatorna i Paris.» 
skrek studenten.

»Lefve kolbärarna och fiskmånglerskorna!» ro
pade massan i korus. »Men hvarför tåga. de ge
nom Paris!»

»För att lyckönska konungen till den i Afrika 
vunna segern och helsa honom med titeln: Africa
ines,» skrek studenten.

»Bravo! en lyckad idé af Polignae för att slå 
puder i ögonen på oss och sätta folket i entusiasm 
för konungens dråpliga regering,» hördes en grof 
basröst högt ropa ibland folkmassan.

»Den rösten kände jag igen,» skrek en tjock 
borgare. »Den tillhörde — Odilon Barrot!»

»Lefve Barrot!» skrek man i korus.
»Det finnes en devis under teckningen,» ropade 

studenten.
»Hur lyder den?»
»Jo, det är en kolbärare, som talar till kun

gen och säger: sire! till och med en kolbärare är 
herre i sitt hus; se till att ni handlar på samma 
sätt som kolbärarna, och lita då på oss!»

Ett döfvande rop blandadt med skrattsalfvor, 
och handklappningar, helsade denna förklaring. 
Minan var laddad, en enda gnista och den var fär
dig att explodera.

Denna gnista befann sig helt nära.
Några gensdarmer framstörtade nemligen helt 

plötsligt samt nedryckte och förstörde dessa förar
gelseväckande föremal al hr de Chabannes hand. 
Folkmassan, som hitintills blott larmat och skrattat 
blef nu ursinnig. Man började att under hån och 
skym ford misshandla samt bortjaga gensdarmerna, 
som illa slagne togo till flykten under lolaets vilda 
skrän och hotelser,
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Plötsligt hördes en röst ur hopen ropa:
»Framåt till St. Cloud! Låt oss spärra vägen 

för Polignac, som snart återvänder hit från konun
gen. Ned med honom, ned med ministrarna!»

Denna uppmaning fann genast anklang hos den 
uppretade folkhopen. Massan satte sig i rörelse 
mot vägen, som leder till St. Cloud. Jag följde 
efter.

Minan var färdig att springa.
Plötsligt stannade folkhopen.
En hel trupp af tidningskolpqrtörer spärrade 

i en hast gatan och hindrade massan att framtåga.
»Ur vägen!» ropade flera röster från de främsta 

leden af folkhopen, »eller vi trampa ner er.»
»Det är rätt taladt, men först skola ni läsa 

hvad som står i »National» och »Temps,» svarade 
en af kolportörerna. »Se här tidningarna!»

Hvar och en af kolportörerna lemnade en packe 
tidningar till de närmast dem stående männen. 
Inom några få minuter hade hvarje man i folkho
pen ett nummer af »Temps» eller »National». De 
innehöllo ett af 43 ansvarige tidningsutgifvare och 
redaktörer undertecknadt manifest, hvari de utfär
dade kungliga dekreternas lagstridighet och ogiltig
het ådagalades och folket formligen uppmanades till 
beväpnadt motstånd mot den högförrädiska mi
nisteren.

Detta manifest verkade på folket som en elektrisk 
gnistra.

»Framåt, död åt Polignac, ned med ministrar
na!» hördes ånyo från folkmassan, som åter satte 
sig i rörelse.

Den upphetsade hopen vek nu in på rue Richelieu, 
en af de mest besökta i Paris.

På denna gata hade »National» och »Temps» 
sina redaktionsbyråer.

När folkmassan hunnit fram till dessa tidnin
gars lokaler, hvilka tili följe af den nya tryckfri
hetslagen blifvit stängda, stötte den på polis, som

MINAN ÄR NÄRA ATT SPRINGA.
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med våld ville bryta sig in pä byråerna och för
segla preussarna, eller förstöra desamma, emedan de 
offentliggjort det redan bekanta motståndsmanifestet. 
En klensmed hade al polisen blifvit efterskickad för 
att låta bryta upp dörrarna.

Folkhopen hade stannat. 
o Plötsligt öppnades ett al fönstren i »Nationals» 

byrå och Armand Carel, en af tidningens redak
törer, visade sig. Folket helsade den värderade 
republikanen med lifliga hurrarop. Carel, med lag
boken i hand, uppläste högt en artikel ur densamma, 
om husfridens störande och fäste polisens uppmärk
samhet på de vådliga följderna af ett brott mot 
detta lagstadgande. Smeden nekade nu att vara 
polisens handtlangare. Dessa hemtade en annan 
smed. Folkets knot och dofva mummel var i till
tagande.

»Mina vänner,» yttrade Carel, vändande sig till 
folket, »vet ni hvem denne man är?»

Han visade med handen på smeden, som stod 
färdig att uppbryta dörren.

»Nej, nej!» ropades det högljudt.
»Det är Barbou, han som brukar nita ihop 

galer sj af varnas bojor, fortsatte Carel. »Ministeren 
har nitat ihop bojor at tryckfriheten och vill göra 
dess utöfvare till slafvar. Barbou och polisen skola 
sönderslå våra pressar och folket skall ej längre få 
höra talas om friheten, om lagen, om konstitutio
nen. Barbou skall göra er allesammans till slafvar. 
Hvad sägen I härom?»
_ Folket mumlade ej längre, det röt som tigrar. 
Det störtade framåt, dref Barbou och polisen under 
högljudda förbannelser från platsen och fortsatte 
sin väg under afsjungande af marsäljäsen.

Man var nu framme på en af de gator som 
ledde till St. Cloud. På denna gata inväntade man 
den hatade Premierministern. Ve gunstlingen, om 
han fölle i tigrarnes klor. Han vore då förlorad.
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TIONDE KAPITLET.

På barrikaderna. »Ge fyr!» Konungen flyr. Till Atben 
eller Warschau?

I detta ögonblick, eller just då folket stod i 
begrepp att spärra gatan, syntes ett dammoln röra 
sig framåt på vägen som torde t rån St. Cloud. 
Detta moln närmade sig skyndsamt. Det var Au
gust Jules Armand Marie, furste af Polignac, som 
i ilande fart och akande i en med 6 hästai diagen 
h of vagn, samt eskorterad at ett kompani gensdai 
mer, närmade sig det väntande folket.

Der satt på de svällande sidendynorna och 
iklädd en lysande hofdrägt, prydd med juveler och 
spetsar, den stolte aristokraten och gunstlingen, i 
hvars hand tronens öde hvilade. På hans stolta 
panna, beskuggad af ett lockigt, lätt pudradt här, 
hvilade ett hotande moln, framkalladt af det trots 
och den fiendtliga hållning, som oppositionen vågade 
visa hans befallningar. Ur de strålande ögonen 
lyste mod, djerfhet och beslutsamhet. För honom 
var konungen — a/il, folket intet. Den bugtiga 
örnnäsan, den trotsigt framskjutande ö fv er läppen, 
ögonens lifliga glans, kindernas triska fäig, gestal
tens kraftiga, symetriska proportioner, den väl for
made hand, som liksom af instinkt omslöt det ju
velprydda värjfästet, allt var egnad t att ingifva 
beundran för gunstlingen, som också var en af hol- 
vets mest framstående och lysande kavaljeiei. Cha
teaubriand hade också strängat sin lyra till hans
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lof oeli upphöjelse, denne roj alis tern as och hofvets 
moderne literatör, som inbillade sig att vara ett de 
poetiskt-gudomliga inspirationernas skötebarn, men 
som i sjelfva verket var en religiös svärmare och 
legitimistisk mystiker, med de mest vexlande åsig- 
ter och tänkesätt.

Gunstlingen har lemnat konungen och hofvet 
med löftet: att innan morgondagens sol gått ned, 
i Frankrike åter hafVa infört den absoluta kunga
makten. »Godhetens engel» har jublat, ty denna 
seger öfver friheten är ett offer åt hennes föräldrars 
minne, en triumf som återfaller på de döda, en 
hämd, ett dödshugg gifvet åt den revolution, som 
förde Ludvig XVI och hans gemål på schavotten. 
Aro ej trupperna under Marmonts befäl konsigne- 
rade i sina kaserner? Har ej hvarje soldat er
hållit en gratifikation af 50 francs, för att blifva 
regeringen trogen och med så mycket mera mod 
angripa sina — medborgare? Dessa blodspenningar 
uppgå till en summa af 974,000 francs. Innanför 
sin guldsmidda rock bär han ett kungligt dekret 
som förklarar Paris i belägringstillstånd. Han småler 
af segerfröjd. Lik Hannibal, som svor sin fader 
en ed att alltid hata romarna, har Polignac som 
gosse svurit sin far: att alltid vara en fiende till 
revolutionen. Hvad barnet svurit, skall mannen nu 
infria. Han är den ende af ministrarna, som icke 
qvarblifvit hos konungen i St. Cloud, utan haft 
mod att återvända till hufvudstaden, för att der 
afbida den kamp, han framkallat.

Officei •en, hvilken rider i spetsen för eskorten, 
har varseblifvit folkmassan och anar, hvad man 
liar i sinnet. Han underrättar fursten om den fara, 
som hotar.

»Aro edra geusdarmer beväpnade?» frågar Po
lignac, med en stolt blick.

»Ja min furste!»
»Godt, ni känner er skyldighet som militär. 

Visar packet sig hotande så — ge fyr!»

167
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Officeren saluterar med värjan och ger befall
ning åt gensdarmerna att hålla sina pistoler och
blanka vapen i ordning.

Vagnen jemte eskorten höll nu in på den gata, 
hvarest folket befann sig. Ett gräsligt tjut helsade 
gunstlingen och rop af: ned med Polignac! ned med 
ministrarna! höjdes af folket. Man stälde sig i 
vägen för vagnen och ville hejda hästarna.

° »Ge fyr, hugg in!» kommenderade officeren.
Gensdarmerna aflossade sina pistoler och högg 

in med sina sablar i den tätt packade folkmassan. 
Obeväpnad, som den var, flydde folket åt alla håll. 
De sårades skrik, de döendes jemmerrop blandade 
sig med slamret af vapnen. Stående på afstånd 
bevitnade jag detta mördande af ett värnlöst folk. 
Scenen var ohygglig, och jag erfor en stark böjelse 
att blanda mig i striden och stå på folkets sida. 
Men tanken härpå dog bort som den kommit. Fol
ket var skingradt, vagnen rullade obehindradt framåt. 
Leende lutade sig Polignac bakåt vagnsdynorna. 
Hans första sammanstötning med folket hade in- 
gifvit honom förakt för dess mod. En handfull 
gensdarmer hade varit tillräcklig att skingra^ en 
folkmassa på flera hundra personer. Hvad förmådde 
då ej Marmont med sin armé och sina kanoner 
åstadkomma. Hans gifna löfte till hofvet var lätt 
att infria.

Men han kände lika litet folket som dess styrka.
Vid framkomsten till Rue du Helder hade jag 

lyckan att träffa Myhrberg hemma. Han mottog 
mig ytterst vänligt och jag fann honom sysselsatt 
med att öfverse sina vapen.

»Ni ser förvånad på mitt arbete,» sade han.
»Icke utan, har ni måhända fått några bety

delsefulla underrättelser från Polen eller Grekland ?» 
frågade jag.

»Nej, icke ännu, ehuru de ej torde särdeles 
länge låta vänta på sig,» svarade han. »Man får 
snart mycket att göra.»
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»Hvad menar ni?»
»Att folket gör revolution och befriar sig från 

både konungen och hans ministrar.»
»Men hvad kan detta röra er, om jag får 

fråga.»
»Mig? jo utomordentligt mycket. Om jag ej 

sagt er det förut, så vill jag nu säga er, att jag 
utan att vara någon ny modern Don Quixote, lik
väl är en sådan tok, att jag alltid drager min klinga, 
hvarhelst jag kan komma i tillfälle att strida för 
rättvisan, mot våldet och förtrycket. Franska folket 
lider af orättvisa och våld. Konungen har brutit 
sin ed och vill röfva från nationen de fri- och rät
tigheter, han besvurit. Konungen vill försöka sin 
lycka genom en statskupp, och folket vill försöka 
sin genom en revolution och jag ställer mig på den 
sistnämnda sidan.»

Jag kunde ej motsäga honom. Hade jag ej 
sjelf, för blott en knapp halftimme tillbaka, velat 
göra gemensam sak med folket, lifvad af deltagan
de for dess rättvisa sak. Konungen hade haft rätt, 
da han yttrat till mig att luften i Paris var smitto- 
sam. De scener jag ne vitnade hade mig sjelf ove
tande gjort mig till en liberal, ehuru jag i min 
egenskap af militär borde vara en ultra-r oj alist. 
»Ni har ingenting att invända mot mitt resonue- 
mang,» yttrade Myhrberg leende. »Ett ordspråk 
säger, att den som tiger han samtycker.»

»Jag högaktar edra åsigter och jag anser er 
hafva rätt.»

Min tappre landsman räckte mig handen.
»Edert erkännande bade gläder och fägnar mig, 

ty det bevisar, att ni är en i botten hederlig karl,» 
sade han. »Läs historiens blad och ni skall finna 
att dessa bourboner-från den förste och intill den 
nuvarande, alla äro sig lika, Frankrike och dess 
folk hafva generation efter generation blifvit af dem 
så grundligt utplundrade och lurade, att man i san
ning måste förvåna sig öfver den fördragsamhet

Trolle. 8
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och det tålamod, med hvilket nationen uthärdat 
alla deras löftesbrott och de lidanden som genom 
dessa krönta tyranner öf ver gå 11 folket. Genom de 
klerikales åtgöranden hålles den franske bonden i 
ett nästan andeligt mörker. Undervisningen är så 
usel, att till följe af bristande skolor ej en tredje
del af Frankrikes 35 millioner menniskor kunna 
läsa eller skrifva. Med orättvisa och utarmande 
förbrukningsskatter, tillkomna for att underhålla 
en stor stående armé, hofvets lyx, en utomordent
ligt talrik embetsmannakårs lätja, för att gitva re
geringen medel i händer att stödja sig på polis- och 
militärväldet, linnes för det lidande och utarmade 
folket intet annat val än att styra sig sjelf, och 
sjelf förbättra sin belägenhet.»

Jag skildes ifrån den ovanlige mannen fullt 
öfvertygad, att hans resonnemang innefattade idel 
sanningar och att, om en revolution bröte lös, franska 
folket beginge en fullkomligt med rättvisa och billig
het öfverensstämmande handling. Drifvet till det 
yttersta, återstod det intet annat medel, såvida det 
ville åt sig bevara de fri- och rättigheter, den af 
konungen besvurna konstitutionen tillförsäkrade det.

Natten inbröt. Paris låg insvept i ett full
komligt mörker, ty folket hade sönderslagit gatu- 
lyktorna för att hindra truppernas operationer. 
Hela befolkningen är i rörelse för att begagna natten 
att träffa sina förberedelser till den stundande da
gens strid. Paris erbjuder en hemsk, förtviflad 
scen. Folkets raseri känner ej längre några gränser. 
Revolutionens demon med det bart huggande svär
det i sin hand sväfvar öfver Paris. Man stormar 
svärd fejar nas butiker och andra dylika magasin, 
förser sig med vapen af alla möjliga slag. Folket 
är be väpnad t, det fruktar ej längre Mar mon t och 
hans soldater. Pä alla de förnämsta gatorna mull
rar och bullrar det som komme dånet från djupet 
af en vulkan. Mörka, höga föremål resa sig rad 
efter rad på gatorna och boulevarderna, på ungefär
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100 steg ifrån hvarandra. Mörka skuggor arbeta 
med myrornas ifver pä dessa föremål hvilka resa 
sig allt högre och högre. Det är barrikader, man 
bygger, dels af omstjelpta vagnar dels afhusgeråds- 
saker som nedbäras från husen, dels af stenlägg
ningen på gatorna, hvars qvaderstenar vid trotto
arerna komma barrikadkämparna väl till pass vid 
dessa improviserade fästningsverk. På boulevar
derna uppföras dessa barrikader af träd, som man 
fäller. Samtliga barrikaderna försvaras af med 
eldgevär beväpnade kämpar, och på detta sätt 
liknar hvarje gata eller stycke af en gata en sluten 
redutt, som gör artilleriets och kavalleriets fram
trängande nästan omöjligt och i högsta grad hindrar 
infanteriets operationer.

Många af de hus, som ligga inom det område, 
som folket beherskar och förbi hvilka trupperna 
måste tåga, är o besatta med skarpskyttar, som 
skulle gifva eld ifrån fönstren. På vindarna i de 
flesta hus har man samlat stora förråd af sönder
slagna gat- eller tegelstenar, nsom äro ämnade att 
begagnas som kastvapen. Afven sjudande vatten 
samt till och med orenlighet af alla slag har mau 
tillreds för att i sinom tid begagna. Folkets upp
finningsförmåga hade icke försummat någonting för 
att bringa dess stridskrafter i jemnbredd med den 
officielt beväpnade maktens.

Om natten sof jag föga. Flera gånger var 
jag uppe och lyssnade. Orediga buller trängde upp 
till mig och tillkännagaf, att Pariserbefolkningen 
var i rörelse. Jag beslöt att ej under för handen 
varande omständigheter begifva mig till St. Cloud, 
utan qvarstanna i Paris for att der afvakta hän
delsernas gång. Situationen var af ett alltför stort 
och spännande intresse, att jag ville försumma till
fället att som ögonvitne få se dess slutliga upp
lösning.

Den 27 juli randades, och med solen var jag 
uppe, Så fort jag hunnit kläda mig, begafjagmig

171
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ut i staden. Jag fann hela Paris i liflig rörelse. 
På de flesta husknutar var tidningsredaktionernas 
manifest till folket uppsatt och lästes af alla för
bigående. Stora skaror af forafskedade arbetare 
genomströfvade gatorna under vilda rop efter arbete. 
De afväpnade och misshandlade de gensdarmer, som 
ville afstyra oväsendet, och föröfvade på flera, ställen, 
mera af trots och hån än elakhet, excesser, af 
hvilka dock de flesta voro en följd af regeringens 
utmanande demonstrationer. Inom kort infunno sig 
äfven de kungliga trupperna på sina samlingsplatser, 
och snart kom det emellan dem och spridda obe
väpnade folkhopar till handgemäng, hvarvid man å 
ömse sidor räknade både döde och sårade; dock 
hade trupperna i alla dessa småstrider öfverhanden.

Jag träffade bankiren Lafitte i närheten af 
Palais Royal. Den värde millionären syntes mycket 
upprörd. Gevärsskotten generade synbarligen hans 
öron, och han tycktes ingalunda belåten med den 
vändning, sakerna tagit.

»Folket har gått för långt,» sade han, »likaså, 
regeringen. Att försätta Paris i belägringstillstånd 
var att gjuta olja på elden. Jag hoppas dock, att 
folkmassorna vid nattens inbrott skola skingra sig. 
Vi måste aflåta en deputation till konungen, att 
han återkallar de olycksbringande dekreten. Farväl, 
jag måste skynda till ett möte med åtskilliga af 
deputeradekammarens ledamöter.»

Män och qvinnor, ynglingar och flickor, gubbar 
och barn hafva arbetat hela denna natt. Studen
terna och polytekniska skolans elever vid sidan af 
blusmannen och kontoristen, flickan frän fabriken 
vid damen, som, förgätande rikedom och stånds- 
vilkor, ej ryggar tillbaka, när det gäller friheten. 
Sjelf gripes jag omotståndligt af den allmänna hän
förelsen. Jag deltager i arbetet med en ifver, som 
gälde striden mina egna landsmän. Istället för att 
begifva mig till den kungliga taffeln, befinner jag 
mig på toppen af en barrikad. Den dragt jag bär
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passar illa för hofvet, ty den är nedsmutsad af sten 
och grus. Myhrberg hade rätt, da han sade, att 
frihetens vind var omotståndlig.

Solen bryter fram och kastar sina strålar på 
nattens arbete. Paris’ förnämsta gator och boule
varder betäckas af ej mindre än 4,055 barrikader 
från hvilka tricoloren svajar. Genom gatorna tåga 
de beväpnade arbetareskarorna anförda af studen
ter och polyteknisk a skolans elever. Stormklockorna 
blanda sig med tonerna från marseljäsen, och upp
väcka en sådan hänförelse, att till och med den 
sluga, beräknande bourgoisien smittas af revolu
tionsfebern, så att det för många år tillbaka upp
lösta nationalgardet i sina gamla uniformer blanda 
sig med folket för att göra gemensam sak med 
detsamma. Alla bodar äro stängda, ty man har 
beslutit att ej till någon i konungens tjenst käm
pande soldat sälja för ett öre lifsmedel. Solda
ternas blodspenningar äro således för dem af ingen 
nytta. Folket får en ny fruktansvärd allierad, i 
bristen på proviant, en den förfärligaste fiende under 
ett belägringstillstånd.

Ett ögonblicks lugn tyckes inträda, blott af- 
bruten af stormklockornas hemska ljud. Solen 
gjuter sitt guld öfver Paris’ kyrkor, hus och mo
nument. Hvilka strider har ej denna sköna stad, 
denna vackra synderska bevitnat, Hugenotternas 
blod har färgat dess gator, blodet från guillotinen 
har gjort vattnet rödt i Seinen. Marats blods
domar ha jagat bödelskärrorna genom dessa gator 
och Hantons jätteröst har framkallat rysvärda scener. 
Bastiljen och Tempeltornet äro jemnade med mar
ken men kring platsen der de stodo, fladdra tusen
tals, hemska vålnader och ropa sitt ve, sin förban
nelse. Bourbonernas lättfärdiga och menediska 
krönta, män och qvinnor, irra som fantomer kring 
Palais Boyal och Tuilerierna, kring de palats, hvar- 
est de firat sina skändliga orgier, i de gemak, från 
hvilka deras blodiga handlingar dekreterades och
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genom livilka de tryckte folket till jorden. Napo 
leon i spetsen för sina segerdrnckna legioner och 
under tonerna från Austerlitz-marschen, har här 
herskat och lyst likt en meteor, äfven han, fastän 
en revolutionens son, despotiskt tryckande det folk, 
som gaf honom sin sista penning och sina söners 
lif för att uppoffra dem åt denne nye cæsars omått
liga äregirighet och hersklystnad.

Må stormklockorna ljuda, må kampen börja, 
må folket vinna seger och befrielse!

Folkets stridskrafter, nationalgardet deri in- 
beräknadt, uppgå till 18,000 man, fördelade i många 
olika stora skaror. Detta antal utgör ej hälf
ten af de kungliga truppernas styrka. Men hvar 
och en af dessa 18,000 man är en hjelte, som käm
par för friheten, för fosterlandet; och detta utjem- 
nar, om ej tredubblar folkets krafter.

Under trumhvirflar och fanfarer rycka de kung
liga trupperna ur sina kaserner. Inom några ögon- 
bfick är större delen af Paris förvandlad till ett 
stridsfält, Menniskoslagtandet har tagit sin början. 
En oändlig mängd smärre träffningar, som ha till 
föremål försvaret eller stormningen af en barrikad, 
eröfringen af någon större allmän bygnad, besitt- 
ningstagandet af en bro, förefalla öfverallt i den 
vidsträckta hufvudstaden. Smattret af handgevären, 
dånet af kanonerna, trumhvirflarna, folkets segerrop, 
ljudet af stormklockorna, bruset af lnarseljäsens 
tonvågor — allt detta bildar en underbar konsert, 
som gör ett sublimt intryck på åhöraren och kom
mer honom att förgäta det menniskorna, lika yilda 
djur, sönderslita hvarandra,

Jag kan endast skildra, hvad jag sjelf bevit- 
nat. Att berätta om alla de uppskakande och 
tillika sublima stridscener, som under loppet af 
denna dag föreföllo nästan i alla delar af Paris, är 
mig omöjligt. På de flesta ställen kröntes folkets 

rar med seger*ansträngning
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Vår barrikad har trenne gånger blifvit stor
mad och lika många gånger ha soldaterna med blo
diga hufvud måst vika tillbaka. Inuti barrikaden 
ligga döda och döende om hvarandra. Qvinnorna 
ladda gevären och ge oss dem. Ett nytt fjerde 
anfall forberedes. Marskalk Gérard anrycker med 
flera regementen. Skyndsamt till strid, ladda, skjut, 
ge fyr! Söner, barn af fäderneslandet! gifveu edra 
lif för friheten, för Frankrike. Edra barn skola 
välsigna er, förtryckta folk skola af er taga exem
pel, hvad I utstått i blod skall bära kommande 
skördar för friheten, for nationernas förbrödring!

I de anstormandes led öppnar sig en lucka och 
fyra kanoner visa^sina gapande mynningar. Dessa 
kanoner skola bryta hållbarheten hos vår barrikad. 
Dess kulor skola nedslå allt till jorden och upp
torna ett kummel af sten på våra fallna kroppar.

Just i det ögonblick artiîîeristerna föra sina 
luntor till fänghälen, studsa de häpna och förfärade 
tillbaka. Med utslaget hår störtar sig en skara 
qvinnor, somliga med sina barn i famnen, från bar
rikaden och mot ^kanonmynningarna. Ha! hvarför 
skjuten I ej. Aren I ej besoldade af konungen, 
bären I ej hvar och en femtio francs i edra fickor, 
såsom gratifikation för det medborgareblod I skolen 
utgjuta? Sänken luntorna och ge - fyr! Ni darrar, 
edra bröst häfvas af ångest, blygselns rodnad be
täcker edra kinder. I kunnen ej genomskjuta de 
bröst, som gifva föda åt Frankrikes barn, åt de 
söner, som en gång skola antingen välsigna eller 
förbanna ert minne.

»Skjut!» ropa qvinnorna, »skjut, ty endast öfver 
våra kroppar går vägen till barrikaden.»

Soldaterna tveka, de hafva insett och äro fullt 
medvetna om revolutionens rättmätiga sak. Vapnen 
darra i deras händer, deras ögon fyllas med tårar. 
De blicka frågande och bedjande upp till marskalken.

Han sitter på sin hvita springare med mar- 
skalkstafven i sin hand. På hans bröst sitter de
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tappres kors. Under republikens stora krig bar 
han fortjent sina epåletter, under kejsardömet sin 
marskalkstaf. Hans far var en arbetare, hans mor 
en qvinna af folket. Minnen från hans barndom 
draga blixtsnabbt genom hans själ. Han påminner 
sig vindskupan, det lilla rummet, der hans föräldrar 
bodde, den stora fabriken, i hvilken de arbetade. 
Han minnes huru fattiga qvinnor gåfvo honom bröd, 
då han var barn och huru samma qvinnor vårdade 
hans mor på hennes dödsbädd. Han påminner sig 
sitt eget lif från kojan och gatan. Han har bevit- 
nat den stora revolutionen och sett dess stora män; 
dessa jättar i själsstyrka och kraft, som förde 
Frankrike fram till höjden af anseende och makt. 
Skuggorna af dessa män tyckas omgifva honom i 
detta ögonblick och förebrående betrakta honom och 
liksom ställa till honom denna fråga:

»Kan du, en revolutionens son, utgjuta dina 
bröders blod? Kan du för en menedare till konung 
och för en samvetslös furste af Polignac glömma 
din pligt mot dina bröder och ditt land och blifva 
mot frihetens fana, den du först svurit trohet, en 
menedare.»

Nej han kan det icke. Marskalkens ögon stråla 
af en ädel eld. Han reser sig upp i stigbyglarne, 
och i det han höjer sin marskalkstaf utropar han:

»Lefve Frankrike, ned ined ministrar na-.! Sol
dater! följen mitt exempel och sluten er till folket 
och dess rättvisa sak!»

Soldaterna uppgifva ett oändligt jubel. De 
störta fram och fraternisera med qvinnorna, med 
oss. Från barrikad till barrikad går som en elekt
risk löpeld underrättelsen:

Gérard med sina trupper har öfver gått till folket!
Blusmän, studenter, arbetare, qvinnor och barn 

förena sig med soldaterna. Ett rop höjes. »Till 
stadshuset, dit bort till våra bröder, som der kämpa 
en förtviflad kamp mot gardena och de besoldade 
scliAveizarna! Låtom oss kasta oss öfver dessa
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Helvetiens vanslägtade söner, hvilka, födde i fri
hetens hemland, för några få sous om dagen träda 
i despoternas tjenst och för dem offra sina lif.»

Till Stadshuset, blir vårt fältrop.
Den häftigaste striden hade uppstått kring 

nämnde bygnad, sätet för hufvudstadens municipala 
auktoriteter. Tio särskilda gånger hade det blifvit 
taget af folket och återeröfradt af trupperna. När 
vi anlände dit, var folket herrar öfver detsamma 
och för första gången sedan 1815 fladdrade den 
trefärgade fanan för vinden från dess tak. General 
Dubourg med sina trupper och flera talangfulla 
officerare följde nu Gérards exempel och slöto sig 
till folket. En af blod och smuts betäckt man 
skyndade fram till mig. Det var Myhrberg.

Med ett glädjerop räckte han mig handen, i 
det han yttrade:

»Ni här? det betyder, att ni blifvit en frihetens 
kämpe och att ni blifvit liksom jag en liberal. På 
ert utseende kan jag finna, att ni ej varit sysslo
lös. Vi ha litet hvar gjort ett godt arbete. Aunu 
en dags strid och folket har segrat.»

»Tror ni att slagt andet skall räcka så länge?»
»Derom är jag öfvertygad. Mann ont står ännu 

obesegrad med de flesta trupperna under sitt befäl. 
Palais Royal, Louvren och Tuilerierna äro ännu ej 
i våra händer. Den hetaste kampen återstår. Men 
vi skola segra.»

I detta ögonblick ljöd signalen till ett nytt 
anfall. ••

För att kunna bibehålla den vigtiga stadshus- 
bygnaden, var det nödvändigt att sätta sig i be
sittning af den hängbro, som förenade Greveplatsen 
med staden —- la cité, -— som innehades af schweizer- 
gardet, och som derifrån underhöll en mördande eld 
på folket. Äfven de modigaste bäfvade tillbaka 
för stormningen af denna bro. Men vi maste taga 
den till hvad pris som helst. En stormkolonn bildade 
sig och bland kämparna befunno sig Myhrberg och jag.
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I språngmarsch bar det framåt. Vi mottogos 
af en förfärlig eld, som rens o pade våra led och 
färgade marken röd af blod. Kolonnen viker till
baka.

I detta kritiska ögonblick framstörtar en elev 
vid polytekniska skolan, vid namn Arcole. Det är 
en adértonårig yngling, smärt och högväxt. Kring 
hans blottade hufvud böljar ett svall af mörkbrunt 
har. I veustra handen håller han den trefärgade 
tanan, i den högra en värja. Ogat lågar, kinden 
glöder, det är en hj el te, hvars blotta åsyn kommer 
den svigtande kolonnen att stanna.

»Framåt, följen mig!» utropar han i det han 
störtar fram mot schweizarna. Det är en ny 
Winkelried, som offrar sitt lif för sina landsmäns 
seger. Den tappra kolonnen följer honom och kastar 
sig med lejonmod öfver legotrupperna. Arcole, den 
modige ynglingen, nedfaller död genomborrad af flera 
kulor. Bron blef tagen, och folket skref på dess 
hvalfbåge namnet på den unge hjelten, som uppoffrat 
sitt lif för friheten.

När mörkret inbryter är folket i besittning af 
de vigtigaste bygnader och positioner. Marmont 
och Poiignac börja ändtligen att blifva bekymrade 
för utgången af upproret. Myhrberg och jag till
bringa natten i en barrikad för att vara redo till 
den kommande tredje dagens strid, som skall afgöra 
revolutionens öde.

Men natten får ej tillbringas i hvila. Folket 
måste använda mörkret för att ytterligare rusta 
sig till en fortsatt hårdnackad kamp, som nu skulle 
antaga en mera regelbunden karaktär, emedan trup
per kommo att agera mot trupper. Då såväl folket 
som trupperna under loppet af dagen hade skjutit 
bort all sin ammunition, drog sig en del af det 
förra vid nattens inbrott tillbaka till sina hem, för 
att, så godt sig göra lät, gjuta kulor och fabricera 
krut. Fruntimmerna sysselsatte sig ifrigt med att 
göra patroner, att taga vård om de sårade, plocka
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charp-i, klippa bandager och utbreda sårplåster. 
Den återstående delen af folket bevakade barrika
derna och höllo de bygnader besatta som voro af
vigt.

Vid midnatt steg jag upp. Från hvar och 
en af de tusentals barrikaderna lyste ett matt ljus 
och posternas anrop störde nattens stillhet. En 
lykta hängande på en stång spred ett svagt sken 
inuti vår improviserade fästning. Folket, som för
stod, att Mvhrberg och jag voro främlingar, nästan 
afgudade oss och gåfvo oss flera bevis på välvilja. 
Vid stormningen af bron hade min landsman fått 
en lätt kontusion i sin venstra arm. En ung bild
skön flicka hade vårdat honom och under natten 
var hon outtröttlig att bada armen med kalla om
slag. Man gaf oss af sina lifsmedel att äta, då de 
sågo, att vi ej försett o,ss med dylika. Fram mot 
morgonen komrao flera karlar medförande kulor och 
krut. De berättade, att den gamle Lafayette au- 
ländt aftonen förut, från sitt landtgods La Grange, 
att han blifvit mottagen med ett oändligt jubel och 
att man utan vidare omsvep utnämnt den frejdade 
frilietslijelten till öfverbefälhafvare öfver national
gardet och till den högste militäriske ledaren af 
revolutionen. Detta var en god nyhet, som helsa- 
des med jubel.

Vid dagens inbrott lemnade vi barrikaden och 
ginjjo att förena oss med de stridande. Hela huf- 
vudstadens befolkning varpåbenen. Stormklockorna 
ljödo oupphörligt och det föreföll mig, att redan i 
detta ljud hördes dynastien Bourbons själaringning. 
Vi hade ej hunnit långt förr än vi möttes af en 
framrusande folkskara som ropade:

»Till barrikaderna, till barrikaderna, trupperna 
komma!»

Vi voro i närheten af Tuilerierna.
En stor, särdeles omsorgsfullt bygd barrikad 

låg i vår närhet, uppförd till största delen af qva- 
derstenar och liknande en liten fästning. Framför
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den, hade vi den öppna platsen vid Tuilerierna. 
Den låg på rue Rohan, som utmynnade tätt invid 
palatset. På ömse sidor om barrikaden lågo 4 à 5 
våningars höga stenhus, och bakom densamma reste 
sig barrikad på barrikad. I strategiskt hänseende 
var denna gata en af de vigtigaste ty den beherskade 
vägen till Tuilerierna.

Mot denna barrikaderade t gata anryckte Mar
in on t med flera regementen. Ofverallt i Paris hade 
striden med ökadt raseri tagit sin början.

Vår fästning egde en försvarsstvrka af cirka 
100 personer män, qvinnor och gossar. Myhrberg 
hade af dem enhälligt bl ifvit vald till befälhafvare. 
Ett lika hedrande som ansvarsfullt uppdrag. Till 
hans närmaste man blef jag utsedd. Vårt folk var 
beväpnadt med bössor, sablar, pikar, pistojer och 
hvad i öfrigt, som kunde tjeua till strid. At Tui- 
leriesidan var barrikaden försedd med tvenne rader 
öfver hvarandra liggande skottgluggar, genom hvilka 
gevärspiporna stuckos under affyrandet och hvilket 
medförde ett högst väsentligt skydd åt våra egna 
skyttar, som ej behöfde blotta sig for de fiendtliga 
kulorna.

Som jag redan sagt, kämpades det med be- 
undransvärdt hjeltemod på barrikaderna, i husen, 
på de allmänna platserna och under kyrkornas 
pelargångar.

Under ljudet af trumhvirflar och trumpetsig
naler framstörtade trupperna mot vår barrikad. 
Officerarnas rop af; en avant! framåt, framåt! be
svarades' af oss med; vive la république! bon cou
rage, citoyens! Marken tycktes skaka under de 
framryckande soldaternas fotter. Det var ett gri
pande ögonblick, som jag aldrig förgäter.

Alla stodo vi färdiga på våra poster.
«Ge fyr!» kommenderade Myhrberg.
Med en mördande gevärssalva mottagas trup

perna, som helsa oss tillbaka med ett hagel af 
kulor. De tränga framåt; med sabein mellan tan-
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derna och pistolen i ena handen klättra de uppför 
barrikaden. Rop, skrik, svordomar blanda sig ined 
skotten och slamret af de mot hvarandra korsan
de vapnen. Vi slå, hugga, vräka våra motståndare 
i ^ gatan. Qvinnor och gossar gripa fast i deras 
hår och jaga sabeln eller knifven in i deras bröst. 
De närliggande husen taga lif i ett ögonblick. Frun
timmer af alla stånd och åldrar nedslunga på våra 
motståndare frän vindarna, taken och fönsterna 
stenar, möbler, eldbränder, kokhett vatten och 
sjudande olja, utan att akta på kulorna, som hvina 
omkring dem. Man ser barn, som ännu icke vuxit 
ifrån skolan med trefärgade fanor i sina späda 
händer störta in i stridstumultet, för att uppelda 
folket, för att nedsticka hästarna under de ryttare, 
till hvilka de med sina vapen icke kunna nå upp, 
för att hänga sig fast vid deras stigbyglar och på 
dem aflossa sina pistoler. Mången af denna strids
lust fattad gosse blef under detta sitt förehafvande 
huggen i stycken och då först lät han sitt vapen 
falla. Det var en förskräcklig syn, ett gräsligt 
mördande, ett demoniskt raseri, som gjorde med
lemmarna af ett och samma folk, invånarna i en 
och samma stad, grannar i ett och samma hus, till 
hvarandras mördare och bödlar, blott derför att en 
kung tecknat sitt namn under ett par förordningar.

Vi hafva afslagit truppernas anfall. De draga 
sig tillbaka. Våra sårade foras undan i de när- 
gränsande husen för att vårdas af fruntimren.

Efter en lika vild som häftig strid har det 
ändtligen lyckats folket att storma Louvren, som 
af schweizarna hade försvarats med yttersta hård- 
nackenhet, men på hvars hufvudbygnad nu den 
trefärgade fanan svajar såsom ett blodigt seger
tecken. De kungliga trupperna erhålla förstärkning 
från omliggande trakter, men deras led glesna, ty 
5:te, 50;de, 51:sta och 53:clje linieregementet, 15:de 
jägareregementet och hela gardeskyrassierregementet 
gå öfver till folket. Marmont, som betviflar möj-

ETT GRÄSLIGT MÖRDANDE,
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ligheten att längre kunna göra motstånd, drager 
sig med återstoden af den kungliga hären till de 
elyseiska fälten, för att derifrån marschera till 
konungen, som vistats i St. Cloud. De flesta at de 
kunglige bataljonerna stå antingen som medkämpar 
eller" fångar i folkets led. Polignac, upphofsmannen 
till detta brodermord i stor skala, räddar sig ge
nom flykten. Hela Paris är i folkets händer och 
ropet: »ned med bourbonerna» flyger som en storm
vind genom gatorna.

Och han flyr, denne menediska bourbon, flyr, 
for att aldrig mera återse Frankrike, flyr, för att 
i en främmande jord lägga sina ben till hvila. Utan 
att ega den ringaste aning om revolutionens utbrott 
jagar han i parken vid St. Cloud, vid samma tid 
som folket äfven anstälde en jagt, vid hvilken ödet 
hade beslutit, att han och hans hot skulle spela en 
märkvärdig roll, som villebråd.

Bourbonen flyr! från St. Cloud flyktar han till 
Versailles; men dess portar äro stängda för honom. 
Han flyktar till Trianon, detta ställe, som varit en 
annan bourbons -— Ludvig den XV:des — lättfär
diga tillhåll, hvarest denne krönte vällusting firade 
sina orgier och genom skamliga utpressningar och 
liderlig! lefnadssätt förberedde den stora revolu- 
tionen. Men ej heller här finner menedaren något 
skydd. Landtfolket i trakten‘griper till vapen för 
revolutionen. Ej heller här är han säker, han flyr 
åter, flyr till Rambouillet, men endast för att draga 
vidare undan.

Det faller sig ej så lätt att skiljas vid en tron, 
allra minst då denna är det sköna F rankrikes. Makt, 
öfverflöd, njutning, herskarvälde, allt flyr lik en 
rök eller dimma undan den gamle bourbonens hän
der. Något måste han rädda om blott några få 
spillr or efter sitt skeppsbrott. Han gör till vilkor 
för sin afresa, att tronföljden skulle tillerkännas 
hans sonson; att man åt honom sjelf skulle gifva 
en årlig lifränta af 4 millioner francs, att man
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skulle ihågkomma medlemmarna af hans hofstat med 
for deras charger passande pensioner. Folket får 
genom den nye mären Odilon Barrot del af dessa 
yilkor, En storrp bryter ånyo ut, folket ropar:

»Hvad gifver man åt våra stupade bröders 
enkor och faderlösa barn. Huru stora pensioner 
gifver man åt vära sårade, lemlästade bröder? Till 
Rambouillet! Bourbonen har att välja antingen att 
blifva beledsagad eller transporterad till fransk 
hamn vid kanalen. Fort i väg till Rambouillet!»

Tolftusen beväpnade parisare b eg if va sig genast 
pa vägen dit. Ludvig Filip af Orleans, sonen af 
Egalité, som genom Laûttes intriger och den gamle 
Lafayettes svaghet, blifvit vald till riksföreståndare, 
for att snart nappa åt sig den krona, som fallit 
från Karl X:des hufvud, beordrar general Pajol att 
med 6,00.0 man nationalgarde vara dem föijaktlige 
och tvinga konungen att afresa. Orleanisten hade 
brådtom att få undan den gande onkeln för att sjelf 
18 år senare pa samma sätt bli undanträngd. Hvil
ket märkvärdigt och lärorikt öde!

Under vägen växer exekutionsarmén ända till 
40,000 man. Afven från den kringliggande trakten 
strömma större och mindre skaror till Rambouillet. 
Hot män nen fly bort lika skrämda råttor. Ludvig 
XV:s blodiga vålnad hägrar för den darrande konun
gens syn. Guillotinens hemska spöke jagar dödens 
likfärg på hans kinder. Tonerna af marseljäsen nä 
hans lyssnande öron. Allt ropar till honom: fly, 
fly, rädda ditt lif! ty hämndens timme är slagen.

Het bourbonska liktåget sätter sig i rörelse. 
Beledsagad af Marmont, såsom chef för en liten 
del af generalstaben, af »godhetens engel,>3 af her
tiginnan af Berry och hennes son, alla ultraroja- 
listernas framtidshopp, samt åtföljd af flera jesuiter, 
hofherrar och hofdamer föres den afsatte konungen 
till Cherbourg. »Res, res!» ropar folket, «res i frid! 
oaktadt du har flera tusende menniskolif på ditt
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samvete. Yi hämnas ej på en svag gubbe som snart 
skall aflägga räkenskap inför evighetens domstol.»

När den ene bourbonen drog ned till hat vet 
för att gå i landsflykt, satte sig den andre bour
bonen helt förnöjd och belåten på den lediga tro
nen. Hvad hade folket vunnit för det spitda myckna 
blodet? — intet. Dess förtryckare hade blott bytt 
om namn, det var alltsammans.

De ringa frukter, som revolutionen medförde, 
gjorde mig rent af utledsen vid Paris. Det fram
kallade endast min leda och vämjelse att se huru 
revolutionens s. k. målsmän bedrogo folket och 
endast sågo sina egna intressen och fördelar till 
godo. Samma folk som för blott för några fä da
gar tillbaka ropade: »Ned med bourbonerna!» ropade 
nu i högljudd entusiasm: »Lefve Ludvig Filip, 
fransmännens konung». De hade fått en ny Saul 
att herska öfver sig, och sannerligen de voro värda 
ett bättre öde. Att ega friheten och handlöst släppa 
den ur händerna, det är ett lättsinne, som ej kan 
förlåtas.

Jag besökte Myhrberg och faun honom till min 
öfverraskniug åter sysselsatt att feja sina vapen.

»Ni slipar ert svärd, och hvem skall nu smaka 
på dess skarpa egg?» frågade jag honom.

»Nu gäller det Polens oc h Greklands frihet,» 
svarade han med ett allvar, som aflägsnade hvarje 
tanke att han skämtade. »Jag har haft bref både 
från Athen och Warschau, på det sistnämnda stället 
är äfven revolutionen utbruten. Paris har nu gifvit 
signalen, och nu gäller det för mig frågan till hvil- 
ketdera ställe jag skall begifva mig först.»

Jag såg på honom förvånad.
»Oaktadt den nyss afslutade revolutionens föga 

välsignelserika följder för folket, har ni likväl ej 
tröttnat att egna edra krafter åt frihetens tjenst?» 
sporde jag honom.

»A7isst inte,» blef hans svar. »Oändligt mycket 
mera blod skall flyta innan frihetsträdet kan få



TILL ATHEN ELLER WARSCHAU? 185

rotfäste i Europas markna jordmån. Ofantligt 
mycket mera lidanden och elände skola vederfaras 
nationerna, innan de inse hvad deras frid tillhörer, 
och att de endast genom en klok sjelfstyrelse kan 
skapa sin lycka. Revolution skall följa på revolu
tion så i Frankrike som i andra länder, intill dess 
att republiken blifvit den nya statsform under hvil
ken Europa skali blifv-a pånyttfödt. Man måste 
bygga och bygga omigen, intill dess frihetstemplet 
fått en sådan grundval att det ej mer kan ramla. 
Jag har eggat mitt lif åt frihetens tjenst, och jag 
går dit, hvarest man utvecklar dess fana.»

Jag kunde blott tiga och beundra denne ovan
lige man, som nära nog mot min vilja, på mig ut- 
öfvade ett välde, som o motstånd ligt drog mig till 
honom. Hans ädla karaktär, fri från hvarje sjelf- 
visk känsla, det redbara och oegennyttiga i hans 
väsende, den dödsföraktande tapperhet, jag hos 
honom bevitnat, det lugn, med hvilket han talade 
och sökte, att, fri från fanatikernas svärmeri, göra 
sina åsigter gällande, allt inverkade i hög grad på 
mitt sinne, och kom mig att blicka upp till honom, 
såsom varande typen, det lefvande idealet, för en 
likaså ädel och dygdig menniska som en ovanlig 
krigare och en saun folkets vän.

Myhrberg fortfor:
»Och om vi med oförvillad blick betrakta den 

»heliga alliansen» samt furstekongressernas i Aachen, 
Laibach, och Verona diplomatiska åtgöranden, så 
finner man lätt till hvilka resultat de kommit. I 
Spanien herskar en bourbon, ett af dessa krönta 
missfoster, som, sud la de i alla slags laster och 
brott, ena dagen svärja vid Kristus, att efter lag 
och rätt styra sitt folk, och den andra dagen räcka 
djefvulen och hans anhang handen för att mörda, 
bränna, landsförvisa och i grund martera samma folk, 
en krönt Nero, som den »heliga alliansen» åter 
uppsatt på den tron, från hvilken folket för- 
drifvit honom.. På Neapels och de båda Siciliernas
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tron prunkar äfven en bourbon, lika eländig och 
usel som den förre, äfven han restaurerad genom 
tillhjelp af europeiska bajonetter. Of ver det olyck
liga Polen och dess folk svänger den ryska czaren 
sitt gissel, de ädlaste af sarmaternas män och 
qvinnor släpas till Sibirien, till bergverken i Ural, 
under det att ungdomen med vald instickes i de 
ryska härarne. Det olyckliga Grekland, hvars fri- 
hetsstrid fortgått ända sedan 1821, lider och vrider 
sig under turkarnas gräsliga förtryck. Barbarer 
trampa den jord, som varit en vagga för vetenskap 
och konst och de hafva förvandlat hela landet till 
en öken. En blodig, gräslig strid utkämpas nu på 
Hellas’ jord. Italiens folk suckar under påfvens 
och Österrikes hårda ok. Munkar och soldater pina 
det till döds och förvandla nationen till en hord 
af banditer, röfvare och lönmördare. Endast de 
skandinaviska rikena åtnjuta, genom de styrandes 
rättvisa och billighet, fredslugn och ordning, en lika 
afundsvärd som sällsynt lycka. Se der i få ord 
huru Europas tillstånd i närvarande stund gestaltar 
sig.»

~»Och likväl hyser ni hopp att friheten skall 
segra?»

»Den som i likhet med mig lefver för en idé 
får ej misströsta,» svarade Myhrberg. »Sorgen kan 
lätt förbytas i glädje, mörkret i ljus. Endast ge
nom hårda pröfningar lär folket att känna sigsjelf 
och skakar af de förnedrande bojor, som fängsla 
deras så andliga som fysiska kraft. Just dessa 
revolutioner, hvilka då och då återkomma, likt 
eruptionerna ur en krater, äro de ljuspunkter, vid 
hvilka man bör fästa sig, de skola en gång medföra 
folkfrihetens seger samt derigenom åt nationerna 
bereda ett varaktigt lugn och lycka.»

»Och hur låta de underrättelser, ni erhållit 
från Warschau?»

»Att en sammansvärjning, anstiftad af professor 
Lelewel och fänrik Wysocki med bestämdt syfte
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att göra revolution, lyckligen blifvit fulländad ge
nom generalerna Chlopickis, Potockis och Ru- 
binskys anslutande till densamma. Storfursten Con
stantin, ståthållaren i Polen, har jemte de under 
hans befäl stående ryska trupperna måst draga 
sig öfver gränsen. Den patriotiska klubben i War
schau har utnämnt Josef Chlopicki till diktator och 
hela landet är i resning. Presterna predika det 
heliga kriget mot ryssarna. Polackerna vänta hjelp 
från Frankrike och har sändt emissarier till Sverige 
och Turkiet för att erhålla understöd. För dessa 
båda länder gäller det att draga svärdet mot deras 
gamla arthende, och just denna sista omständighet 
gör, att jag besluter mig för att inträda i polac
kernas led, hvarest jag är säker på att träffa lands
män.»

»Då följer jag er, ha vi kämpat tillsammans 
i Paris, så låt oss göra sammaledes i Warschau, 
i Polen. Man eger blott ett lif att förlora och den 
som ej haft någon lifsgerning att verka för, den 
har ej heller lefvat.»

»Må göra då, låt oss följas åt. Der, hvarest 
man kämpar för en rättvis sak, må svenska nam
net äfven nämnas. Jag har dessutom åtskilligt 
otaldt med herrar moskoviter,» svarade Myhrberg.

»När skola vi resa?» frågade jag. »Ju förr jag 
får lemna Paris, desto bättre.»

»Om tvenne dagar ge vi oss i väg.»
»Godt, jag skall vara redo.»
Jag besökte Lafitte. Bankiren mottog mig på 

det hjertligaste.
»Hvad har ni hållit hus, ni tappre barrikad- 

hfelte ?» frågade han, varmt tryckande min hand. 
»Jag har omnämt edra dater för vår nye konung 
och han ville nödvändigt se er. Nu har vi fått en 
medborgarkung som går klädd i svart rock, med 
paraply i handen, och som när folket sjunger mar- 
seljäsen, instämmer med dem. När vill ni följa mig 
till Tuilerierna?»
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»Jag kan endast tacka för er välvilja, men re
dan i öfvermorgon lemmar jag Paris.»

Bankiren syntes högst förvånad.
»Leninar ni Paris, just da jag åt er utverkat en 

ölverstefulhnakt eller om ni hellre dväljes på sjön, 
befälet pä en fregatt?» frågade mig bankiren. »Man 
glömmer ej sina vänner isynnerhet sådana som ni, 
hvilla vågat sitt lif för vår sak. Bourgoisien har 
denna gång tillsatt en konung och mig nekar han 
intet.»

»Men jag måste likväl resa.»
»Hvarthän ?»
»Det är ännu oafgjordt,» svarade jag undvi

kande. »Yigtiga angelägenheter kalla mig skynd
samt från Paris. Ni kan vara mig till tjenst, om 
ni så vill?»

»Det vet ni att jag med nöje gör. Säg blott 
h va rom det är fråga.»

»Jag önskar att i morgon få 6,000 francs i 
guld på mitt kreditiv.»

»Med nöje, summan skall ligga färdig till ert 
förfogande.»

»Tack herr Lafitte, och äfven tack för er god
het att tänka på mig. Var god och framför min 
vördnad för er älskvärda fru. Jag skulle gjort 
henne min afskedsuppvaktning; men h var je minut 
är mig dyrbar. Helsa henne, och — farväl.»

Tvenne dagar derefter lemnade Myhrberg och 
jag Paris och anträdde vår resa. Ej utan mycket 
bråk lyckades vi komma igenom den preussiska 
bevakningshären vid polska gränsen. Först efter 
mänga äfventyr och faror uppnådde vi Warschau, 
hvarest vi i ett simpelt värdshus togo oss en flera 
dagars välbehöflig hvila.»

Kapten Robson afslutade här sin berättelse 
med löfte, att längre fram delgifva sina åhörare de 
öden och äfventyr, som mötte honom i Polen. Man 
tackade chefen för hans lika intressanta som lifliga 
skildring af revolutionen i Paris och man skildes
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åt sedan man öf veren sk øm mit om, att redan föl» 
jande afton sammanträffa i gunrummet, då det var 
Linders tur att berätta en historia.
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ELFTE KAPITLET.

En maträtt, som mig veterligen ej står att finna i Kajsa 
^0a\gJ kokbok. Pa dylika bullar torde ett glas punsch, ej vara. 
sa illa. Huru man far medaljen för »berömliga gerningar » 
Sjöröfvaren från Dschilolo.

Följande dag var en sådan der grådnskig reg
nig dag, då fruarna på landbacken så gern a ser 
den lilla kaffesurran sättas på elden och älskar att 
i ett godt och angenämt sällskap kunna få för- 
diifva tiden. Passaden hade medfört regn, tunga 
skyar drogo öfver fregattens masttoppar, vakthaf- 
vande officeren filosoferade på kommandopallen i 
sjöstöflar och oljerock. Vakten på däck hukade 
sig ner under det tjärade kobryggseglet. Endast 
öh erskeppare Bardun hängde med sin stora näsa 
förut _ öfver relingen, sysselsatt med hajfiske. Den 
mun vi ge tackeibasen hade observerat, att en ovan- 
ligt stor haj under loppet af flera dagar loverat 
kring fregatten och låtit sig väl smaka de öfver- 
blifna gröt- och ärtportioner som folket efter skaff- 
ningen kastade öfver bord.

»Den der gynnarens närvaro bådar intet godt, 
han vädrar lik,» mumlade Bardun för sig sjelf. 
»Lefver jag till i morgon, skall han bita på kroken. 
Vänta min gosse, du är gladare för fläsk än en 
jude, det vet jag, och du skall få ditt lystmäte.»
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Morgondagen kom och den »som var glad för 
fläsk», gjorde fortfarande sina lovar kring fregatten.

Bardun gjorde klart att fånga »Jack.»
På främsta fockvantet smög han fast ett gö- 

lingsblock och inskar deruti en smäcker entums 
tjock jaglina. Till dess förligaste part påstack han 
en cirka fem fot lång smäcker ketting, i nedersta 
ändan försedd med en bastant jernkrok. På denna 
krok stack Bardun ett stycke fett fläsk, som han 
tagit ut af förvaltaren. När allt detta var ombe- 
styrdt, val kade Bardun bussen rund några gånger 
i sitt gap, spottade tre gånger efter hvarannat på 
fläskstycket och mumlade:

»Tvy, tvy, tvy, godt napp! nu går lodet,» der- 
efter kastade han sin »ref» ut i hafvet, sedan han 
först fastgjort akterparten af gölingen.

Hajen dröjde ej att infinna sig. Han hade 
tydligen fått väder af fläskstycket, men måhända 
vädrade den sluge »Jack» äfven jernkroken, ty han 
loverade rundt omkring det lockande betet utan 
att låta förleda sig att smaka derpå.

»Den der sjötigern väger minst sina 300 skål
pund,» mumlade Bardun, i det hans ögon följde 
alla hajens rörelser. »Får jag honom väl på däck, 
skall jag göra mig en käpp af ryggraden och skin
net skall tjena min gamla koffert till ny beklädnad. 
Nu stötte han sin galjon rätt på fläskstycket utan 
att hugga tag. Nappar du ej, så väntar du på lik. 
Bogstedt, kryssmärskorporalen, ligger sjuk, men tro 
mig att Bogstedts kött smakar dig ej så godt som 
mitt fläskstycke.»

Om hajen verkligen tog Bardun på orden, eller 
om hans otroliga glupskhet ej längre kunde mot
stå frestelsen att smaka på det förföriska fläsket, 
kunna vi ej afgöra, men säkert är, att Squalus 
vände sig på sin buk och slukade både krok och 
en god del af kettingen. Fockvantet skakade förfärligt 
under hajens ansträngningar att komma lös. Bar
dun lockade folket med sin pipa för öfver. »En
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haj, en haj! är fångad», ljöd det snart inom hela 
fregatten. Alle man, befäl som besättning störtade 
upp på däcket och för öfver. Väl femtio villiga 
händer bemannade gölingen, skepparpiporna blåste 
»lång hal!» och under ljudeliga hurrarop halades 
»Jack» ombord och bragtes in på däcket, hvarest 
han hetsades med slag af kanonspakar m, m., in
till dess han efter ett långvarigt motstånd veder
börligen dödades. Hans färg var ljust askgrå och 
hans öppnade gap, som med lätthet kunnat svälja 
en hel inenniska visade tvenne rader trekantiga, 
såglika tänder.

Man utskar åtskilliga stycken kött af rofdju- 
rets kropp och sjelfva gunrumskocken syntes hålla 
till godo af bytet. För ett par buteljer rhum 
till handlade sig underläkaren af Bardun hajens ske
lett. Ofverskepparen kunde ej motstå begäret att 
smörja sin »fockehais», tröstande sig med att det 
fans flera fläskhungriga hajar att fånga.

Vid middagsbordet serverades ledamöterna i 
gunrummet bland annat med ytterst delikata bullar, 
simmande i en ypperlig sås, samt spridande en så 
retande, angenäm lukt, att »fader Ambrosius’» näsa 
riktigt vågade sig af kulinarisk förtjusning.

»En öfverraskande smak af lamkött och fågel,» 
yttrade presten, tagande för sig en ny portion. 
»Sannerligen man vid vår biskops bord kan få 
smaka en läckrare, mera pikant rätt. Vännen Sta- 
denhjelm har en sällsynt förmåga att med få resurser 
åstadkomma högst öfverraskande anrättningar.»

»Hedern deraf tillkommer ej mig, utan vår tu- 
senkonstnär till kock,» svarade Stadenhjelm med ett 
skälmaktigt leende. »Vi skola fråga honom, huru 
han kunnat åstadkomma färska fiskbullar på vårt 
bord, ty att vi äta fisk deraf sluter jag till, att 
stewarten just nu serverar oss med ett glas varm 
punsch för att få honom att hålla sig stilla på 
det torra.»

Stadenhjelm tillsade, att kocken skulle infinna

FÄRSKA FISKBULLAR.
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sig. Snart stod magens minister i gunrummet, 
iklädd hr kocks vanliga drägt och lika skinande hvit 
som vålnaden i Don Juan.

»Herrarna här önska tacka er för de förträff
liga fiskbullar ni tillagat åt oss,» yttrade Staden- 
hjelm till den för nöj dt grinande kocken. »Hur har 
ni kunnat åstadkomma denna delikata rätt?»

»En haj fångades i dag på morgonen och . . '.»
»Hvad en haj!» utropade Stadenhjelm med väl 

spelad förvåning. »Ni vill väl ej påstä att dessa 
bullar äro tillagade af hajkött?»

»Jo just så herr löjtnant. Med ägg, smör, och 
hvetemjöl kan man få en jernbit att smaka fågel,» 
svarade kocken. »Konsten att tillaga hajfärs har 
jag fått lära ombord på Camilla. Jag och Bom- 
qvist äro de enda kockar i hela flottan som känna 
till denna hemlighet.»

Damerna och »fader Ambrosius» bleknade. Haj
färs, bullar af en fisk, som lefde af hvad rof som 
liefst, och i hvars buk man till och med funnit — 
lik, och af denna rätt hade man frossat! Sanner
ligen behöfdes det icke ett glas varm punsch of- 
vaupå denna anrättning. »Fader Ambrosius» kände 
sig illamående, han steg upp från bordet och gick 
in i sin hytt i det han mumlade:

»Fader förlåt dem, ty dessa sjögastar veta icke
hvad de göra.»

Allt vidare förhör med kocken afstannade deri- 
genom, att fregatten hastigt lovade till vinden och 
krängde så starkt, att de vid bordet hade stor möda 
att hålla sig fast på sina platser. Man hörde från 
däck att befallning gafs att skyndsamt minska se
gel och utsätta en af låringsbåtarna. Samtidigt här
med varskodde en kadett:

»Alle man på däck, en man öfver bord !»
I ett ögonblick var gunrummet tomt och öde, 

alla dess medlemmar hade skyndat upp på däcket 
för att bevitna en af dessa scener lika förfärliga 
som hemska att skåda.
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En ung och djerf matros skulle från väders 
klara storöfverläsegelskot. Utan att betänka den 
tara, för hvilken han utsatte sig, sprang han ut på 
den svigtande läsegelspiran stödjande sig med ut
bredda armar mot läseglet. Som ofta är fallet 
vid rumskotssegling, slog detta akter öfver, just då 
mannen befann sig midt pä spiran och följden blef 
att den olycklige kastades baklänges ned i hafvet.

«En man öfverbord!» skreks från stormärsen.
»Alle man på däck, klart att minska segel!« 

ljöd ögonblickligen från vakthafvande officerens läp
par. Nästa ord från honom var:

»Ser ni till karlen?»
»Han simmar akter ut i kölvattnet,» rappor

terade vakthafvande kadetten på flaggkistan.
»Konstapel på vakten, låt gå frälsarbojen och 

håll skarp utkik på karlen.» ’
I detta ögonblick kastade sig en man från re

lingen akter ut i hafvet. Det var Bardun, som, 
seende karlen, som gått öfver bord, vifta med han
den och förstående, att han gaf tecken om snar 
hjelp, utan att betänka sig kastade sig öfver bord, 
fattade med venstra handen fatt i frälsarbojen och 
skjutande denna framfor sig, sträckte simmande hän 
mot den nödstälde, som nu hördes högt ropa på hjelp.

Om någonsin sjömannen rappar sig så är det 
vid ett sådant tillfälle. Fortare än jag nedskrifver 
berättelsen härom, voro seglen minskade, fregatten 
vänd öfver stag, och stäfvande hän mot riktningen 
af de båda männen. På toppar och i märser höllos 
skarp utkik, en dödstystnad rådde på däcket. Styr
bords låringsbåt fullt bemannad var klar att utsättas.

Chefen sjelf hade fattat posto i fockvantet.
»Upp underseglen,» kommenderade han. »Båda 

karlarna hänga fast vid bojen. Styrbord med rod
ret, rätt så! Löjtnant Linder, lova till vinden, 
kasta storm ärsseglet på stång. Fira styrbords båt 
i sjön. Karlarna ligga nu i lä rätt ut från babords 
fallrepstrappa.»

Trolle,

i'RÄLSNINGSFÖRSÖK.
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Under befäl af en officer roddebåten hän mot 
de nödstälda. Man såg Bardun slå och sparka i 
vattnet samt ropa :

»Hal ut gossar! en satans haj slår sina lovar 
kring oss. Han vill ha mitt ben till bete. Hal ut, 
boys! ty annars knäcker han min water b om.»

Folket rodde af alla krafter; och man anlände 
just i rättan tid tör att draga männen in i baten, 
ty knappast var det gjordt, da hajen vände sig om 
på buken och öppnande sitt förfärliga gap, grep han 
fatt i bojen och drog den med sig på djupet.

»Smaklig måltid,» skrek Bardun. »Nu tår 
du känna på hur segelduk och kork smakar. Det 
här var en ohygglig paschas, som lätt kunnat göra 
mig till hajföda.»

»Men som också skaffar er medaljen för be
römliga gerningar,» inföll officeren. »Ni är en modig 
karl, öfverskeppare, och medaljen har ni förtjent.»

»Och en grogg till på köpet,» svarade Bardun. 
»Jag har sväljt sa mycket salt vatten, att min mage 
är lika uppblåst som ett vädersegel.»

Båten kom lyckligt åter ombord, samt hissades 
upp under deverterua. Bardun blet tillsagd, att 
så fort han ömsat kläder, spisa middag hos chefen. 
Officerarna skakade hand med den raske sjöbussen. 
Den så lyckligt räddade matrosen var så medtagen, 
att han ‘måste intaga kojen. Fregatten föll åter 
till kurs igen. Vid hemkomsten rapporterade chefen 
till sjöministern Barduns vackra handling som hade 
till ioljd att medaljen i silfver för berömliga ger
ningar blef honom tilldelad.

På eftermiddagen samlades man, som öfver- 
enskommet var, i gunrummet. Louise ackompag- 
nerad af Adèle sjöng några stycken till pianot. 
En liten bål punsch framsattes och sedan glasen 
blifvit fylda, uppmanades Linder att fullgöra sitt 
åliggande och för sällskapet berätta en historia.

30Efter en stunds tyst funderande yttrade Linder;
»Jag skall berätta för er en kort historia om



SJÖRÖFVAREN FRÅN DSCHILOLO.

Sjöröfyaren från Dscliilolo.

Som kapten Robson redan omnämnt, återvände 
jag^ efter slutad expedition till Algier, ombord å »Le 
Roi» till Toulon. Här möttes vi af order att med 
fregatten oförtöfvadt afgå till de Ostindiska far
vattnen, hvarest en hop pirater tillfogade franska 
handeln mycken skada. Dessa djerfva sjöröfvare 
hade etter hand blifvit så tilltagsna genom den lycka, 
deras törehafvanden hatt, att de ej vidare fruktade 
att anfalla bevarade fartyg, och det blef alltså 
ytterst nödvändigt, att utsända ett örlogsfartyg, för 
att skydda handeln och injaga skräck hos piraterna.

»Le Roi», en nära nog ny fregatt om 40 kano
ner samt bygd på varfvet i Toulon, var i likhet 
med vår Venus en ypperlig seglare. Till bygg
mästare hade den haft mr Charles Duval, en af 
franska flottans skickligaste konstruktörer. De nya
ste och bästa uppfinningar voro använde ombord, 
och utrustade med ypperliga förråd och en väl öfvad 
besättning på 350 man lemnade vi Toulon.

Befälet öfver fregatten var lemnadt i en sär
deles erfaren och bildad officers händer. Baron de 
St. Hermine, en helt ung man på omkring 35 år, 
hade genom erkänd skicklighet redan blifvit beford
rad till fregattkapten. Befryndad med flera af 
Frankrikes mest lysande namn och egande betydande 
relationer, hade han likväl grad från grad tjenat 
sig upp inom marinen, föraktande att använda 
några bivägar till befordran. En stor entusiast af 
sitt yrke, var han för sin humanitet och rättvisa 
mycket älskad af matroserna, som gerna seglade 
under hans befäl.

»Baronen, vår chef, har tur med sig,» yttrade 
folket. »Han återvänder alltid med hela sin besätt
ning vid lif och god helsa. Ingen man har blifvit 
straffad och ej så mycket som en bramrå eller lä-

a‘
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segelsspira bräckt eller ett segel sköradt. Han äi 
född med segerhufva, så har man sagt oss.»

Baron de St. Hermine var förlofvad. Pa en 
bal, som amiral Duperré gaf i Toulon, kort föie 
vår afsegling, presenterade han mig för den unga 
fröken Diane de Kerval med orden:

»Detta är min fästmö, och du ser här, Diane, 
en af mina unga officerare, som önskar en dans 
med dig. Han är svensk sjöofficer och dessa herrar 
hafva utom många andra solidare egenskaper, äfven 
det ryktet om sig, att dansa utmärkt väl.»

Jag förde fröken de Kerval i en vals.
Den unga damen var en förtjusande qvinna. 

Något öfver medelmåttig längd, förenade hon i sin 
person fransyskans grace och behag med engel
skans milda uttryck i sitt ansigte. Hon var 22 
år och på långt håll beslägtad med St.. Hermine. 
Jag märkte lätt, att hon var rent af förälskad i 
sin fästman, ty hon talade uteslutande om honom, 
och beskref för mig den oro och ångest, i hvilken 
hon tillbragt sina dagar, då baronen deltog i at
tacken på Algier. Hon fruktade ständigt att fa 
höra att en olycka händt honom, och en fiendtlig 
kula, sade hon, bar ingen försyn att genomborra 
det bröst, inom hvilket klappade det ädlaste hjerta.

»Och nu, då Le Roi går att strida mot sjö- 
röfvare och pirater, då hyser ni ingen fruktan ?»
frågade jag henne. , . ,

»Nej min herre,» svarade hon. »Lndast aen 
långa skilsmessan från Georges förefaller mig svär 
och nedslående. Men jag är bjuden, att tillbringa 
denna tid hos min onkel i Paris och i vår glada 
hufvudstad har ju tiden vingar.»

Jag fick veta, att hennes och baronens för- 
mälning var utsatt att ega rum när Le Roi efter 
väl fulländadt värf återvände till Frankrike.

Dagen före var alsegling hade jag att uti ätta ett 
ärende i land. Baronen begagnade detta tillfälle 
att sända några afskedsord i ett bref till fröken
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Diane, och han anmodade mig att frainlemna det 
till henne. »Säg henne muntligt,» yttrade baronen, 
»att om hon klockan vid pass ett, middagen, infinner 
sig vid signalstationen, får hon se Le Roi afsegla.»

Till min öfverraskning fann jag fröken de Ker- 
val blek och nedslagen. De röda ögonlocken vitnade 
om att hon fält ymniga tårar. Hon helsade mig 
vänligt och brefvet från baronen framkallade på 
hennes läppar endast ett matt småleende.

»Ni är sorgsen min fröken,» sade jag. »Vågar 
jag spörja efter orsaken härtill?»

»Jag har haft en förfärlig dröm, som på det 
högsta oroat mig,» svarade hon. »Genom att upp
repa den vill jag ej öka min ångest. En olycka 
kommer att hända St. Hermine. O min herre, lofva 
mig att vaka öfver hans lif, skulle Georges dö, kunde 
jag ej öfverlefva honom.»

Hon förde handen till hjertat för att dämpa 
dess våldsamma slag.

»Den långa, stundande skilsmessan har fram
kallat de fantasier, hvilka oroa er,» sade jag 
tröstande. »Skulle jag se, att baronen hotas af 
någon fara, lofvar jag er att söka af vän da den, om 
jag förmår. Friskt mod min fröken, om ett halft 
år är Le Roi tillbaka.»

»Tack för ert löfte, det ingifver mig åtminstone 
ett svagt hopp,» svarade hon. »På utsatt tid skall 
jag vara vid signalstationen. Men, dröj några minu
ter, jag är strax tillbaka.»

Diane skyndade in i ett närgränsande rum. 
Markis de Kerval, hennes far, hade aflidit för några 
år tillbaka och hennes mor, ett utmärkt fruntimmer, 
hade hon redan i späda år förlorat. Mycket rik, 
hade fröken de Kerval blifvit uppfostrad i Toulon, 
hos en der bosatt syster till hennes mor, enka efter 
en sjöofficer. Fru de Bussy, så var hennes slägtings 
namn, omfattade Diane med en moders hela ömhet 
och kärlek. Hon egde blott en son. Denne son, 
af en vild, utsväfvande natur och med ett obändigt

EK FÖRFÄRLIG DRÖM.
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lynne, hade lor fyra år tillbaka helt plötsligt lemnat 
Tonlon och sedan ej vidare låtit höra utaf sig. 
Diane var då aderton år. Dessa omständigheter 
fick jag sedermera veta, äfvensom att Alfred de 
Bussy, Dianes kusin, som fattats af en ohejdad 
passion för den unga flickan, friat till henne, men 
fått afslag. Diane älskade redan då St. Hermine 
och blef kort derefter trolofvad med honom. Baro
nens utevaro till sjös hade allt hitintills gjort att 
deras bröllop blifvit uppskjutet. Kort tid efter 
det Diane och St. Hermine blefvo trolofvade, för
svann de Bussy. Man ansåg honom för död, och 
fru de Bussy hade, öfvertygad derom, sörjt sin son 
som sådan.

Medan fröken de Kerval var borta, såg jag 
mig omkring i salongen. På ena väggen hängde ett 
porträtt, innefattadt i en rikt förgyld ram. Jag gick 
närmare för att betrakta det. Porträttet visade 
en man hvars ansigte tycktes angifva en ålder af 
.30 år. Dragen i detta skarpt markerade ansigte 
tillkännagaf vilda och ohejdade passioner, och gjorde 
ett hemskt intryck på betraktaren. Ett par stora, 
bruna ögon blickade med ett uttryck af list och 
hån mot åskådaren. Ett svart, knollrikt hår be
skuggade pannan och den något uppåt dragna öfver- 
läppen betäcktes af ett par mörka mustascher. 
Från högra tinningen uppåt halfva pannan löpte 
ett ärr, synbarligen efter ett sabelhugg. Denna 
röda strimma gaf ett ännu mera afskräckande ut
seende åt bilden, som var aftagen i civil drägt.

När fröken de Kerval åter inträdde i rummet 
fann hon mig stående framför porträttet.

»Hvems konterfej är detta?» sporde jag henne.
»Det är min kusin, Chevalier Alfred de Bussy,» 

svarade hon. »Hvad tycker ni om det?»
»Får jag vara uppriktig, så har det ej gjort 

något fördelaktigt intryck på mig.»
»Och likväl har artisten, som målat det, be

tydligt förskönat originalet.»
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»Detta röda ärr öfver pannan gör isynnerhet 
ett störande intryck. Måhända är det märket efter 
en duell?»

»Mycket riktigt. Min kusin duellerade på sabel 
med baron St. Hermine,» svarade hon något brydd, 
»och de Bussy envisades att få detta minne efter 
sin duell förevigadt på duken.»

Jag anade orsaken till denna strid. Fröken 
de Kervals trolofning med St. Hermine hade tro
ligtvis förorsakat den.

»Se här ett bref till Le Rois chef, som jag 
ber er hafva godheten att lernna honom,» sade hon. 
»Men dessutom vill jag bedja er om en annan tjenst.»

»Befall blott min fröken, det är för mig ett 
verkligt nöje att uppfylla er önskan.»

Hon lemnade mig ett litet etui.
»Detta etui innehåller en medaljong med mitt 

porträtt,» sade hon. »St. Hermine har länge bedt 
mig om detta minne. Nu har jag honom ovetande 
låtit porträttera mig. Den 29 december är det baro
nens födelsedag, jag önskar, att ni på denna dag 
vill öfverraska honom med denna gåfva. Intill dess 
denna dag inträffar torde ni förvara den?»

»Er önskan skall till punkt och pricka bi i f va 
uppfyld. Tillåter ni, att jag kastar en blick på er 
medaljong?»

»H Var för inte,» svarade hon djupt rodnande. 
»Det kan vara intressant att få veta om artisten 
lyckats eller ej.»

Jag öppnade etuiet. Fröken de Kerval, strå
lande i hela sin rika fägring och innefattad i en 
ram af guld rikt besatt med äkta perlor, visade 
sig lifs lefvande för mig.

»Så utomordentligt likt och så vackert!» ut
ropade jag.

»Ni är en riktig hofman, min herre,» yttrade 
hon synbarligen belåten, »att herrar sjömän äfven 
kunna smickra, det trodde jag ej hörde till deras 
yrke.»
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Jag blott smålog och tryckte den vackra band 
hon räckte mig till afsked.

Klockan half ett middagen lättade Le Roi 
ankar och stod ut ur hamnen. St. Hermines kikare 
låg i riktning mot signalstationen. En ljus, luftig 
gestalt syntes stående på den höga klippan. Det 
var Diane. Baronen helsade henne med hatten och 
hon viftade tillbaka med sin hvita näsduk. På St. 
Hermines manligt vackra ansigte visade sig en stark 
sinnesrörelse. Underseglen falla och anskotas, bram- 
seglen tillsättas. Den friskt blåsande landvinden 
kommer fregattens dukar att svälla. St. Hermine 
ger med flaggan en sista helsning, som Diane be
svarar. Medelhafvet ligger i strålande ljus fram
för oss. Vi bjuda Frankrike vårt — farväl!

Strax utanför hamnen låg en brigg uppbrassad. 
Skrofvet, med dess fina proportioner, den smäckra 
riggen och skarpt akterstagade masterna, de väl 
stående seglen och hela fartygets yttre hållning 
ådrog sig vår uppmärksamhet.

»Ett charmant vackert fartyg,» yttrade chefen. 
»Förmodligen är det ett handelsfartyg ehuru hela 
utseendet vitnar om örlogsiuannen. En näsvis gyn
nare är det likväl, som ej visar sin flagga, då vi 
ha vår uppe. Kapten Chaumont — chefen vände 
sig till sekonden — låt lossa ett löst kanonskott 
för att väcka uppmärksamheten på oss. Det lyster 
mig att se, till hvilken nation den vackra briggen 
hörer.»

Ett kanonskott lossades. Minuten derefter svntes
V

en flagga under briggens gaffelnock.
»Hvit, med två röda, korslagda svärd midtuti, 

hm! jag må tillstå, att den flaggan är mig obekant,» 
yttrade chefen. »Måhända är det någon kolonial
flagga, som jag ej känner till. Ett vackert fartyg 
är det, det må nu tillhöra hvilken nation som helst.»

Som jag hade vakt på däck observerade jag, 
att briggen fylde sina segel och höll samma kurs 
som Le Roi.
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Ehuru det kunde vara af ett visst intresse, 
vill jag likväl ej uppehålla mig vid att skildra mina 
kamrater ombord å Le Roi. I likhet med de flesta 
af deras landsmän voro de till lynnet lifliga och 
glada samt goda sjömän. Inseende den både prak
tiska och taktiska öfverlägsenhet som engelsmännen 
otvetydigt visat i de sista stora sjökrigen under 
Napoleon, hade franska regeringen för att afhjelpa 
dessa brister inom sin marin, med prisvärd omtanke 
skyndat att efter den allmänna freden utrusta större 
öfningseskadrar i Medeihafvet, hvilka till befäl- 
hafvare egde nitiska och kompetenta amiraler, som 
gjorde allt för att åt fartygens befäl och besätt
ningar bibringa kunskaper och öfning och åt far
tygen sann sjömanshålining. Dessa årligen åter
kommande öfningar buro också önskad frukt, ty 
ett faktum är det, att den franska sjöofficeren och 
matrosen numera kan fullt mäta sig med den 
engelska.

Om en person ombord vill jag likväl yttra 
några ord; de gälla mr Chaumont, sekonden. På 
mödernet räknade han slägt med den ryktbare 
Robespierre. Mr Chaumont var i likhet med denne 
revolutionsman en äkta republikan och till sin karak
tär fåordig, sluten och föga meddelsam. Endast då 
af en händelse talet föll på den stora republiken 
blef han lifvad och språksam. Jag lade märke till, 
att då han såg konungadömets flagga blåsa under 
vår gaffelnock, prydd med de bourbonska liljorna 
han starkt rodnade och liksom i vredesmod rynkade 
ögonbrynen. En gång hörde jag honom mumla för 
sig sjelf:

»O om jag fick hissa tricoloren i stället för 
dessa fördömda liljor!»

Genom Gibraltars sund måste vi kryssa för 
motvind. När vi vände under afrikanska kusten 
hade vi i disan under landet en seglare på lovarts 
låring. Vi upptäckte, att det var briggen, som 
visat den obekanta flaggan. Hon måste vara en

UOBESPIERRES SLÄGTIKG.
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ypperlig seglare, som kunnat följa Le Roi och till 
och med nu ligga till lovart om fregatten. Briggen 
kryssade hela dagen i vårt sällskap och hann före 
oss ut i Atlanten. En talrik besättning måste hon 
haft ombord, ty hennes manövrer gingo med en 
örlogsmans hastighet och precision. På dagvakten 
var den gången ur sigte. Vi antogo att det var 
ett slaffartyg, destineradt till någon hamn på Afrikas 
vestkust. Dess närvaro i Medelhafvet kunde vi ej 
nöjaktigt förklara.

Vi anlöpte endast Gap för ett par dagar och 
fortsatte de re ft er vår segling. På långt afstånd, 
så att blott en ringa del af skrofvet var synligt 
hade en seglare observerats styrbord hän i flera 
dagar. Jag tyckte mig vilja igenkänna vår gamle 
bekante från Toulon i detta fartyg men vann ingen 
fullkomlig säkerhet härom. Om så var förhållandet, 
tycktes detta fartyg, med afsigt följa fregattens 
kui-s. Hvad anledning hade det väl härtill? Be
synnerligt föreföll det mig emellertid, men när 
seglaren äter gick ur sigte, tänkte jag ej vidare 
härpå.

Utan några störande afbrott passerade vi In
diska hafvet och höll in i kinesiska sjön. Vi styrde 
långs med Kokinkinas lagland. Inom kort hade 
vi sigte af de väldiga bergen vid mynningen af 
Saigonfloden och i Saigons hamn kastade vi ankar.

De upplysningar, vi af franska konsuln här 
erhöIlo, voro af den beskaffenhet att alla skäl syntes 
tala för, att de pirater, hvilka oroade handeln i 
dessa farvatten, hade sitt hufvudtillhäll på Celebes, 
en af de stora Sundaöarne. Mr Tressor, vår konsul, 
upplyste äfven, att under de senaste månaderna* 
piraterna synts hålla sig stilla. Alla fångar, de 
tagit, hade skoningslöst blifvit nedgjorda. En all
män skräck hade gripit de europeiska kaptener, 
som förde fartyg i dessa farvatten, och engelsmännen 
hade sett sig nödsakade att konvojera sina handels
skepp genom kinesiska hafvet förbi de fruktade
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Sundaöama ocli ut i Indiska Oceanen, dør konvoje— 
ringen först upphörde. Le Rois ankomst var således 
ytterst påkallad, och chefen beslöt att, så fort han 
i Saigon fylt vatten och provianterat, med fregatten 
utgå på en krysstur i kinesiska hafvet och nedåt 
Sundaöarna.

Den Lde december lemnade vi Saigon. Dagen, 
då jag till St. Hermine skulle öfverlemna. etuiet 
med Dianes porträtt, nalkades.

Efter några dagars uppehåll i kinesiska hafvet, 
hvarest vi jagade några djonker, hvilka flydde in åt 
kusten, utan att kunna åtkommas höllo vi in åt 
Sunda-Arkipelagen. Y i passerade mellan nordpyn
ten af Borneo och sydligaste udden af Palawan in 
uti Celebessjön.

Vid denna tidpunkt egde holländarna endast 
några få kuststräckor af Borneo och Celebes, hvilka 
öar i ö fri g t innehades al en mängd mer och mindre 
mäktiga höfdingar och stamchefer, hvilka i slafhan- 
del och sjöröfveri egde sin förnämsta inkomstkälla. 
Med dessa höfdingar lägo holländarna i ständiga 
fejder utan att egentligen vinna någon framgång. 
Deras krigsflotta uppgick till flera hundra fartyg, 
med hvilka de gjorde holländarna otrolig skada och 
nästan tillintetgjorde deras handel. Vi stucko vårt 
bogspröt in i alla vikar och sund kring Celebes, vi 
rundade om Moluckerna utan att få se det minsta, 
som kunde ge tillkänna närvaron af några pirater. 
De voro, om de någonsin funnits, hvarpå vi ej kunde 
tvifla, likasom bortblåsta. De måste fått kännedom 
om fregattens närvaro, och hade, fruktande dess 
»tandrader», försigtigtvis dragit sig undan. Vi höllo 
nu upp i passagen mellan Celebes och Dsehilolo 
för att anlöpa Mindanao på Philippinerna.

Jag hade dagvakten, då utkiken på förtoppen 
varskodde en båt rätt förut. Sjelf skyndade jag 
med kikaren hängande öfver axeln upp till för- 
bramsalningen för att öfvertyga mig om utkiken 
sett rätt eller ej. Jag lade kikaren till ögat och
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följde den riktning matrosen angaf. Hvad han sagt 
slog in. En båt utan segel befann sig på kanon
skotts distans från fregatten, ungefär rätt ut från 
babords bog. Jag observerade äfven, att en kafl 
stående upprätt i båten tillvinkade oss signaler med 
ett stycke tyg eller någon klädespersedel. Det var 
tydligt, att han ville komma ombord. Jag befalde 
derför styrmannen att lova ett halft streck, gick 
åter ned på däcket, samt rapporterade till chefen, 
hvad vi upptäckt.

»Måhända vinna vi någon upplysning om pira
terna,» yttrade St. Hermine. »Måhända är mannen 
i båten någon flykting, som lyckats undkomma deras 
klor. Vi skola snart få visshet härom.»

Vi begåfvo oss båda upp på däcket. Båten 
var nu synlig från kommandopallen. Sjön var smul, 
men vinden frisk, så att vi hastigt närmade oss in
till båten. Mannen fortfor att signalera till oss. 
Vi halade flaggan upp och ner till tecken att vi 
förmärkt honom. När vi kommit båten tillräckligt 
nära, lades fregatten bi, en båt utsattes och beman
nades samt afgick för att hem t a mannen ombord.

När han anlände till fregatten måste han 
hjelpas upp på däcket ty hans krafter voro ytterst 
medtagna. Höljd i några usla trasor, med kroppen 
betäckt af sår och blodiga märken efter den gröfsta 
misshandling, visade han en bild af obeskrifligt 
elände. Hans första begäran var att erhålla föda. 
Sedan den eländige blifvit mättad, berättade han : 
att hans namn var Clark Johnson, och att han var 
engelsman till födseln. Att han som matros seg
lat å ostindiefararen Princess Royal, att fartyget 
på väg från Kaaton blifvit utanför Dschilolo anfallet 
af en mängd malajiska »proas» och stora båtar. 
Att besättningen kämpat förtvifladt, men att den 
till slut blifvit öfvermannad och som fångar förd 
till Dschilolo. Fartyget hade blifvit plundradt och 
derefter brändt. Detta hade inträffat för cirka en 
månad tillbaka. Skeppets befäl och besättning hade
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blifvit till största delen mördad, sedan de under
gått de förfärligaste lidanden. Sjelf hade han lik
som genom ett underverk undgått döden. Slutligen 
hade han lyckats att fly. En båt låg vid stranden, 
denna bemäktigade han sig och seende ett fartyg 
lovera under kusten rodde han af alla krafter för 
att uppnå detsamma. Det var Le Roi han fått 
sigte på. Vidare berättade han att hela Dschilolo 
vimlade af pirater, hvilka stodo under befäl af en 
holding, som kallade sig Zamoro, en fullkomlig 
djefvul i menniskohamn. Denne Zamoro, lika grym 
som tapper, utöfvade ett oinskränkt välde öfver 
sitt folk. På östra sidan af ön egde piraterna flera 
starkt befästade och med kanoner bestyckade platser, 
i hvilka deras proas och djonker funno ett säkert 
tillhåll. Den mängd af röfvadt gods, som dessa 
pirater hopat tillsammans, skulle vara ofantligt. 
När Clark Johnson flydde från dem, hade sjöröf- 
varna under flera föregående dagar varit ifrigt 
sysselsatta att rusta sina fartyg och han antog att 
de beredde sig till något stort företag, ett anfall 
möjligtvis på Borneo eller Java.

Så lydde mannens berättelse, och det fans 
intet skäl att betvifia sanningen af hvad han sagt. 
Vår läkare egnade honom nödig omvårdnad. På 
tillfrågan om Clark Johnson kände till farvattnet 
omkring Dschilolo svarade han, att som han ofta 
åtföljt männen på fiske, hade han sig den östra 
kuststräckan välbekant. Zamoro hade sitt hufvud- 
qvarter i Men ad o, en malajisk stad på nordpynten 
af Dschilolo, starkt befästad och hvars befolkning 
utgjordes af pirater.

Chefen beslöt att uppsöka röfvarna i deras 
nästen. Vi höll o upp mot nordpynten af Dschilolo 
och fingo sigte på Men ado. Hafvet häromkring 
var uppfyldt med korallref och endast med iakt
tagande af den största försigtighet vågade vi nalkas 
kusten så pass nära, att vi kunde urskilja, att 
staden var starkt befästad och att en mängd proas
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och djonker lågo till ankars i hamnen. Från en af 
vallarna syntes en flagga blåsa. Till vår ej ringa 
förvåning upptäckte vi, att det var samma flagga, 
som briggen utanför Toulon hissat, nernligen hvit 
med två röda, korslagda svärd midtuti. Detta far
tyg skulle således vara hemma på Dschilolo och 
tvifvelsutan, om så vore, en pirat. Hvad hade väl 
denna brigg i Medelhafvet att skaffa och i närheten 
af Toulon? Yi sporde Clark Johnson, om han sett 
ett sådant fartyg. Han svarade något brydd, att 
en brigg, liknande den vi beskrifvit, verkligen låg 
i Men ados hamn, att den varit en längre tid från
varande, förmodligen på någon krysstur, att Zamoro 
sjelf förde befälet ombord, något vidare hade han 
ej att meddela.

Dessa upplysningar gåfvo oss åtskilligt att tänka 
på. Det var tydligt, att Zamoro ej gjort denna 
långväga segling utan att något vigtigt intresse här
med var förknippadt. Under hans frånvaro hade 
piraterna förhållit sig stilla. Detta öfverensstämde 
med konsulns uppgift i Saigon. Clark Johnsons 
synbara bryderi, då han talade härom, hade upp
väckt mina misstankar, att karlen spelade en be
dragares rol, måhända var en spion utsänd af Zamoro 
för att utforska oss samt locka oss i någon snara. 
Utan att meddela någon mina misstankar beslöt 
jag att hafva ett vaksamt öga på karlen.

Jag erhöll chefens order att vid mörkrets in
brytande hålla mig redo att med slupen lem na fre
gatten för att rekognoscera fienden i Menado. Detta 
var ett lika hedrande som maktpåliggende uppdrag. 
På vågornas brytning hade vi kunnat sluta till, 
att en öppen ränna från hafvet ledde in i hamnen 
mellan korallrefven. Clark Johnson bekräftade äf- 
ven detta, tilläggande, att fartygen i hamnen natte
tid voro manlösa, emedan piraterna tillbragte nät
terna i land under utöfning af alla upptänkliga la
ster, så att någon fara ej var förenad med ett in
trängande i hamnen.
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Till denna förklaring satte jag emellertid föga 
förtroende. Jag hade fattat misstroende till man
nen, och jag lade märke till, att han med största 
uppmärksamhet följde våra tillrustningar. Vid ett 
tillfälle, da jag vände mig om, såg jag huru hans 
mörka, illistiga ögon med ett uttryck af hat voro 
fastade på mig. Jag röt till honom att gå under 
däck. Han gick. synbarligen missnöjd med min 
befallning.o

Vi stodo ungefärligen en engelsk mil från land. 
kör att insöfva piraterna i säkerhet ökades segel 
och fregatten fortsatte sin kurs. När de höga ber
gen på on blott syntes som helt svaga punkter, 
vände vi och höllo åter in emot land, med så af- 
passad segelföring att fregatten ej skulle kunna 
observeras, förr än natten dolde oss för piraternas 
blickar.

Som man känner till, inbryter mörkret på dessa 
latituder med solens nedgång. Någon skymning 
existerar ej. Vid pass klockan 6 på aftonen var 
det mörkt. Vi kunde tydligt urskilja ljusen och 
eldarna i Menado. Det var nu fullkomlig vindstilla, 
blott en svag dyning bröt in emot korallrefvet, men 
icke en vind rörde sig, icke en vindpust krusade 
hafvets spegelklara yta. Månen var i första qvar- 
teret och dess halfVa skifva lyste klar bland den 
tropiska stjernverldens vackra konstellationer. Slu
pen låg nu fullt rustad och bemannad, redo att 
afgå. Kadetterna Blanche och Belfort samt under
officerarna Romani och Grange medföljde jemte 
mig som befäl. Båtbesättningen var fullt beväpnad. 
Vatten och proviant medförde vi för tvenne dagar. 
Medan vi voro borta, skulle fregatten hålla sig i 
närheten af hamnen. St. Hermine skakade hjertligt 
min hand till afsked, samt anbefalde mig att iakt
taga all möjlig försigtighet. Skulle jag blifva an
gripen borde jag signalera medels uppsändande af 
tvenne raketer, då undsättning skulle sändas mig.

Just som jag lät stöta slupen från bord hörde
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jag ett vildt skratt nästan öfver mitt hnfvud. Jag 
såg upp och tyckte mig se ansigtet af Clark John
son titta fram ur en af kanonportarna pa batteriet. 
Min första tanke var att åter lägga till med slu
pen och delgifva St. Hermine mina misstankar med 
afseende på denne man, samt tillsäga honom, att 
ej släppa honom ur sigte, men jag beslöt att vänta 
dermed, tills jag återvände ombord, alldenstund min 
bortovaro högst kunde blifva 4 à 5 timmar.

Under det myckna bestyr jag haft under loppet 
af dagen hade jag kommit att förgäta en omstän
dighet, som jag likväl på morgonen mycket tänkt 
på. Dagen var nemligen den 29 december, St. 
Hermines födelsedag, då jag enligt löfte bort lemna 
honom det etui, som inneslöt fröken de Kervals 
porträtt. På morgonen hade jag framtagit etuiet 
och stoppat det på mig i akt och mening att öfver- 
lemna det till St. Hermine. Men som jag redan 
sagt, hade detta beslut råkat att förgätas af mig 
till följe at den trägna verksamhet, som sysselsatt 
mig. Men som jag hoppades att åter vara ombord, 
innan dygnet var tilländagånget, d. v. s. före tolf 
på' natten, så skulle St. Hermine likväl bekomma 
Dianes porträtt på sin födelsedag. Att jag förgätit 
mitt lötte till Diane förargade mig rätt mycket, 
men hvad som skett kunde nu ej ändras, ett fak
tum, som fick lända mig till tröst.

Vindstillan hindrade oss att sätta till segel, 
men som såväl årtullar som sjelfva årorna blifvit 
försigtigtvis klädda med fårskinn, gled slupen tyst 
fram genom vattnet. Vägledd af ljusen och eldarna 
i staden, höll jag kurs fram emot rännan mellan 
korallretven. Alle man tillsades att hålla den skar
paste utkik. Belfort hade sin plats som utkik i 
förstäfven, kadetten Blanche satt vid styret, Romani 
och Grange stodo färdiga att servera den lilla land- 
stigningskanon som var placerad i förstäfven. En
dast dyningens dån då den rullade in och bröt sig 
i långsträckta bränningar öfver korallrefven afbröt
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den rådande stillheten. Månen sänkte sitt klot 
alltmera ned mot vester, under det att ljusen och 
eldarna i staden allt skarpare framträdde. Dynin
gen antydde, att en storm var i antågande, likaså 
stjernorna, hvilka der och b var omgåfvos af en li
ten ljus ring eller s. k. stjerngård. De i hamnen 
liggande djonkernas höga master aftecknade sig allt 
tydligare mot natthimlen.

»Styrbord litet, rätt så!» hviskade Belfort och 
hans ord langades man ifrån man i samma hvi- 
skande ton akteröfver.

Slup en gled nu in i öppningen af hamnen. På 
ömse sidor kokade de hvitskummiga bränningarna, 
dyningen, som kom inrullande, tog slupen på sin 
rygg och bar den med svindlande fart in i den 
lugna vattenbassinen.

Clark Johnsons utsago, att piraterna ej befanno 
sig ombord å fartygen, tyckes besanna sig, ty någon 
rörelse ombord förmärktes ej. Jag fortsatte att 
låta ro in emot land. Efter en stunds förlopp upp
nådde vi den med buskar tätt bevuxna stranden, 
utan att blifva observerade. Jag gaf Blanche be
fallning att qvarstanna jemte Grange och allt fol
ket i slupen. Ljusen i staden angäfvo, att vi kunde 
befinna oss en knapp half engelsk mil från Menado. 
Åtföljd af Belfort ville jag, blott med honom till 
ledsagare, rekognoscera terrängen och framtränga 
till piratnästet. Romani skulle fatta posto på halfva 
vägen för att tjena som rapportör i den händelse 
han erfor några signaler eller rop ifrån mig. Han 
borde då skynda till slupen och med allt folket 
komma mig till undsättning. Skulle han få höra 
ett skott lossas, var detta ett tecken att jag blif- 
vit tillfångatagen. Han borde då genast begifva 
sig till slupen samt återvända så skyndsamt som 
möjligt till fregatten och inrapportera hvad som 
händt.

Sedan jag gifvit dessa order, gick jag och Bel
fort i land, båda väl beväpnade. Lika indianer
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smögo vi oss ljudlöst fram genom det täta buska
get, som mycket försvårade vår väg. När vi kommo 
närmare intill staden, hörde vi larm och skrik deri- 
trån. Det härledde sig förmodligen från piraterna, 
som höllo sina vanliga orgier, enligt hvad Clark 
berättat. Ljusen trädde allt närmare, likaså larmet. 
Vi hade tagit afsked af Romani och jag hade för
nyat mina order till honom.

Vi voro nu så långt framme, att ljudet af 
trummor och gongoner tydligt kunde urskiljas. Vi 
hade uppnått en liten cypresslund, som var ett enda 
snår af trädstammar och slingerväxter, genom hvil
ket vi med otrolig möda och besvär måste bana 
oss väg. ^ Mörkret gjorde att vi af de hvassa tag
garna från jättehöga cactéer bekomme otaliga sår 
och skråmor, från hvilka blodet flödade. Åndtligen 
tog vårt lidande slut. Vi hade hunnit en öppen 
plats. Här stötte vi pä en hög jordvall försedd 
med embrasyrer, ur hvilka kanonmynningar fram- 
stucko. På ungefär 30 fots afståud' från den plats, 
på hvilken vi stodo, syntes de mörka konturerna 
af en skildtvakt. Sakta drogo vi oss längre bort 
samt lyckades att bestiga vallen. Vi voro nu inne 
i staden. Naturligtvis hade jag nu bordt återvända, 
men jag ansåg mig böra närmare taga reda på fi
endens styrka och öfriga förhållanden inom staden, 
som kunde vara oss till nytta, innan jag anträdde 
återvägen. Vi klättrade derför ned för vallen och 
med spända pistoler samt lyssnande och spejande 
åt alla sidor smögo vi fram at, hållande oss i skug
gan af de låga husen eller rättare kojorna, hvaraf 
stadens bygnader syntes bestå.

Vi sågo ej till någon enda af invånarna, hvar
af vi drogo den slutsatsen, att alla måste begifvit 
sig till det ställe, hvarifrån larmet och den skräl
lande musiken läto höra sig. Såväl jag som Bel
fort hade dragit ofvanpa vara uniformer en randig 
burnus sådan som ofta bäres af malajerna i stä
derna, synnerligast under den regniga årstiden. Ka-
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puschongen hade vi kastat öfver hufvudet. Väg
ledda at bullret och ropen kornmo vi till en öppen 
plats, rundtomkring planterad med träd, Hela Me
na dos befolkning var här församlad och stod i tätt 
packade led rundtomkring platsen i en cirkel. In
uti denna brunno der och hvar stora stockeldar, 
hvilka spredo en klar dager öfver föremålen. Vi 
stälde oss i det eftersta ledet. Man observerade 
oss ej och som åtskilliga af karlarna buro samma 
drägt som vi, väckte vår närvaro ingen uppmärk
samhet. Min djerfhet ökades häraf och jag trängde 
mig fram till det främsta ledet af folkhopen för 
att få en öfverblick af hvad som tilldrog sig på 
den öppna platsen.

Hvad jag såg öfverraskade mig på det högsta.
I midten af den öppna platsen var en slags 

hög tribun uppförd, på hvilken en högväxt man 
satt, iklädd en lysande drägt, I högra handen höll 
han ett spjut och den venstra omfattade fästet till 
ett svärd, hvilket hvilade öfver hans knä. På huf
vudet bar han en skimrande turban, prydd framtill 
med en slags sköld, på hvilken voro målade tvenne 
röda svärd. Kring alla sidor af tribunen stodo 
halfnakna krigare, bärande vapen bestående af spjut, 
en aflång sköld på venstra armen samt ett kort 
svärd hängande vid venstra sidan i ett gehäng. I 
deras bälten sutto pistoler samt den fruktansvärda 
malajiska krisen eller dolken. Större delen af den 
stora platsen upptogs af flera hundrade beväpnade 
män, hvilka, ordnade i olika afdelningar, hade sina 
blickar fästade på tribunen, liksom afvaktade de 
någon befallning från deras herskare, ty att mannen 
i den lysande drägten var den fruktade höfdingen 
på Dschilolo, de omgifvande hafvens skräck och 
fasa, det tog jag för afgjordt, en förmodan som se
dermera befans rigtig. På något afstånd från tri
bunen sutto på en mindre upphöjning de hvilka 
skötte trummorna och gongonerna. Belysta af ske
net från eldarna gaf hela denna skara af vilda,
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mörkhyade krigare med deras vapen, samt de om
givande åskådarnas olika drägter, häftiga minspel, 
rop och åtbörder ett imponerande skådespel, och 
jag insåg, att ett anfall på Menado, hvilket hade 
dessa vilda, blodtörstiga, vid plundring och mord 
vana pirater till försvarare skulle hatva föga ut- 
sigt att lyckas för Le Roi och dess besättning.

Jag hviskade några ord härom till Belfort, som 
sade sig dela min åsigt.

I detta ögonblick säg jag höfdingen resa sig 
upp. Han höll ett kort tal på malajiska språket, 
hvilket måste varit särdeles anslående, ty det hel— 
sades med ett döfvande vapenbuller och höga rop 
från åhörarna. Derpå höjde han sitt spjut och 
sträckte det framför sig.

Detta var ett tecken till en ny scen. Från mot
satta häll framstörtade en skara män och qvin- 
nor bärande stora facklor i händerna. Qvinnorna 
rusade in från venstra, männen från högra sidan. 
Af kläder buro samteliga endast en gördel kring 
höfterna, hvilken fram och baktill bildade tvenne 
små med åtskilliga lysande fjädrar prydda skört. 
Svängande de brinnande facklorna öfver sina huf- 
vuden, började de under trummornas och gongoner- 
nas ljud, en dans, hvilken ingalunda saknade effekt. 
De dansandes attityder, de svängande facklornas 
sken, de uttrycksfulla åtbörderna, mimiken, den 
lifliga takten, de smidiga halfuakna kropparna, allt 
bidrog attogöra intrycket af denna dans högst fängs
lande. Åskådarnas förtjusning gaf sig tillkänna i 
döfvande rop och handklappningar. När dansen 
var slutad, sprungo alla deltagarna i den fram och ka
stade de brinnande facklorna i en hög framför tri
bunen. Ett brinnande, högt flammande bål belyste 
nu höfdingen som i den klaraste dag. Han vände 
sitt ansigte åt det håll, der jag stod. Det var 
nu min tur att uppgifva ett rop af öfverraskning. 
I höfdingens ansigte såg jag de lifslefvande dragen 
af det porträtt, jag så noga betraktat i salongen
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hos fröken de Kervaå. Jag såg tydligt det röda 
märket, han bar i pannan efter duellen med St. 
Hermine. Jag återfann i hans ansigte de vilda, 
hotfulla drag, det hånfulla leende, jag bemärkt hos 
porträttet. Det knollriga mörka håret, de stora 
svarta mustascherna, allt öfverensstämde med de Bussy 
och utan att besinna den fara, för hvilken jag ut
satte mig, ropade jag högt:

De Bussy, det är han !
Höfdingen hade trots det rådande bullret upp- 

fattat mina ord. Med stirrande ögon och full
komligt orörlig såg han hän mot den plats, der 
jag stod, liksom slagen af förtrollning. Slutligen 
gaf han till ett vildt anskri och yttrade några ord 
på malajiska, samt springande ned från tribunen 
med draget svärd och högt lyftadt spjut, tog han 
vägen, följd af alla sina väpnade män, åt det håll, 
hvarifrån min röst nätt hans öra.

Men Belfort och jag hade redan tagit till flyk
ten. Under ursinnigt springande togo vi återvägen 
åt samma håll, vi kommit, eftersatta af höfdingen 
och hela folkhopen, som under det vildaste tjut 
jagade efter oss. Man tände signaleldar och genom 
trumslag väckte man posternas uppmärksamhet på 
vallarna. Förföljarna aflossade sina gevär och ett 
hagel af kulor pep kring öronen på oss. Att vi 
ej träffades, var ett rent underverk. Yi voro nu 
framme vid vallen. En skildtvakt stod rätt fram
för oss med ögat hvilande i Unie med geväret. 
Ögonblicket, var kritiskt. Belfort och jag aflossade 
på samma gång våra pistoler mot piraten. Han 
föll med ett anskri ned från vallen, hvilken vi 
skyndsamt bestego, och kastade oss ned på mot
satta sidan och skyndade in i cypresslunden. Våra 
förföljare togo samma väg. Vi rusade framåt, ej 
aktgifvande pä de sår, de skarpa cactustaggarna 
skuro in i vår kropp. Vi aflossade våra pistoler 
för att gifva Romani den öfverenskomna signalen. 
Plötsligt fann jag mig insnärjd med fotterna i ett

DE BUSSY, DET ÄR HAN !
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snår af slingerväxter och störtade till marken. Jag 
ropade åt Belfort att skynda till båten och genast 
med slupen lemna hamnen och ej afvakta min an
komst. Ju mera jag arbetade att komma lös, ju 
värre blef jag insnärjd. Belfort ropade, att han 
kom mig till hjelp.

»Nej nej, fly, skynda till slupen,» ropade jag. 
»Våra fiender äro helt nära. Jag befaller er att 
lyda.»

Jag arbetade fruktlöst för att komma fri. Lika 
hundratals ormar slingrade sig dessa fördömda lia
ner kring min kropp och jag kände mina krafter 
sjunka alltmera. fienderna ropade och skreko 
rundtomkring mig. Emellanåt voro de mig så nära, 
att jag trodde de skulle trampa på min kropp. 
Jag hörde deras flåsande andedrägt. För mig fans 
intet annat medel än att öfverlemna mig i mina 
fienders händer.

Efter flera timmars förlopp blef det slutligen 
tyst omkring mig, hvaraf jag antog, att mina för
följare dragit sig undan, troende att jag undkommit. 
Blott slupen lyckligt lemnat hamnen, fick det gå 
med mig hur det kunde. Slutligen dagades det och 
jag. kunde nu öfverse min belägenhet. Jag hade 
fallit ned i ett djupt hål, som lätt förklarade orsa
ken, hvarför jag ej kunnat komma lös ur mitt fäng- 
sel. Efter ett ofantligt bråk fick jag min högra 
arm lös och fick nu fram min knif. Genom att 
afskära lianerna som rep kom jag slutligen lös. 
Väl hunnen upp på marken pressade jag armbågar 
och hälar mot jorden och sköt mig pa så sätt ett 
stycke framåt, hvilade mig och sköt mig ånyo ett 
stycke fram, tills jag kommit ur cypresslunden; ty 
j.ag fruktade ständigt att få sigte på någon af mina 
fiender. Nu reste jag mig upp, men i samma ögon
blick träffades jag i hufvudet af ett slag, som be- 
röfvade mig medvetandet. Jag minnes endast, att 
jag uppgaf ett skrik och sjönk till jorden.
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TOLFTE KAPITLET.

Fran Chevalier till Piratchef är steget snart taget då hära
den vakar. Fatima uppgör en plan till räddning. Talismanen. 
Linder flyr och handlar som fordom Judith. En stad i lågor.

Huru länge mitt sanslösa tillstånd varade, kan 
jag ej uppgifva. När jag vaknade till medvetande 
fann jag mig liggande i ett stort, efter europeiskt 
mönster möbleradt rum. Mitt hufvud värkte för
färligt, och det dröjde länge innan jag kunde så 
pass reda mina tankar, att jag klart kunde på
minna mig, livad som passerat. En malaj med dra
gen sabel stod på post inuti rummet. En brin
nande törst plågade mig. Jag pekade på min mun 
till ett tecken, att jag ville hafva något att dricka. 
Min vakt are förstod, hvad jag ville ha, gick fram 
till ett bord, tog en skål och en kalebass samt 
räckte mig den förra full med vatten. Jag var så 
matt och min kropp så styf i alla led, att han 
måste hjelpa mitt hufvud upprätt medan jag drack. 
Mina bänder och armar voro blodiga och sönder
sargade. Jag led obeskrifligt. Burnusen jag burit 
var borta likaså mina vapen. Öfriga kläder hade 
man låtit mig behaila. Som jag ej kunde göra mig 
förstådd af malajen, tillslöt jag ögonen och föll i 
en djup sömn.

När jag åter vaknade kände jag mig betydligt 
kraftigare, ehuru mina sår fortforo att plåga mig. 
Malajen stod qvar på sin plats vid dörren, men 
ej långt från bädden, der jag låg, satt en annan 
man, hvars blickar oafvändt voro fastade på mitt 
ansigte. Jag igenkände höfdingen. Han var klädd
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i samma drägt som aftonen förut. Jag stirrade på 
hans ansigte, det slog ej fel, denne man var de Bussy.

»Känner ni mig?» frågade han mig i barsk ton 
pa franska.

»Jag tror det, ehuru jag aldrig sett er person
ligen förr än nu,» svarade jag.

»Hvem är jag då?»
»Ni har varit Chevalier Alfred de Bussy, nu 

är ni piratchefen på Dschilolo,» svarade jag med 
fast stämma.

Hans ögon sprutade eld. Ärret i hans panna 
blef ännu rödare, hans afskyvärda ansigte, en prof- 
karta på alla möjliga laster och utsväfningar, var 
hemskt att skada.

»Huru har ni lärt känna mig?» sporde han.
»Genom ett porträtt af er, som jag varit i 

tillfälle att se hos er mor, som är bosatt i Toulon.»
Det ryckte till i bofvens ansigte. Jag hade nämt 

hans mor, måhända vibrerade en sträng i hans hjerta 
vid minnet af den qvinna som gifvit honom lifvet.

»Ni misstager er!» röt han till. »Jag är ej den 
person, som ni förmodar. Men att jag är höfding 
öfver Dschilolo, deruti har ni rätt, och att jag äf- 
ven har ert lif i mina händer, derpå kan ni lita.»

Jag säg på honom med det djupaste förakt.
»För mig må ni vara hvem ni vill, chevalier 

eller piratchef, det qvittar mig lika,» svarade jag. 
»Ni är det lands fiende, under hvars flagga jag tje- 
nar, således äfven min. Ni öfvar mord och plund
ring, ni är fredliga krämares skräck och har så 
länge förtjenat repet, att ni väl slutligen kommer 
att få galgen som lön. Mitt lif-må ni taga. Jag hade 
redan sagt det farväl, när jag inträngde i ert näste.»

Han skrattade vildt.
»Deruti gjorde ni rätt,» sade han. »Er uniform 

utvisar, att ni är fransk sjöofficer och att ni till
hör den fregatt, som varit synlig utanför kusten 
i flera dagar, tager jag för afgjordt. Hvad vill Ni 
här i Men ado att göra?»
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»Framföra er helsning till er från er mor, från 
fröken Diane de Kerval, er kusin och från hennes 
trolofvade, fregattkaptenen St. Hermine, chef på 
den fregatt ni oinnämt, och som vid sin återkomst 
till Frankrike firar sitt bröllop med fröken de Ker
val,» svarade jag.

Han rusade upp och utstötte en gräslig ed.
»Ni bedrar er, detta bröllop blir aldrig utaf,» 

röt han ursinnig af vrede. »Känner ni till en man, 
som kallar sig Clark Johnson?»

»En engelsman, ja; han befinner sig ombord å 
vår fregatt.»

»Nej, han är en malaj, en af mina tillgifnaste 
tjenare, och som sjelf tillfogat sig de sår han hade 
på sin kropp för att lura er,» svarade han. »Denne 
malaj ...»

»Fortsätt,» utropade jag, resande mig upp från 
bädden. »Ni dröjer, denne malaj var af er lejd 
och öfvertalad att mörda fröken de K ervals tro
lofvade? Ni är en fulländad djefvul!»

»Så är det,» svarade lian. »Yid det här laget 
är er St. Hermine — död! Clark Johnson förfelar 
aldrig sitt mål och jag är — hämnad.»

Han visade med handen på det långa röda 
ärret i sin panna.

»Det fick ni i ärlig strid, och ej af en lönmör
dares fega hand,» svarade jag honom. »Ni har 
rätt uti att ni ej är Chevalier de Bussy. Detta 
namn har ni för länge sedan förverkat att bära. 
Ni älskade fröken de Kerval, men hon afskydde 
er och edra laster. Försynen vakar, St. Hermine 
skall ej dö, tvärtom blir det han, som skall låta 
lägga repet om er hals.»

Han drog sitt svärd till hälften och rusade 
några steg emot mig, men hejdade sig plötsligt.

»Nej min hämd på er skall blifva mera raffi
nerad,» utropade han. »Ni skall lefva för att dö 
tusende dödar. Ert hån skail ni få umgälla. Vänta!»

Han förde en liten pipa, som han bar i en 
Trolle. 10
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kedja kring halsen, till sina läppar och blåste en 
signal. En dörr i motsatta ändan af rummet öppnades 
och en djupt beslöjad qvinna inträdde i rummet.

»Fatima,» yttrade-han. »Den man, du här ser 
ligga blodig och sargad, är min fiende. Utan or
sak har han som spion smugit sig in i Menado, 
för att utforska vår styrka och ställning, samt se
dan bringa oss om lifvet. Hvad straff förtjenar 
denne man?»

»Döden, herre!» svarade qvinnan på välljudande 
franska, hvilket språk piratchefen tilltalat henne med.

»Ja, du har rätt, men han skall likväl lefva, 
och jag befaller dig att värda honom, läka hans 
sår och gifva honom rikligt af mat och dryck,» 
fortfor den eländige. »Gör ditt bästa med honom 
Fatima, och jag vill rikligen belöna dig.»

»Allt skall ske som du befalt, herre,» svarade 
hon. »Jag går att hemta läkande örter åt hans 
sår. Han skall inom kort blifva botad.»

Hon lemnade rummet. Piratchefen stälde sig 
framför mig.

»Om ni kände mig rätt, skulle ni bäfva för 
det öde som väntar er,» yttrade han med ett djef— 
vulskt leende. »Jag har följt er fregatt ända från 
Toulon och hit utan att förlora er ur sigte. Om
bord på den brigg, som ni såg hissa en hvit flagga 
med två röda svärd midtuti, befann jag mig, 0- 
känd af alla var jag i Toulon för att träffa St. 
Hermine och gifva honom lönen för det hugg han 
en gång gaf mig och för det han trädde mellan 
mig och fröken de Kerval. Han lyckades undgå 
min häind, men den har likväl träffat honom. Jag 
säger er detta, på det ni nu må förstå, att jag, 
hvad er sjelf beträffar, ej skämtar då jag sagt — 
vänta! Bättre för er, om ni aldrig blifvit född 
än råkat falla i mina händer.»

Han lemnade rummet, utan att jag bevärdi- 
gade honom med ett enda ord till svar. Efter en 
stunds förlopp inträdde åter Fatima i rummet. Hon
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var åtföljd af en svart tjenarinna, som bar ett fat 
i ena handen, hvilket honjemte ett par flaskor ned
satte på ett bord, sura' stod vid min hufvudgärd, 
hvarefter Fatima gaf henne en vink att aflägsna 
sig. Den hvita qvinnan gick fram till min säng, 
betraktade mig uppmärksamt samt frågade mig på 
franska, om jag hade stora plågor.

»Jag lider mycket,»-svarade jag. »Mitt hufvud 
värker förfärligt och jag plågas af törst.»

Hon gick till bordet och blandade tillsammans 
något i en skål, den hon räckte mig. Med vild 
ifver förde jag skålen till min mun och tömde med 
en njutning, omöjlig att beskrifva, dess läskande 
innehåll.

»Tack, det gjorde mig outsägligt godt,» sade 
jag, »men mitt hufvud brinner och mitt blod sjuder 
af feberhetta.»

Hon tog skålen från bordet och började att 
med en svamp tvätta blodet från mitt ansigte. 
Derefter badade hon mitt hufvud och mina tinningar 
med en kylande vätska, som hon tog från en af flas
korna. Jag erfor deraf en underbar känsla af lisa i 
mina plågor. Fatima hade bortlagt den slöja, som dolde 
hennes ansigte och jag såg nu, att hon var mycket 
vacker, ehuru spår af lidanden och sorger hade 
tryckt sin stämpel i hennes bleka ansigte samt 
förlänade det ett uttryck af melankoli och djupt 
vemod,

; »Ar ni fransman?» sporde hon mig med låg 
röst.

»Nej, jag är svensk till börden och tjenstgör 
som officer i den franska marinen,» svarade jag.

»Jag trodde er vara min landsman, ty jag är sjelf 
fransyska,» sade hon. »Men det gör detsamma 
hvad nation ni tillhör, då jag vet, att ni är en fi
ende till denne bandit, som nyss lemnat rummet.»

»Det är jag, jag hatar denne man, denne elän
dige usling.» svarade jag skälfvande af vrede. »Må 
han taga mitt lif, jag förbannar honom.»
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Fatima hviskade till mig att vara lugn och ej för
gäta, n att posten vid dörren gaf akt uppå oss.

»Afven jag afskyr och hatar denne niding,» 
sade hon i låg ton. »Som passagerare befann jag 
mig i sällskap med min far ombord å ett fartyg, 
som från Ostindien återvände till Europa. Skep
pet blef af sjöröfvare från Dschilolo uppbragdt och

gäta, " att posten vid dörren gaf akt uppå oss.
»Afven jag afskyr och hatar denne niding,» 

sade hon i låg ton. »Som passagerare befann jag 
mig i sällskap med min far ombord å ett fartyg, 
som från Ostindien återvände till Europa. Skep
pet blef af sjöröfvare från Dschilolo uppbragdt och 
infördt till Menado. Min far och hela besättningen 
blef mördad, och jag sjelf tvangs att blifva älska
rinna åt den blodtörstige barbar, som nu är böfding
öfver Dschilolos banditer.»

»Och ni har aldrig tänkt på att fly eller att 
hämnas?» sporde jag den olyckliga qvinnan.

»Fly, det är omöjligt, men att hämnas på ho
nom det har jag svurit,» svarade hon med lågande 
blick. Sättet huru detta skall tillgå, vet jag ännu 
ej. Många planer hvälfva sig i mitt hufvud. Jag 
skall underrätta er om hvad beslut jag fattar. För 
närvarande raå det vara er nog, att jag är er vän 
och att jag vakar öfver er.»

Detta oväntade meddelande uppfylde mig med 
glädje, och hoppet att en utsigt möjligtvis fans, 
hvarigenom jag kunde rädda mitt 1 if, ingaf mig ny 
förtröstan. Jag måste lofva Fatima att ej genom 
hårda ord ytterligare öka piratchefens vrede. Hon 
meddelade mig, att en stor fest om några dagar 
skulle firas i staden och att min afrättning troligt- 
vis skulle ega rum vid detta tillfälle. Innan dess 
måste någon plan vara uppgjord till min räddning. 
Fatima lofvade att om några timmar återvända; 
intill dess uppmanade hon mig att vara lugn och 
hoppas, ty på mitt snara tillfrisknande berodde i 
främsta rummet min räddning.

Jag föll i eu djup sömn och vaknade ej förr 
än fram mot middagen. Plågorna hade betydligt

■
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dande. När hon märkte, att jag var vaken, steg 
hon upp och kom fram till mig.

»Hur befinner ni er?» sporde hon mig.
»Mycket bättre. Får jag en lugn natt med 

sömn torde jag redan i morgon kunna stiga upp.»
»Det får ni ej under några vilkor. Ni måste 

allt fortfarande spela rolen af sjuk, ty vi måste 
vinna tid. Jag har tänkt efter och tror mig hafva 
funnit en utväg till bådas vår räddning. En fre
gatt kryssar utanför hamnen och piraterna äro 
sysselsatta med att utrusta sina fartyg. Förmod
ligen ämna de våga ett anfall på ert skepp. Alla 
tecken båda emellertid en storm, men innan den 
utbryter, måste jag hafva ett bref ut till edra lands
män.»

»Ett bref, hvad afsér ni dermed ?» sporde jag 
henne helt förvånad.

»Jag måste delgifva fregattens chef, huru och 
på hvad sätt staden skall af honom kunna intagas,» 
svarade Fatima. »Alla smyghål och bivägar som 
leda till Menado, äro mig välbekanta och endast 
genom att begagna dessa kunna piraterna öfver- 
rumplas och staden eröfra.s. En pålitlig budbärare 
och som äfven måste tjena våra vänner till vägvi
sare, har jag anskaffat. Jag har med guld köpt 
hans trohet och tillgifvenhet och han afvaktar blott 
ett lägligt tillfälle att lemna hamnen och begifva 
sig ombord. Men ni måste styrka er med en mål
tid. Jag har medfört mat och dryck åt er. Er 
arm måste vara stark, så att den kan fora svärdet, 
om det skulle behöfvas.»

Under det vi med låg röst samtalade märkte 
jag, att den vid dörren på post stående malajen 
uppmärksamt följde oss med ögonen, synbarligen 
spionerande på våra åtgöranden. Fatima gaf mig 
att äta och som jag ej förtärt någon föda under 
de senaste tjugu fyra timmarna, åt jag med en 
glupskhet, som kom Fatima att småle.

När jag slutat måltiden, sade- hon:
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»Nu måste jag åter lemna er för att tillse att 
Onega, min medhjelpare, utför sitt uppdrag. I bref- 
vet till er chef har jag helsat ifrån er samt under
rättat honom om er ställning. Georges de St. Her
mine var ju fregattchefens namn?»

»Ja, och skeppets namn Le Roi.»
I detta ögonblick öppnades dörren och vakt

posten ombyttes. Fatima begagnade sig bäraf att 
luta sig ned öfver mig samt ur sin lifkjortel fram
taga och lemna mig en lång dolk.

»Skynda att förvara detta vapen väl, det torde 
komma er till nytta,» hviskade hon. »Farväl, vi 
träffas i afton.»

9

Ater var jag allena med min vaktare. Dolken, som 
Fatima lemnat mig, hade jag stuckitinnanför min rock. 
Detta vapen bevisade mer än allt annat, att den hvita 
qvinnan hyste redliga afsigter mot mig. Jag hade nu 
ett medel till mitt försvar. Blefve jag oförmodadt an
fallen, skulle jag kunna hämnas dyrt, innan jag förlo
rade mitt lif. Denna visshet stegrade än mera min 
tillförsigt. En väpnad man är ej så lätt besegrad.

Solen hade gått i moln och en grågul dager 
föll genom fönsterna in i rummet. Emellanåt for 
en stark vindstöt fram öfver huset och tillkänna- 
gaf, att ett oväder var i antågande. Stormen skulle 
nödga fregatten att söka öppen sjö för att der 
kunna härda ut dess våldsamhet. Med ångest och 
oro tänkte jag på St. Hermine, i hvars närhet mor
det lurade. Måhända hade den föregifne Clark 
Johnson redan utfört sitt brott och stött dolken i 
hans hjerta. Jag tänkte på den unga och sköna 
fröken de Kerval, hvars aning om att någon olycka 
skulle komma att drabba hennes trolofvade, tycktes 
blifva besannad. Jag hade gifvit henne mitt löfte 
att stå skyddande vid St. Hermines sida, ett löfte, 
som omständigheterna beröfvat mig alla medel att 
kunna uppfylla. Alla dessa oroande tankar plå
gade mig oupphörligt. Vaktposten stirrade emellanåt 
på mig med sina glänsande ögon. Timmar förflöto,

222
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vindstötarna blefvo allt kraftigare och återkommo 
allt tätare. Hade väl Fatima lyckats att få bref- 
vet afsändt till St. Hermine, innan fregatten stod 
ut från kusten? Hennes långa frånvaro oroade mig 
på det högsta. Jag tänkte på att stiga upp för 
att se ut genom fönstret, men ihågkommande hen
nes varning att ej iemna min bädd och fruktande, 
att "hvarje minut se dörren öppnas och de Bussy 
inträda, förblef jag qvarliggande på mitt läger.

Jag föll i en slags dvala, ett tillstånd mellan 
sömn och vakande, under hvilket en mängd ore
diga bilder och föreställningar oupphörligt jagade 
genom min hjerna. Ån tyckte jag mig vara om
bord på fregatten, än i strid med de Bussy. Den 
odrägliga hettan i rummet bidrog att förvirra min 
hjerna. Ett skrällande dån uppväckte mig till fullt 
medvetande. Det var åskan, som lät höra sig. 
Stormen hade nu brutit lös. En skymning her- 
skade i rummet, Plötligt upplystes det af en flam
mande blixt, åtföljd af ett bedöfvande åskslag. Jag 
satte mig upp i sängen och såg utåt rummet. En 
mörk skepnad stod på ett par stegs afstånd från 
min bädd. Det var de Bussy.

Jag satte mig upp i sängen och smög handen 
om dolkfästet. De Bussys närvaro badade intet 
godt; måhända traktade han efter mitt lif. Hans 
ansigte uttryckte vrede och hot, jag hade allt att 
frukta af honom.

»Ni sade att ni träffat min mor, markisinnan 
de Bussy,» sade han i sträf ton. »Påminde hon sig, 
att hon egde en son?»

»Hon trodde er vara död och sörjde er som 
sådan,« svarade jag förvånad öfver hans fråga.

Banditen skrattade vildt.
»Som ni finner, så lefver jag, den som har en 

häind att utkräfva dör ej i förtid. Diane de Ker- 
-val förmodade väl äfven att hennes kusin var borta
för alltid?»

»Jag antar det.»
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»Vid satan, hon bedrog sig,» utropade han med 
lidelsefull häftighet. »Denna qvinna har varit or
saken till min förnedring. Jag skall och måste 
återse henne.»

En ljungeld upplyste rummet och ett förfärligt 
åskslag skakade huset. En stormil brusade fram 
åtföljd af ett häftigt slagregn. De Bussy satte sig 
ned i en stol och syntes försjunken i djupa tankar. 
Plötsligt utropade han:

»Vill ni förena er med mig, vill ni vara mig 
behjelplig att med våld eller list få ert fartyg att 
falla i mina händer, så icke allenast skänker jag 
er friheten och lifvet, utan gör er till en rik och 
oberoende man.»

»Nej, aldrig, för mig är äran och hedern dyr
barare än lifvet, ni borde blygas att framkomma 
med ett dylikt förslag. Ert guld föraktar jag i 
lika hög grad som er person.»

Han knöt händerna i raseri.
»Ni har med edra ord sjelf beseglat er döds

dom. Ske som ni vill, om några dagar har ert 
öde gått i fullbordan,» sade han, i det han steg 
upp och lemnade rummet.

Stormen hade nu öfvergått till full orkan. Hu
set vaggade fram och åter, som det tycktes hvarje 
ögonblick färdigt att störta tillsamman. Jag steg 
upp, gick fram till ett af fönstren och såg ut. Ett 
ogenomträngligt mörker var allt, som mina ögon 
kunde uppfatta. Hade Le Roi ej före orkanens 
utbrott vunnit öppen sjö, sväfvade han i största 
fara att blifva kastad på kusten, ty vinden låg på 
land. Vid blixtens sken såg jag vaktposten stå
ende orörlig vid dörren. Ett ögonblick tänkte jag 
på att kasta mig öfver honom och stöta dolken i 
hans bröst samt på egen hand söka undkomma. 
Men denna tanke försvann lika hastigt, ty obekant 
med husets inredning, kunde jag lätt blifva öfver- 
raskad och då var mitt öde snart afgjordt.

Ändtligen öppnades dörren, och till min stora
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glädje såg jag Fatima inträda med ljus. Jag sade 
henne, att de Bussy nyss Iemnatmig och omnämnde 
det förslag, han gjort mig.

»Den uslingen tyckes lida af samvetsqval, åt
minstone har han druckit betydligt och så plägar 
han göra, när han hemsökes af rysliga syner och 
bilder,» sade hon. »Stormen är förfärlig,» tilläde 
hon. »Se här er aftonmåltid. Jag har medfört 
en flaska vin. En bägare deraf skall jag gifva åt po
sten; det skadar ej att hafva honom till vän.»

Hon gjorde som hon sagt. Infödingen bugade 
sig djupt och tömde med synbart välbehag drycken.

»Har ni fått af ert bref till fregatten?» sporde 
jag Fatima.

»Före stormens utbrott lyckades det för Onega 
att smyga, sig med sin båt ut ur hamnen,» svarade 
hon. »Från fästningsverken såg jag honom långt 
utanför kusten. Fregatten var då ej långt borta. 
Måtte blott er chef vara vid lif. Clark Johnson 
är listig som en orm och blodtörstig som en tiger.»

»Jag hoppas, att Gud vakat öfver St. Hermine 
och hållit mördarens hand tillbaka,» svarade jag. 
»Har ni fått reda på när piraternas stora fest skall 
ega rum?»

»Om tvenne dagar. Innan dess måste vi vara 
härifrån, annars är ni förlorad,» svarade hon. »I 
morgon väntar jag Onega tillbaka, allt beror på 
hvad underrättelser han medför.»

Jag hade slutat min måltid. Orkanens häftig
het hade något aftagit och åskan hördes nu blott 
mullra på afstånd. Mellan de sönderdelade molnen 
syntes emellanåt månens skifva. Fatima lade nya 
omslag kring mitt hufvud och sedan hon derefter 
åter Iemnat mig, lade jag mig samt föll i en djup 
och välgörande sömn.

När jag vaknade, sken morgonsolen in genom 
fönsterna, och jag kände mig fullkomligt fri från 
plågor. Vaktposten fans ej längre inne i rummet, 
men utanför dörren hörde jag hans steg. Hvarför
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man gjort denna förändring i mitt bevakande, kunde 
jag ej utfundera. Stormen hade upphört, och en 
fulkomiig vindstilla var rådande. Jag väntade att 
få se Fatima inträda, men i hennes ställe inbar 
en inföding min måltid. Jag tilltalade honom både 
på engelska och franska, han såg på mig och ri- 
stade på hufvudet, troligtvis ett tecken, att han ej 
förstod mig. Fisk och fågel samt bröd och vin 
gaf man mig att äta. Jag steg upp och började 
min måltid. När jag slutat gick jag fram till fön
stret. Det första jag observerade var tvenne väp
nade infödingar, som postade derutanför. På alla 
sidor var jag således bevakad. Det hus, i hvilket 
jag var en fange, låg vid samma stora öppna 
plats, hvarest piraterna firat den fest, som jag och 
Belfort åskådat, när jag dervid blef upptäckt och 
derefter fången. Platsen var försedd med träd
planteringar och den tribun, som var uppförd un
der festen för piratchefen qvarstod ännu. Förmod
ligen skulle den ännu eu gång användas vid dagen 
för min afrättning. En mängd folk kom och gick 
förbi fönstret. Emellanåt hörde jag gevärsskott, 
blandade med trumhvirflar. De flesta män jag såg 
voro beväpnade. Menado var upp fy 1 dt med pirater, 
det var en röfvarkula i detta ords fulla bemärkelse.

Jag hade så försonat mig med tanken på dö
den, att jag ej vidare oroades deraf. Måtte blott 
min död gå hastigt för sig och jag blifva förskonad 
att lida alltför stora plågor. De Bussy hade svu
rit, att jag skulle marteras förfärligt. Hans hot 
skulle ej uppfyllas, ty i samma stund mina bödlar 
infunno sig för att hemta mig, stötte jag dolken i 
mitt hjerta. Jag välsignade Fatima, som gifvit 
mig detta medel i händer. Att hon dröjde att in
finna sig, förorsakade mig en plågande oro. Hade 
Onega blifvit upptäckt och Fatima fängslad?

Timmar förflöto sålunda. På torget samlade 
sig grupper af folk, som syntes lifligt samtala med 
hvarandra. En trupp ryttare sprängde fram öfver
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torget. De stannade utanför huset, och jag såg de 
Bussy samt hans följeslagare hoppa af hästarna 
och gå in genom porten.

Ungefär en qvarts timme derefter hörde jag 
slamret af vapen utanför dörren. Den öppnades 
och rummet fyldes af väpnade män. Man gaf mig 
ett tecken, att jag skulle följa dem. Jag lemnade 
min plats, steg upp och fördes omgifven på alla 
sidor af soldater, genom en lång korridor ut på en 
öppen gård, som på alla sidor var inhägnad af 
ett högt plank. På midten af gården stod ett 
bord och vid dess öfversta ända satt de Bussy om
gifven af en skara vilda banditer, som jag seder
mera erfor voro hans underbefälhafvare och förnäm
sta krigare. De hotfulla blickar, med hvilka de 
betraktade mig, bådade föda godt. Mahända skulle 
en slags krigsrätt nu hållas öfver mig, och min 
dom afkunnas.

»Jag har låtit föra er hit, på det att ni må 
besvara några frågor, som jag har att ställa på er,» 
yttrade piratchefen i en barsk ton till mig. »På 
ert uppriktiga svar beror ert blifvande dödssätt. 
Vi ega medel att tvinga er att tala.»

»Fråga och jag skall svara såvida edra frågor 
äro af beskaffenhet att kunna besvaras af en he
derlig man och officer,» svarade jag.

»Huru stor besättning har fregatten?» sporde 
de Bussy.

»Denna fråga kan jag ej besvara; om jag det 
gjorde handlade jag som en förrädare mot det land 
jag tjenar,» svarade jag.

»Huru många kanoner för ert fartyg?» sporde 
piratchefen mig med hotfull uppsyn.

»Ni kunna sjelfve räkna dess kanonportar och 
derefter sluta till hennes bestyckning. Frågor af 
detta slag besvarar jag ej.»

»Flera af mina officerare, som här äro försam
lade, förstå franska och efter edra svar kommer 
ni att dömas,» yttrade de Bussy. »Annu en fråga
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vill jag göra er, den sista. Svara, hvad är afsigten 
med fregattens besök härutanför hamnen?»

»På denna fråga kan jag svara,» utropade jag, 
glömmande all försigtighet. »Fregattchefens afsigt 
är icke blott att jemna detta röfvarnäste med jor
den utan äfven att få se er allesammans som väl- 
förtjent straff dingla i galgen.»

Ett ursinnigt döfvande rop skallade rundtom- 
kring mig. De Bussy reste sig upp med raseriet 
måladt i sitt ansigte. Piraterna hade samteliga 
dragit sina långa criser färdiga att på de Bussys 
vink stöta ned mig En af de närmast mig stå
ende banditerna, en karl med äkta roffågelsfysionomi, 
stötte sin dolk i mitt bröst. Vapnet studsade till
baka och jag blef stående oskadad på min plats.

Ett mummel af dämpad förvåning lät höra'sig 
från åskådarna till denna som de trodde öfverua- 
turliga händelse. Den som gifvit mig stöten synade 
mordvapnet. Dolkspetsen var afbruten, man räckte 
de Bussy vapnet. Han betraktade det uppmärksamt. 
Derefter gaf han befallning att man skulle visitera 
mig. Lyckligtvis hade jag i botten af min säng 
gömt det vapen, Fatima lemnat mig.

Ett par af banditerna sleto kläderna af mig. 
Ett föremål föll dervid till marken. Man skyndade 
att upptaga det. Det var det lilla etui, i hvilket 
förvarades den medaljong, som inneslöt fröken de 
Kervals porträtt. Den afbrutna dolkspetsen hade 
qvarstannat i etuiet genomträngt detta och blifvit 
afbruten mot medaljongens baksida som utgjordes 
af en guldplåt. Dianes porträtt hade varit den ta
lisman, som räddat mitt lif. Försynens vägar äro 

» outransakliga, hade jag ihågkommit mitt löfte och lem
nat medaljongen till St. Hermine hade jag nu varit 
ett lik.

Man skyndade att lemna etuiet åt de Bussy, 
han öppnade det och gaf till ett högt rop af öf- 
verraskning. Dianes bild strålade emot honom. En 
stark okufvad sinnesrörelse visade sig i hans an-
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sigte. Denna unga och sköna qvinna älskade han 
ännu. Detta b 1 ef mig tydligt, då jag såg huru hans 
brinnande blickar voro oaflåtligt fastade på hennes 
porträtt. Slutligen lösryckte han sina ögon från 
porträttet, såg skarpt på mig samt befalde att jag 
skulle återföras i arresten. Man tillät mig att med
taga mina kläder och några minuter derefter befann 
jag mig åter i det rum, från hvilket jag för få mi
nuter sedan blifvit förd.

Utan att någon störde min ensamhet tillbragte 
jag det återstående af dagen fullkomligt allena. 
Min räddning föreföll mig som en dröm. Skymnin
gen inträdde och mörkret inbröt samtidigt. På 
torget upptändes eldar och platsen fyldes med en 
larmande och skrikande folkmassa. Till min stora 
glädje inträdde samma inföding, som förut bragt 
mig föda, i rummet medförande ljus och en korg 
med födoämnen. Mörkret hade plågat mig på det 
högsta. Sedan jag slutat min måltid lade jag mig 
på sängen och insomnade.

Jag väcktes deraf att en hand vidrörde min 
panna. Skyndsamt reste jag mig upp. Ljuset brann 
ännu och jag såg Fatima stå vid min säng.

»Ni här, Gudi vare lofvad för det, jag har vän
tat er länge och med oro,» sade jag.

»Jag har varit nere vid kusten och spejat efter 
Onega. Malajen är återkommen; han har lyckligt 
uppnått fregatten och bringar goda underrättelser,» 
sade hon i en hviskande ton.

»Tala, säg, är St. Hermine vid lif?» sporde jag 
nästan andlös af oro.

»Er chef lefver och är utom all fara. Clark 
Johnson lyckades endast att lindrigt såra honom. 
När Onega lemnade fregatten, visade sig St. Her
mine åter på däck. Mördarens dolk hade endast 
träffat den venstra armen. Banditen har lyckats 
fly från bord och befinner sig åter bland piraterna,» 
yttrade Fatima.

Min glädje öfver St. Hermines räddning var
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obeskriflig. Jag var innerligt fästad vid denne ut
märkte officer, hvars egenskaper och karaktär jag 
på det högsta värderade. Diane hade blifvit be
sparad en stor sorg, och de Bussys djefvulska plan 
hade gått om intet.

»Men se här,» fortsatte Fatima, »är ett bref 
till er, som Onega medfört från er chef. Skynda 
er att läsa det, så att vi få lära känna, om det 
förslag jag framstält blifvit antaget. Fregatten har 
ej, sedan orkanen bröt lös, varit synlig utan för kusten. 
Piraterna jubla af fröjd och tro, att fartyget gått 
förloradt.»

Jag bröt brefvet och läste följande:
»Bäste vän!
Den olycka, som drabbat er, då ni vid rekog

nosceringen af Men ado föll som fånge i Dschilolo- 
piraternas händer, samt de lidanden ni nödgats ut
stå, har framkallat hela mitt deltagande och ingen 
finnes ombord, som ej delar mina känslor.

Ej utan de största faror lyckades det for slu
pen att återvända till fregatten. Vid underrättel
sen om er fångenskap fattade jag genast det beslut 
att göra en attack på Menado men samtidigt med 
detta beslut bief jag, då jag befann mig allena i 
min kajuta, öfverfallen och sårad i venstra armen 
al den skurken Clark Johnson, som var utsänd 
från Menado för att bringa mig om lifvet. Han 
lyckades att undkomma, på hvad sätt är oss oför
klarligt, men allt spanande efter honom ombord 
var förgäfves. Mitt sår är af föga farlig beskaffen
het. Barometern faller hastigt, en storm är i an
tågande och jag håller ut ifrån kusten.

Jag har mottagit ett bref från ett fruntimmer, 
som tecknar sig Fatima. Det är en olycklig som 
piraterna gjort till sin fånge. Hon brinner af be
gär att hämnas och föreslår en plan, hvarigenom 
piratnästet möjligtvis kunde falla i våra händer. 
Hvad hon föreslår finner jag antagligt, och jag må
ste befria er, innan det blir försent. I öfvermor-
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gon skall fregatten befinna sig utanför det ställe af 
kusten, som hon uppgifvit. Uppfyller hon sitt löfte 
och möter der med pålitliga vägvisare, kastar jag 
en tillräcklig styrka i land och marcherai’ mot Me~ 
nado. Lef väl och hoppas, alla ombord helsa er

Georges de St. Hermine.»
Sedan jag för Fatima läst brefvets innehåll, 

skyndade jag att uppbränna det af fruktan att det 
annars lätt kunnat falla i händerna på de Bussy.

»Vi skola blifva räddade,» h viskade Fatima5 o

med glädjestrålande ansigte. »Åtföljd af Onega, 
skall jag sjelf begifva mig till Mauro, det ställe jag 
utsatt till mötesplats med våra landsmän samt föra 
dem fram till Menado och in i staden. En mig 
tillgifven siafvinna har utfäst sig att mot en riklig 
belöning anlägga eld på flera ställen i staden sam
tidigt med vårt inryckande. Den oreda, som häri
genom uppkommer skall bidraga till vår seger. Ert 
mod och er ståndaktighet komma att sättas på ett 
hårdt prof, men öfvertygelsen om att jag och edra 
vänner vaka skall ingifva er hoppet om en snar 
befrielse.»

Jag omtalade för Fatima det förhör de Bussy 
anstält med mig samt huru nära jag varit att för
lora mitt lif, äfvensom sättet, genom hvilket jag und
gått döden.

Hon syntes i hög grad förvånad. Ett bittert 
leende spred sig öfver hennes ansigte.

»Jag kan nu fatta, hvarför de Bussy när jag 
för en stund sedan besökte honom, röt tijl mig att 
genast gå från hans åsyn,» sade hon. »Asynen af 
det fruntimmers porträtt, hennes, som han älskat 
och ännu älskar, gör att han ej längre kan lida 
min åsyn. Det fans dock en tid då han låg vid 
mina fotter och tiggde om min kärlek. Men nog 
härom; jag har vigtigare att saker tänka på.»

»Får jag ej återse er, innan ni begifver er af till 
Mauro ?»

»Jag tror det knappast. Under- de Bussys nu-

VI SKOLA BLIFVA RÄDDADE.
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varande sinnesförfattning har ni intet att frukta af 
honom. 1 öfvermorgon skall den stora festen ega 
rum. Ni behöfver då all er själstyrka och ert mod. 
Hvad ni än får se och höra, sä visa er blott lugn. 
Jag skall gifva befallning om att hvad ni behöfver 
i mat och dryck ej skall fattas.»

Hon tryckte min hand till afsked och lemnade 
mig allena. Hela det återstående af natten låg 
jag vaken och först mot morgonen föll jag i en 
kort slummer.

Under loppet af dagen säg jag ej till någon 
lefvande själ med undantag af slafven, som bragte 
mig min föda. Hela tiden satt jag vid fönstret 
och såg huru man arbetade pä torget för att pryda 
platsen till morgondagens fest. På midten af tor
get uppstaplade man ett stort bål af ved och klufna 
trädstammar. Jag antog att man dermed ville upp
lysa platsen vid mörkrets inbrytande. Vid denna 
höga stapel af ved fäste jag ofta mina blickar, var 
det väl ^ en inre aning, som sade mig, att jag och 
detta bål skulle få med hvarandra att göra. Nog 
af, jag kunde sitta långa stunder och stirra på den 
stora vedhögen; det var som om en magnetisk kraft 
drog mina blickar ditåt.

Piratchefens tron eller tribun pryddes med 
guldstickade tyger af en hop qvinnor, och en ly
sande matta utbreddes på marken vid foten af 
tronen. . Från en mängd höga stänger blåste den 
hvita piratflaggan med sina korslagda röda svärd i 
fältet. Fram på eftermiddagen hvimlade hela den 
stora platsen af folk, män, qvinnor och barn, hvilka 
under lifliga gester samlade sig kring det stora 
bålet, som isynnerhet tycktes uppväcka deras intresse.

Min . öfvergifna belägenhet, den ensamhet, i 
hvilken jag befann mig, det svaga hopp jag egde 
att få behålla lifvet, utan gå en qvalfull död till 
möte, tanken på mitt fosterland och de vänner 
jag der qvarlemnat och hvilka jag troligtvis aldrig 
mera skulle återse, allt framkallade hos mig ett

BI AN BYGGER ETT BAL FÖR MIG.
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själslidande och en beklämning, som plågade mig 
på det högsta. Jagled verkliga qval och min ångest 
ökade sig ju mera dagen led till ända.

Ungefär en timme före solnedgången inträdde 
plötsligt de Bussy i rummet. Blotta åsynen af denne 
så djupt sjunkne man var mig förhatlig, men under 
nuvarande omständigheter, då jag led af oro och 
ångest, var hans besök en afledare för mina egna 
dystra tankar. Jag lade märke till att hans an- 
sigte var blekt och att uttrycket i detsamma ej som 
vanligt var mörkt och hotande utan mera mildt 
och vänligt. Han höll fröken de Kervals porträtt 
i handen och i en nästan bönfallande ton sporde 
han mig, huru detta porträtt kunnat vara i min 
ego.

Jag berättade för honom, huru härmed tillgått, 
tilläggande, att om jag lemnat etuiet med medal
jongen till St, Hermine den dag som Diane bestämt, 
jag i närvarande stund ej tillhört de lefvandes 
antal.

»Således till — honom,» hörde jag de Bussy 
mumla med dof röst. »Clark Johnson var en stackare, 
som illa utförde sitt uppdrag. Ett sår i armen är 
ej en stöt i hjertat. Men jag skall veta att sjelf 
bättre hämnas. Om ni innan er död vill skrifva 
till någon af edra anhöriga, så är det er tillåtet,» 
jsade han, ställande sitt tal till mig. »Inom kort 
ämnar jag segla till Toulon och skall då medtaga 
ert bref till vidare befordran.»

»Till Toulon,» upprepade jag rysande, ty jag 
anade i hvad afsigt han ville besöka detta ställe. 
Diane de Kerval var den skatt, han ville röfva, och 
omöjligt var det ej, att hon kunde falla i den 
blodbesudlade korsarens händer och ve då henne. 
»Ni har då oåterkalleligen beslutat min död?» frå
gade jag honom.

Hans ansigte förvreds ohyggligt, och han upp- 
gaf ett skärande skratt.

»Den ed jag svurit kommer jag att obrottsligt
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hålla,» svarade han. »När ni hånade mig sade jag 
— vänta, och jag har väntat, I morgon skall ni 
i hela befolkningens åsyn Jçfvande brännas å det 
bål, som ni tvifvelsutan sett uppstaplas på torget 
härutanför. Dröm härom i natt, såvida ni efter
denna nvhet kan sofva.»

_ ¥

»Förbannelse öfver er, ni röfvare och niding,» 
utropade jag i ursinnigt raseri. »Ert namn är bränn
märkt och vanhedradt från tid till evighet. Er mor 
skulle ej ens vidkännas er som son, om hon kände 
till, hvad det blifvit utaf er, ert land skall förneka 
er såsom varande ett jordens missfoster, och äfven 
jag säger — vänta, ty Guds hand skall snart ut
sträckas öfver er, och ni skall blifva straffad som 
ni förtjenar.»

»Barnsligt prat och ingenting annat,» svarade 
han mig i hånfull ton. »Ni har natten på er att 
bereda er till döden. Någon prest finnes ej ibland 
oss, ni får ensam uppgöra räkningen med Gud ocb 
ert samvete.»

Han steg upp och gick mot dörren. Jag tänkte 
smyga mig efter honom och stöta dolken i hans 
kropp, men ryggade tillbaka för att begå ett mord; 
ty så betraktade jag en dylik handling. Han fick 
aflägsna sig utan att min hand besudlades af hans 
blod. Tnstinktmessigt drogs jag till fönstret. Mina 
blickar föllo på det hemska bål, som jag nu visste 
var ämnadt åt mig. En rysning genomilade min 
kropp, och jag kände mig svag och fruktande. Tårar 
fuktade mina ögon. Jag egde ett vapen, men jag 
saknade mod att dermed beröfva mig lifvet och 
derigenom undgå bålets rysliga plågor. Denna 
omanliga svaghet varade dock ej länge. Jag föll 
ned på mina knän och sökte styrka och mod i en 
brinnande bön. En stilla frid erfor jag i mitt hjerta 
och jag beslöt att dö på ett sätt, som anstod en 
krigare och sjöman, att dö som en kristen, hvars 
rätta hopp stod till himlen.

Den måltid, man inbar till mig, rörde jag ej.
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I vaka och i böner tillbragte jag hela natten samt 
försonade mig med tanken på döden. Emellanåt 
hörde jag larm och skrän från torget, hvarest eldar 
brunno hela natten. De Bussy hade låtit tillställa 
mig papper och bläck, och jag tillbragte flera tim
mar med skrifning. I ett långt bref tog jag ett 
rörande afsked af mina föräldrar, bad dem ej alltför 
mycket sörja min förtidiga död samt tröstade dem 
med att jag med en kristens tro och förtröstan 
gick min död till mötes. Jag sände en varmhjer- 
tad afskedshelsning till alla mina vänner, ingen af 
dem glömde jag. Sedan detta bref var färdigt skref 
jag ett annat till St. Hermine, i hvilket jag redo
gjorde för alla omständigheter under min fångenskap 
samt uppmanade honom att på de Bussy hämnas 
min död. Jag delgaf honom hvem piratchefen 
egentligen var samt varnade honom för hans hämd. 
Detta bref skref jag på engelska, i det hopp att 
de Bussy, som säkert skulle läsa innehållet i mina 
bref, ej förstode detta språk. Jag försökte derefter 
att sofva, men tankarna lemnade mig ingen ro. 
Slutligen efter en lång och genomvakad natt bröt 
en stråle af morgonsolen in i rummet. Jag steg 
upp, gjorde en lång och allvarlig bön samt afvak- 
tade derefter i lugn mitt öde.

Jag tog plats vid fönstret. Huru strålande 
skön var ej denna morgonstund, den sista jag skulle 
skåda på jorden. Ej en vindflägt lät förnimma 
sig; från den renaste himmel utsände solen sina 
lifvande strålar och i träden utanför mitt fönster 
sjöngo vackert färgade fåglar. Med döden för 
ögonen syntes mig jorden i detta ögonblick så out
sägligt skön. Vid den ålder jag befann mig hade 
Jifvet ännu många fröjder att erbjuda mig, men 
min dom var afkunnad och jag skulle — dö, dö 
en ryslig död i blomman af min kraftfullaste ung
dom. Det förfärliga bålet reste sig inför mina ögon. 
Jag greps af ett vildt, nästan ursinnigt raseri. Jag 
ville lefva eller också falla under kamp för mitt



236

lif. Det var fegt att ej våga sjelf ett försök till 
min räddning. Att mina kamrater på Le Roi i 
rättan tid skulle hinna anlända och rycka mig ur 
miua bödlars våld var ett hopp, som var alltför 
osäkert att med någon visshet kunna fästa sig vid. 
f atima hade kunnat blitva förrådd, och hennes an
komst till Mauro omintetgjord. Nej, jag måste 
handla sjelf, bättre att falla för en kula eller ett 
hugg än att långsamt dö en hundrafaldig, qvalfull 
död på bålet.

In gen minut var att förlora. Snart skulle fol
ket komma i rörelse och min flykt derigenom blifva 
ytterligare försvårad, om ej omöjlig. Jag lyssnade. 
Allt var stilla i huset, blott vaktpostens steg 
utanför dörren läto höra sig. Jag fattade dolken 
och öppnade ljudlöst den dörr, genom hvilken jag 
sett de Bussy och Fatima inträda. Till min out
sägliga glädje var den ej, som jag förmodat, stängd. 
Förmodligen hade de Bussy, då han aftonen förut 
i vredesmod lemnade mig, uraktlåtit denna försig- 
tighet. Jag befann mig i ett stort rum utan möb
lering, från hvilket flera dörrar ledde. Hvilken 
skulle jag välja? Här var ej tid till lång öfver- 
läggning. Min möjliga räddning berodde på den 
hastighet, med hvilken jag handlade. Jag valde 
dörren till venster. Jag öppnade den och befann 
mig i en slags qvinlig förrådskammare. Här låg 
om hvartannat fruntimmerskjortlar, slöjor och öfriga 
klädespersedlar. En idé föll mig hastigt in. Jag 
måste begagna mig af denna lyckliga omständighet 
och anlägga en förklädnad. Den drägt, jag bar, 
skulle annars röja mig, och jag skulle genast blifva 
upptäckt. Fortare än jag hinner omtala det, var 
jag iklädd en passande fruntimmersdrägt. En tät 
och vid slöja betäckte mitt hufvud och dolde full
komligt mitt ansigte. Med högra handen omfat
tande dolken, den jag höll instucken mellan vecken 
på slöjan, gick jag åter in i det rum jag lemnat 
och öppnade en annan dörr. Denna förde mig in

JAG FÖRKLÄDER MIG.
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i en stor sal. I dess midt befann sig ett bord 
fullsatt med bägare och dryckeskannor. Här firade 
förmodligen de Bussy och hans vilda sällar sina 
nattliga orgier. Jag kände huru mitt mod och min 
djerfhet tillväxte. En nedhängande röd yllegardin 
var nedfäld för ingången till ett annat rum. Ljud
löst smög jag mig fram och förde gardinen åt sidan. 
Hvad jag såg kom mig att rysa. I en säng låg 
de Bussy och sof. Hans grymma ansigte var under 
sömnen ännu hemskare att skåda, än då han var 
vaken. Den högra armen hvilade på täcket, och i 
handen höll han Dianes porträtt. På ett bord 
invid sängen låg hans pistoler och cris. Jag gaf 
mig ej tid att vidare se mig omkring. Den för
färlige mannen kunde när som helst vakna och 
kalla sina tjenare. Man skulle upptäcka mig, och 
jag vore förlorad. Han ville taga mitt lif och jag 
måste taga hans för att bevara mitt eget. Någon 
ridderlig känsla fick ej längre återhålla min arm. 
Försynen sjelf hade lemnat min dödsfiende i mitt 
våld. Utan att vidare betänka mig, störtade jag 
fram till de Bussys läger och stötte med kraftfull 
arm dolken i hans hjerta. Han öppnade ögonen, 
slöjan hade fallit från mitt ansigte. Han igenkände 
mig och ville ropa på hjelp. Jag qväfde hans skrik 
med att hålla mina händer för hans mun. Jag 
drog dolken ur hans bröst, och en blodström for
sade fram. Nidingen drog några djupa andedrag 
och minuten derefter låg han orörlig med hemska, 
förvridna anletsdrag. Ëtt rysligare lik än hans 
har jag aldrig skådat.

På en närstående divan låg de Bussys lifkjor- 
tel och öfriga kläder. Utan ett ögonblicks dröjs
mål hade jag utbytt min förklädnad mot den drägt, 
piratchefen burit. Jag spände hans bälte om lifvet 
och stack deruti hans pistoler och långa cris. Från 
likets hand tog jag Dianes porträtt och stoppade 
det på mig. Den dödes mössa låg på en stol, jag 
satte den på mitt hufvud, strök mitt långa hår

JAG MÖRDAR PIRATCHEFEN.
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framåt ansigtet, drog tacket öfver likets ansigte 
och trädde åter ut i salen. En dörr belägen på 
högra sidan förde mig ut i den långa korridor, hvil
ken jag igenkände vara densamma jag genomvandrat, 
då man förde mig ut att förhöras. Utan att möta 
någon uppnådde jag gården. I ett hörn af den
samma stod ett par qvinnor och sysslade med något 
arbete. De sågo på mig och gjorde en djup bug
ning. Porten till huset stod på vid gafvel, ingån
gen bevakades af tvenne malajiska krigare. Här
mande de Bussys gång och hållning gick jag med 
hurtiga steg mot porten. De båda männen helsade 
mig vördnadsfullt, med högt klappande hjerta trädde 
jag ut på torget, och vek in på en tvärgata. Det 
var påtagligt att soldaterna togo mig för att vara 
piratchefen. Sedan jag ytterligare passerat några 
gator befann jag inig vid fästningsmuren. På af- 
stånd syntes en vaktpost. I det ögonblick han 
vände mig ryggen besteg jag vallen och kastade 
mig utan betänkande ned på andra sidan. Lyck
ligtvis skadade jag mig ej. Marken var jemn och 
bevuxen med högt gräs, jag smög mig ett stycke 
längs efter muren och kastade mig hastigt in i ett 
tätt busksnår, genom hvilket jag med möda banade 
mig väg. Utkommen från denna labyrint af snår 
och buskväxter, påträffade jag en mera slät och 
jemn mark, och nu ilade jag framåt, tagande kosan 
åt det håll, hvarest jag förmodade att kusten var 
belägen. Jag kände hvarken trötthet eller hunger, 
jag lopp oafbrutet, tungan lädde vid min gom och 
jag ordentligt dröp af svett. Slutligen måste jag 
stanna och hemta andan. En olidlig törst plå
gade mig, men jag vågade ej söka efter vatten. 
Det bar åter framåt. En hög kulle låg framför 
mig, jag skyndade upp till dess topp och stannade. 
Ett rop af glädje undföll mig. Jag såg den san
diga kusten ligga rätt framför mig och derutanför 
— hafvet, det fria räddande hafvet, hvars vågor 
glänste i solljuset. Menado låg i sjelfva verket på
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en smal, i hafvet utskjutande landtunga af knappast 
en half mils bredd. Jag hade sprungit tvärs öfver 
denna och kommit kusten på en half fjerdingsväg 
nära.

Jag riktade mina blickar åt det håll, staden 
låg. En tjock rök uppsteg derifrån på flera stäl
len. Denna rök antydde, att slafvinnan, Fatimas 
förtrogna, utfört sitt uppdrag och antändt röfvar- 
nästet. Snart såg jag eldtungor blanda sig med 
röken. Såvida Fatima lyckligt uppnått Mauro, 
borde vårt folk nu vara i anryckande. Jag betvif- 
lade ej, att Le Roi befann sig i närheten af kusten 
och att St. Hermine vågade allt för att komma 
till min hjelp. Men hvar Mauro låg kände jag ej. 
Törsten plågade mig outsägligt och med möda vack
lade jag ned för kullen. Jag uppgaf ett glädjerop. 
Vid foten af kullen upptäckte jag en liten sorlande 
bäck, som flöt nedåt kusten. Jag släckte min olid
liga törst med en njutning, som jag ej kan beskrifva. 
Branden i staden och piratchefens död ingåfvo mig 
hoppet om, att jag ej skulle förföljas, ty den be
störtning dessa händelser ovilkorligen skulle fram
kalla hos korsarerna gåfve dem annan sysselsätt
ning än spana efter mig. Plötsligt nådde ett buller 
mina öron och jag upptäckte till venster om mig 
tvenne karlar, hvilka med jordhackor arbetade på 
en åker. Jag beslöt genast att närma mig dem 
och underrätta mig om vägen till Mauro. Yäl be
väpnad hade jag intet att frukta, männen varse- 
blefvo mig ej, förr än jag var dem helt nära. Ta
gande mig för piratchefen, helsade de ödmjukt och 
sägo helt bestörta ut. Jag märkte nu, att båda 
voro fängslade med en jernstång, som satt fastlåst 
om båda fotvristerna och hindrade dem att förflytta 
sig annat än steg för steg. Ett trasigt tygstycke 
som var kastadt öfver axlarna, utgjorde deras be
klädnad. Deras i öfrigt nakna kroppar voro be
täckta af sår. Den ljusa färgen gaf tillkänna, att 
de voro européer, förmodligen tvenne sjömän, som
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fallit i piraternas våld vid eröfringen af något far
tyg och na användes som slafvar och åkerbruks
arbetare.

På engelska sporde jag dem efter vägen till 
Mauro, och huru långt jag hade dit.

Till min stora glädje svarade de mig på samma 
språk, i det de helt förvånade och bestörta fästade 
sina blickar på mitt ansigte. Om jag följde ku
sten, skulle jag inom en halftimme vara framme 
vid detta ställe, sade de, hvilket genom en tät lund 
af kokosträd var lätt igenkänligt.

»Aren I ej engelsmän och gjorda till fångar af 
piraterna?» sporde jag dem. »Jag är en europé li
kasom ni, en fånge som i dag på morgonen lyckats 
fly från sitt fängelse. Piratchefen har jag dödat 
med egen hand. I kunnen fritt och öppet tala.»

Vid dessa ord utbröto de båda i ett gränslöst 
jubel. De omfattade mina knän och visade alla 
tecken till en ytterlig glädje. Båda voro engelska 
sjömän och hade öfver ett år vistats som fångar 
på Dschilok). Deras lidanden hade varit oerhörda. 
I få ord skyndade jag att delgifva dem, hvarför 
jag måste hasta till att uppnå Mauro. Inom nå
gra minuter hade de sönderslagit sina bojor och 
utropade:

»Följ oss, vi skola visa er vägen, edra. befriare 
äro äfven våra, kom låtom oss skynda!»

Yi togo vägen till kusten, men efter en 20 mi
nuters vandring stötte vi helt oförmodadt på trup
perna från Le Roi, anförda af sekonden kapten 
Chaumont. Yid hans sida gick Fatima och i spet
sen för hela styrkan Onega, hvilken tjenstgjorde 
som vägvisare. Under jubelrop hastade vi emot 
våra befriare. Yid min åsyn bleknade Fatima, och 
Onega skyndade att dölja sig mellan soldaternas 
och matrosernas led. De trodde båda, att jag 
var piratchefen. I ett ögonblick hade jag afkastat 
min förklädnad. Chaumont igenkände mig, och jag 
kastade mig i hans armar. Soldater och matroser
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hels ade mig under ett oändligt jubel. Fatima kunde, 
när hon såg mig, knappast tro sina ögon och när 
jag berättade, att de Bussy var död, att staden 
stod i lågor, då öfvergick åhörarnas förvåning till ett 
stormande utbrott af glädje och jag hade största 
möda att få Fatima att sätta tro till hvad jag sagt 
rörande banditens död. Först när hon noga un
dersökt de Bussys vapen och kläder, vågade hon 
tro på mina ord.

»Jag vågade ej invänta er ankomst och hade 
jag dröjt med att handla, som jag gjort, lider det 
intet tvifvel, att jag vid det här laget varit ett 
förkolnadt lik,» sade jag. »Ni måste skynda att 
anfalla och intaga piratnästet, medan förvirring rå
der i staden. Men säg mig, hvar befinner sig fre
gatten?»

»Utanför kusten af Mauro och våra båtar ligga 
der under bevakning,» svarade Chaumont.

»Då begifver jag mig dit och låter sätta mig 
ombord på Le Roi,» sade jag. »Det är nödvändigt, 
att jag genast tar träfia St. Hermine, och delgifva 
honom hvad som förefallit samt tillståndet i "sta
den. Fregatten måste genast afgå till mynningen 
af hamnen för att göra en attack från sjösidan, 
samt afskära piraterna utvägen att fly undan på 
sina fartyg samt äfven understödja ert anfall. Far
väl sä länge, måtte ert företag krönas med fram
gång och Menado falla i våra händer.»

Åtföljd af de båda engelska sjömännen skyn
dade jag att uppnå debarkeringsstället. Efter en 
hal ft irn mes mödosam vandring i den varma och 
djupa sanden, upptäckte vi fregatten, som för små 
segel loverade på föga afstånd ifrån kusten. När 
jag såg det vackra fartyget med den franska flag
gan blåsande från gaffelnocken, föll jag ofrivilligt 
på knä och utsträckte mina armar mot fregatten. 
Min rörelse var så häftig att jag grät som ett barn. 
De senaste tilldragelserna hade varit af en så öfver- 
väldigande beskaffenhet, mina känslor hade varit

Trolle. 11
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i hög grad exalterade, så att detta utbrott af svag
het derigenom lätt kunde erhålla sin naturliga för
klaring.

Yi uppnådde strax derefter Mauro och i viken 
vid detta ställe anträffade vi våra flesta småfartyg. 
Romani var den förste som igenkände mig och 
helsade mig välkommen. Min räddning uppväckte 
hos alla en verklig hänförelse, ett bevis på att jag 
lyckats tillvinna mig folkets kärlek. Jag tillsade 
Romani att genast klargöra slupen och föra mig 
ut till fregatten. Jag tog de båda engelska sjö
männen med mig, slupens segel hissades och inom 
kort voro vi ute i Dschilolosundet.

Med ord kan jag ej beskrifva den behagliga 
känsla jag erfor, då jag efter min pröfvande fån
genskap nu åter kände den friska sjövinden svalka 
mitt ansigte, hörde vågornas angenäma sus och såg 
de svällande seglen. I djupet af mitt hjerta tac
kade jag försynen, som sparat mitt lif, som be
skyddande vakat öfver mig och låtit mig lyckligt 
öfvervinna de största faror, som någonsin hotat 
mig.

Fregatten drejade bi och inom kort beträdde 
jag dess däck. Med hvilka känslor St. Hermine 
och jag återsågo hvarandra kan hvar och en lätt 
fatta. Han bar ännu sin sårade arm i band. Vi 
följdes åt ned i kajutan och här redogjorde jag för 
St. Hermine, hvad som händt mig under fången
skapen samt sättet på hvilket jag lyckats fly och 
undgå en lika viss soin ryslig död.

»Jag har nu slutat min berättelse,» sade jag, 
»men ni kan omöjligt gissa, hvad piratchefen på 
Dschilolo i sjelfva verket var för en person,»

»Naturligtvis en malaj, en djerf inföding från 
Dschilolo, Celebes eller någon annan ö i den omgif- 
vande Arkipelagen,» svarade St. Hermine.

»Nej, till härkomst och börd var han en — 
fransman, i lifstiden bar han namnet Alfred de
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Bussy, och var ingenting mindre än kusin till er 
trolotVade, fröken de Kerval,» sade jag.

St. Hermine stod som fallen ifrån s 
måste ännu en gång upprepa mina ord.

»Alfred de Bussy,» mumlade han. »Nu kan 
jag fatta, h var för Clark Johnson försökte att lön- 
mörda mig. Det var de Bussy, som sändt honom 
ombord för att på så sätt och genom honom ut- 
kräfva härad på mig för det sabelhugg jag en gång 
gaf de Bussy i en duell. Nu förstår jag äfven ka- 
parefartygets närvaro utanför Toulon. Ni har be
friat verlden från ett det största odjur,» fortsatte 
St, Hermine, i det han varmt tryckte min hand, 
»och ni har der igen om från Diane och mig afvändt 
mahända de största olyckor och pröfningar.»

»Apropos fröken de Kerval, så har jag att 
gifva er ett dyrbart minne,» sade jag. »Det var 
äranadt åt er på er födelsedag, men min expedition 
till Menado kom emellan och jag glömde att öfver- 
lemna fröken de Kervals gåfva åt er.»

Jag räckte St. Hermine Dianes porträtt. Han 
uppgaf ett glädjerop, och det dröjde länge, innan 
han kunde lösslita sina tjusta blickar från det 
hulda, intagande ansigte, som tycktes le emot honom.

»Diane, älskade Diane,» utropade han, »hvad 
din gåfva gör mig lycklig.»

»Och ej mindre lycka har den bragt mig,» sade 
jag. »Denna medaljong har räddat mitt lif.»

St. Hermine såg frågande på mig. Jag berät
tade honom uppträdet under förhöret på gården i 
Menado.

»En egen, märkvärdig tillfällighet,» sade han. 
»Derigenom har detta porträtt blifvit mig dubbelt 
så dyrbart. När Diane fick tanken att sända mig 
denna medaljong, erhöll hon en inspiration från 
höjden.»

Innan jag följde St. Hermine ned i kajutan, 
hade slupen återvändt till Mauro, och fregatten höll 
derefter kurs på Menado. När vi nalkades detta

kyarna, jag
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ställe, stod, som det ville synas, hela staden i lå
gor. Husen, uppförda af bamburör, gåfvo elden en 
rik näring, som ännu mera ökades af den friska 
sjöbrisen, hvilken undandref röken och lemnade oss 
en fri utsigt af platsen. Kanonskott och gevär
salvor hördes oupphörligt och gåfvo tillkänna, att en 
häftig strid pågick. Genom kikaren sågo vi, att 
en stark rörelse rådde så på vallarna som bland 
fartygen i hamnen.

»Vi måste anfalla staden från sjösidan och 
komma våra tappra trupper till undsättning,» ytt- 
radt St. Hermine. »Men de större småfartygen äro 
borta och af de återstående finnas endast styrbords 
låringsbåt, giggen och jollen ombord. Med dessa 
kan ingen attack ega rum och utan lots kan ej 
Le Roi insegla i hamnen.»

Plötsligt kom jag att tänka på de båda engel
ska sjömännen, måhända egde de kännedom om 
farvattnet och kunde betjena oss som lotsar. Jag 
skyndade att uppsöka dem.

»Kan ni lotsa fregatten in i Menados hamn?» 
sporde jag.

»Med fullkomlig säkerhet. Vi ha ofta blifvit 
brukade vid fisket och känna till hvarje ref utan
för hamnen,» svarade de båda.

Jag skyndade att delgifva St. Hermine denna 
vigtiga underrättelse. Han lät kalla de båda män
nen tiil sig, examinerade dem noga och fann att 
de voro pålitliga.

St. Hermine gaf genast order att klargöra fre
gatten till drabbning. Medan denna befallning ut
fördes, syntes en svår seglare med bovenbramseg- 
len i topp och med läsegel på båda sidor hastigt 
närma sig. Han kom norr ifrån och hans kurs 
bar på Men ado.

»Det är en örlogsman, en fregatt,» utropade 
St. Hermine. »Förmodligen en engelsk kryssare, 
som utan tvifvel har något otaladt med Dschilolos 
banditer. Jag vill invänta fregatten, måhända har
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dess chef lust att förena sig med oss och dela da
gens ära.»

Le Roi lädes bi, och inom kort var den främ
mande örlogsmannen inom anropningshäll. Engel
ska flaggan blåste under gaffelnocken och fregatten 
visade sig vara af samma storlek som vår egen. 
Det var en statlig syn, när engelsmannen gled tätt 
akter om oss. Den engelske chefen stod på sin 
kommandopall med roparen i handen, likaså St. 
Hermine. De båda officerarna helsade hvarandra 
artigt och St. Hermine tillropade den engelske che
fen att lägga bi i och för ett vigtigt meddelande.

»All right sir!» lydde svaret. Den engelska 
fregatten gående för bramseglen, lovade så småning
om till vinden och låg inom kort uppbrassad i lä om 
oss. Vår gigg med St. Hermine ombord var redan 
på väg till engelsmannen. Inom kort återvände 
han ombord. Han berättade, att fregattens namn 
var Danae och fördes af kapten O’Brien. Den kom 
från Kanton och var destinerad till Ceylon. Den 
hade tagit kosan förbi Dschilolo för att enligt or
der injaga skräck hos piraterna. Kapten O’Brien 
ingick med nöje på förslaget att förena sig med 
oss och gemensamt utföra attacken på Menado. 
En af de engelska sjömännen sändes genast ombord 
på Danae som lots; och strax derefter höiio båda 
fartygen in mot hamnen. Danae följde i vårt köl
vatten. Brisen var frisk och farten god. Lyckligt 
passerade vi den smala inloppsrännan mellan ko- 
rallrefven och under en raserande eld från båda 
sidors kanoner löpte båda fartygen in i hamnen 
och fälde sina ankare midt i hela mängden af 
djonker och proas. Spring utfördes genast så att 
våra bredsidor på en gång kunde beskjuta fästnings- 
vallarna och piratfartygen. Kapten O’Brien utsatte 
skyndsamt sina småfartyg och sände dessa i land 
med en betydlig truppstyrka under förste-löjtnantens 
befäl. De pirater, hvilka befunno sig ombord å 
fartygen flydde hufvudstupa i land, sedan de aflos-
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sat ett par lag, hvilka ej förorsakade oss någon 
nämnvärd skada.

Solen belyste ett skådespel, som ej ofta erbju- 
des åt åskådaren. Djonker och proas stodo inom 
kort i lågor och den förfärliga brand, som samti
digt rasade i staden bidrog att öka det rysvärda i 
scenen. Våra batteriers åskor, kanonelden från 
vallarna, musköterieldens smattrande ljud, komman
doropen från däck och batterier, matrosernas hur
rarop, allt bidrog att öka det lifliga i skådespelet, 
att höja modet och kraften, samt göra oss liknöjda 
för h varje fara. Djonkernas och pr o er nas ankar
tåg, som voro tillverkade af Manillahampa, afbrunno 
och de brinnande fartygen drefvo i land för att 
ännu mera öka våra fienders skräck och nedslå 
deras mod.

Så småningom aftager elden från vallarna och 
en halftimme efter stridens början upphör den all
deles. Från hufvudvallen svajar den franska och 
engelska flaggan, ett tecken att Menado fallit i våra 
händer. Vår seger helsas af våra matroser med 
döfvande hurrarop. De båda fregatterna räkna 
endast några få sårade. Den djerfva attacken har 
haft fullständig framgång. I sällskap med St. Her
mine begifver jag mig i land. Den förste, vi möta, 
är sekonden, kapten Chaumont, som bekräftar sta
dens intagande. Piraternas motstånd har varit 
förtvifladt, de flesta hafva stupat med svärdet i 
hand. Den förfärliga branden har ödelagt nästan 
alla hus i staden, det stora torget erbjuder en hemsk 
anblick. Striden har här rasat som vildast, högar 
af lik betäcka platsen. Bålet, som var ämnadt åt 
mig, är förvandladt till en rykande askhög, och 
det hus de Bussy bebodde utgöres numera blott af 
en hög svartnade bränder, det har utgjort det bål, 
som förstörde banditchefens jordiska qvarlefvor. 
Hans aska skulle snart bortföras af vinden och 
blott minnet af hans hemska ogerningar skulle 
qvarstå.
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Såväl våra egna som våra allierades förluster 
i land voro ej obetydliga, dock hade våra trupper, 
hvilka längst varit i elden, lidit mest. Löjtnant 
Degremont. vid marinerna samt kadetten Blanche 
hade stupat och bland Le Rois öfriga befäl var 
fänrik Tallient svårt sårad. JDe qvarlefvande pira
terna gåfvo sig på nåd och onåd. Processen med 
dem gjordes helt kort. Innan solen gick ned, hade 
de fått sitt straff. De blefvo samtliga upphängda 
i kedjor långs kusten från Menado till Mauro. Sjö- 
röfveriet i dessa trakter upphörde efter Menados 
intagande helt och hållet. De Bussys död injagade 
en sådan skräck hos öarnas vilda bebyggare, att 
de ej vidare vågade oroa dessa farvatten. Bytet, 
som gjordes af vårt folk, var helt ringa, ty elden, 
förstörde med husen äfven piraternas röfvade skatter. 
De i våra händer fallna kanonerna förnaglades och 
störtades derefter i hafvet, alla q var varande djonker 
och proas förstördes och ödeläggelsen var så full
ständig, att om någon af de döda piraterna kunnat 
uppstå, skulle han ej kunnat igenkänna platsen, der 
staden haft sitt läge.

Under ömsesidiga aktningsbetygelser skildes de 
båda fregatterna några dagar härefter ifrån hvaran
dra, Annu någon tid fortfor Le Roi att kryssa utan
för kusten, hvarefter vi återgingo till Saigon.

En tid derefter erhöll Le Roi order att åter
vända till Frankrike. Den del jag haft i affären 
vid Menado förskaffade mig hederslegionens kors. 
Sedan fregatten afmönstrat, egde St. Hermines 
bröllop rum med fröken de Kerval. Fru de Bussy 
fick aldrig kännedom om det öde, som drabbat 
hennes son. St. Hermine och jag ville båda skona 
den gamla damen från att lära känna den hemska

O

och vanhedrande roi, markisen spelat och endast 
Diane fick del deraf, då jag för henne berättade 
om min fångenskap bland piraterna och hur hennes 
medaljong blifvit ett medel till min räddning.

Med fregatten La Charmante gick jag en tid
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derefter till Vestindien. Med St. Hermine bref- 
vexlade jag ofta. I sina bref skildrade han sin 
äktenskapliga lycka. Han hade blifvit befordrad 
till linieskeppskapten och bekläder nu den höga 
posten af marinminister i sitt hemland.»

Linder hade slutat sin berättelse. Solens 
öfversta segment tangerade den vestra horizonten 
och utsände till afsked en gloria af strålande ljus. 
Lätta skyar simmade sakta fram öfver himlens 
fäste. Ett aflägset skydrag visade sig i öster, och 
när den nedgående solens strålar föllo derpå tycktes 
fenomenet antaga en förvillande likhet med en 
mångfärgad pelare af eld. Vinden hade stil in at 
utal, och inom kort speglade millioner stjernor sina 
glänsande klot i Oceanens lugna vatten.

TRETTONDE KAPITLET.

Æolus öppnar sina blåsbälgar och spelar npp en storm
galopp, som kommer »Venus» att drifva. för topp och tackel. 
Det är en stor skilnad att hafva vattnet under än öfver kölen. 
Ett oväntadt möte.

Nordostpassaden hade med frisk fart fört fre
gatten ända till ätta graders latitud, då vinden 
började att mojna och den stiltje inträffade, som 
vi i föregående kapitel omnämnt. Under loppet af 
första nattvakten fortfor stiltjen att vara rådande 
och luften klar. Vid slutet af vakten började en 
svag dyning af nordost att infinna sig. Märsseglen 
slogo hårdt emot stängerna och, fartygets rörelser 
blefvo oroliga, Chefen infann sig helt oförmodadt 
på däck. Den vaksamme sjömannen hade märkt 
starka tecken till en annalkande storm, och när
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han vid midnatt såg, att barometern hastigt var i 
fallande, begaf han sig upp på däcket för att sjelt 
vaka öfver fartygets säkerhet, Stadenhjelm hade 
vakat på däck och till honom vände sig chefen.

»Barometern har nedgått betydligt och är fort
farande i fallande,» yttrade han. »Jag fruktar, att 
en orkan är i antågande. Dyningen kommer från 
nordvest, men om jag ej misstager mig kommer 
vinden från ost.»

Den lilla fjäder flöjeln, som var uppsatt på 
aktersta storvantet, började verkligen att röra sig 
för ostlig vind.

»Ni har rätt kapten, vinden kommer verkligen 
från öster,» svarade Stadenhjelm. Derefter kallade 
han vakten till manöver. Rårna ombrassades och 
fregatten lades bidevind för babords halsar. Him
len mulnade hastigt och den förut blåsande passad- 
vindens lätta strömoln sammanpackade sig i en 
hast i stora regndigra molnklumpar, och luftens 
utseende för öfrigt angaf de välkända tecknen, att 
fregatten nu var inkommen i det besvärliga bältet 
af häftiga vindar, åska och stiltje, som skiljer nord
ost- och sydostpassaderna.

Kapten Robson hade åter begifvit sig ned för att 
observera barometern. När han ånyo uppkom pä däc
ket be falde han att underseglen skulle beslås, att två 
ref skulle intagas i märsseglen, att stormsegelstacklin- 
gen skulle klargöras, att kanonernas surrningar skulle 
förstärkas och mantåg mellan dem sträckas.

Frivakten kallades på däck för att biträda vid 
alla dessa arbeten.

Himlen föreföll vid denna tid i högsta grad 
hotande. Mörka massor af kopparfargade och svarta 
moln betäckte horizonten från sydvest till nord vid 
en höjd af fyrtio grader, kastande en sällsam 
reflektion på vattnet; endast en enda blixt syntes. 
I öster deremot, från hvilket håll vinden i allt 
starkare stötar framrusade, visade sig en bred 
»klara», på hvilken stjernorna med matt sken lyste.
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Chefens befallningar voro utförda. Hundvakten var 
inne. Klockan slog åtta glas (== 12 midnatten). 
Stadenbjelm aflemnade vakten till Linder.

»Lycka till en treflig vakt, om barometern spår 
sannt, torde du få nog att jobba med. Chefen är 
på däck, du träffar honom akter ut. God natt!»

Linder uppsökte chefen och rapporterade enligt 
gällande bruk, att han var vakthafvaude.

»\ i fa en cyklon på halsen,» yttrade kapten 
Robson. »Jag har noga observerat barometern 
och har varsnat, att den i en hast märkbart stigit. 
Denna hastiga förändring bebådar just faran. Yi 
ligga- för babords halsar, och jag väntar att vin
den hastigt kastar om på nordvest. Bered er på 
denna förändring.»

bregatten gjorde god fart, men dyningen från 
nordvesten och den nya vinden från ostlig hade 
förorsakat en högst våldsam kryssjö, som kom far
tyget att hårdt arbeta. Plötsligt mojnade vinden 
utaf. Klaran i öster försvann hastigt och hela 
himlen bief kolsvart. Det började blixtra hårdt i 
sydvest och nordvest. Månen hade gått i moln, 
men dessförinnan visade sig kring densamma ett 
grumligt töcken; detta, jemte den förvirrande och 
oroliga rörelsen af sjön, samt barometerns aldrig i 
den varma zonen svikande ofelbarhet, tillkännagaf, 
att en roterande storm var i antågande.

Chefen gaf befallning att blåsa: alle man på däck. 
Han öfvertog sjelf befälet. Sekonden förde befälet på 
backen. Alle man stodo tysta och orörliga på sina 
stationer. En officer fick order att i kajutan observera, 
barometern. Fregattens trossdäck och batteri var upp- 
lyst. Poster stodo vid märsefall och brassar. Man 
va]’ beredd att börja striden mot elementerna.

»Klart att stryka bramstängerna i däck, klart 
att nedtaga bramrårna och intaga jagerbommen,» 
ljöd chefens kommando.

Himlens utseende var i detta ögonblick för-
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farande. Molnens sammangyttrade former bade 
vid zenit något delat sig och visade hemska strim
mor af 1 jus, och ovanliga färger. Den tunga, kol
svarta banken i nordvest hängande vid horizonten, 
med sina framskjutande spetsar och strålar af röda 
blixtar, var en imponerande syn och ökade i hög 
grad det hotfulla i scenen.

»Bottenrefva storm ärsseglet, upp och beslå, 
for- och kryssmärsseglen, in mesan, hal ner klyf— 
varen,» kommenderade chefen. »Rappa er, gossar!»

Den väl öfvade och raska besättningen tum
lade upp till väders och utförde med berömvärd 
skyndsamhet den anbefalda segelmanövern, som 
fordrade ett kraftfullt arbete. Inom kort låg fre
gatten för bottenrefvadt stormärssegel, stagfock och 
stormmesan. Rå chefens order skalkades luckorna 
på däck och batteri, pumparna anslogos och pej
lades.

Plötsligt återkom den ostliga vinden med tio- 
dubbel styrka. Dess första anstöt var sä förfärlig 
att lä kanonmynningar på batteriet krängde ned 
till vattenytan och flertalet af folket föll omkull på 
däcket. Hade ej seglen i rätt tid blifvit bergade, 
hade fartygets stänger tvifvelsutau gått Öfver bord. 
Kryssjön var förfärlig. Upprest i pyramidaliska 
massor genom kast från hvarje streck af kompas
sen, slog den mot skeppet, med en styrka, liknande 
den, då en svår dyning bryter öfver ett ref. Askan 
började att låta höra sig och blixtarna hade öfver- 
gått till långvariga ljungeldar af en otrolig styrka. 
Stormen tjöt i de vildaste toner i tackel ock tåg. 
Till följe af vågornas fosforiska sken tycktes far
tyget rusa fram öfver ett eldhaf.

Men hastigt visade sig ett nytt naturfenomen. 
På en gång upplystes hela tacklingen af St. Ehns- 
eldar, hvaraf man räknade ända till 16 på en gång, 
sköna och klara som stora lanternor. Då en af 
officerarna försökte föra handen genom en sådan 
läge, som fästat sig på det ena svåra ankaret, för-
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svann den oeh efterlemnade en stark lukt af gas. 
Det var någonting storartadt, att i det djupa mörk
ret se denna mängd af runda lågor irra omkring, 
under flera timmars tid, öfver hela tacklingen, och 
någon gång hälla sig qvar der i 6 minuter.

Knappt hade detta fenomen börjat, förr än 
den orkanlika vinden åter stillnade helt plötsligt 
utaf. Kapten Robson befalde ögonblickligen att 
sticka upp stormärseskoter samt att s ty ft giga och 
gärda seglet. Derefter nedhalades stagfocken och ber- 
gades stormmesan. En pressening fastnajades vid 
lovarts mesanvant för att tvinga fartyget att nå
gorlunda lyda rodret. Den erfarne sjömannen visste 
nu, att den så länge väntade cyklonen var i an
tågande och att den rätta striden skulle börja, 
hvilken kom att taga hela hans lugn, hans skick
lighet och mod i anspråk.

En ljungeld af så intensiv styrka, att den upp
lyste fartyget från aktern till fören, flammade till 
och strax derefter följde ett åskslag, som kom fre
gatten att darra i h varje fog. Ett susande dån 
hördes i luften, det var nordvestcyklonen, som stör
tade fram med ursinnig häftighet. Nu fattade den 
fartyget och kastade det med en utomordentlig kraft 
så hårdt babord hän, att däcket bildade en lutande 
plau, på hvilken man ej kunde stå utan att fast- . 
hålla sig i mantågen eller vid nagelbänkarna och 
andra föremål. Sjön bröt med våldsamhet öfver 
bord. Så småningom reste sig fartyget. Vinden 
kom med regn, men orkanens kraft var sådan, att 
den förde regnet rätt ut öfver fregatten likt en 
qvast. Orkanens tjut, vågornas dåuande slag' mot 
skeppet, den löpande tacklingens slående mot hvart- 
annat, sjöns brytande öfver däcket, allt bidrog att 
öka det fasansfulla i denna nattliga scen och bort
taga ljudet af hvarje kommandoord.

Uppbördstimmermannen rapporterade att pej
lingen af pumparna visade 9 tum öfver länsen. Det 
instörtande vattnet hade trots luckornas skalkning
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ökat vattnet i rummet. Fregatten länsade nu un
dan för topp och tackel.

Linder och Stadenhjelm stodo bredvid hvar
andra.

»Jag förmodar chefen har för afsigt att löpa 
undan orkanen och låta den utmatta, sig sjelf,» ytt
rade den sistnämnde, skrikande i örat på Linder.

»Jag tror ej, att han gör sig saker till denna oför- 
sigtighet,» svarade Linder. »Det är en roterande 
storm och Robson är ej okunnig derom. Om han 
löper undan den, så skall kursen, genom sin drag
ning mot stormens vestliga väg, snart hafva fört 
oss mot dess centrum och då äro vi utsatta för 
orkanens hela styrka.»

Linder hade rätt. Inom kort befalde chefen, att 
fregatten skulle läggas bi. Med iakttagande af den 
största försigtighet lades fartyget upp till vinden för 
bottenrefvadt stormärssegel, stagfock och insvigtad 
stormmesan. Denna svåra manöver utfördes med verk
ligt mästerskap och visade, att chefen egde en sjö— 
mannaerfarenhet, som framkallade hans officerares 
beundran. Fregatten arbetade under dessa svåra 
omständigheter särdeles väl, ehuru sjön i skummande 
raseri bröt öfver däcket. Kapten Robson lät till
sätta bottenrefvadt förmärssegel, han lade bi för 
att undvika stormcirklarne och höll sig i orkanens 
periferi, i stället för att rusa in i dess medelpunkt.

Vakt sattes pä däck. Chefen och sekouden 
qvarstannade hela natten på däcket. På dagvak
ten länspumpades. Askan skrälde och dånade hela 
natten och det blixtrade fortfarande i nordvesten. 
Stormens raseri fortfor och barometern hade ytter
ligare nedgått. I dagningen passerades ett fartyg, 
som förlorat stängerna och mesanmasten, visande 
en upp- och nedvänd Brittisk flagg. Klockan sex 
glas på dagvakten, då stormen ökat sig till en utom
ordentlig höjd, blåste stormärsseglet bort. Genast 
underslogs -ett nytt segel och tillsattes. Det var 
ett Arbete, som kräfde matrosernas hela styrka och
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duglighet.. Att arbeta till väders i en sådan sjö, 
kan endast den fatta, som varit sjelf med om nå
got dylikt. Hela besättningen erhöll en styf extra 
grogg, som den väl behöfde.

Eldröd visade sig solen för några ögonblick 
och dess strålar sköto upp, lika hvassa spjut, mot 
den molndigra himlen. Oceanen visade sig som en 
ofantlig kokande bränning. Vågor af öfver 30 fots 
höjd störtade mot fartyget och tycktes hota att 
begrafva det i de djupa vågdalarna. Med undan
tag af officerarna syntes ingen af de öfriga gun- 
rumsmedlemmarna vid frukostbordet. En lycka var 
att allt i kajuta, gunrum och pä de särskildta däc
ken blifvit sjöförsäkradt, innan orkanen bröt lös, 
i motsatt fall skulle allt råkat i drift. De båda 
fruntimren kunde lika litet som herrar civilister 
lemna sina hytter. De ledo samtliga af sjösjuka 
och deras belägenhet var i hög grad obehaglig.

Vid pass 4 glas (— 10 f. m.) syntes vinden 
bedarra något, men chefen lät sig ej bedragas af 
denna skenbara förändring.

Hitintills hade det varit omöjligt att utföra 
något svårare arbete till väders, men nu gafs be
fallning att refva de svåra stängerna. Flera af of
ficerarna fördelades på topparna och under deras 
ledning verkstäldes detta svåra arbete. Barome
tern som fortfor att vackla visade tydligt att stor
men ännu ej var uttröttad. Klockan omkring 3 tim
mar och 30 minuter eftermiddagen inträffade en ny 
bedarrning, och som vinden kommit till kontrastrec
ket af det der stormen begynte, eller till sydvest, 
förmodade man att luften hastigt skulle klarna. 
Emellertid, tvärtemot dessa förhoppningar, och det 
vanliga loppet af dessa förskräckliga hemsökelser, 
så sjönk barometern åter, på något mindre än en 
timme ännu lägre, vinden drog sig hastigt tillbaka 
ifrån sydvest till nordnordvest och kl. 5 e. m. blåste 
det återigen ifrån detta väderstreck med obeskriflig 
våldsamhet. Giggen och styrbords låringsbåt lös-



EN RASANDE SJÖGÅNG, 255

rycktes frän brokar och däfvertar och blåste bort. 
Hela synkretsen visade oceanen som en enda fort
satt rullande massa af svall, Man måste förvåna 
sig öfver att fartygets plankor och timmer kunde 
hålla tillhopa vid den ofantliga tyngd, som hafvet 
rullade upp mot dess sidor, eller då skrofvet med 
ett förfärligt brakande föll ned i den afgrund som 
vågdalarna bildade. Med ord kan ej beskrifvas 
denna hvirflande, sjudande, rasande sjögång, som 
kom fartyget att stampa, sätta och rulla på ett 
sätt som verkade likt ett rus på de mest härdade 
sjömanshjernor.

Man måste lefva på torrskaffning, ty någon 
eld var ej att tänka på att kunna underhålla eller 
lör köksfolket att kunna sköta under dylika om
ständigheter. Linder ombestyrde att fruntimren er- 
höllo ett glas vin och några skorpor, det enda de 
kunde förtära. Fader Ambrosius anropade alla 
Gudar om hjelp i sin nöd. Emellanåt rullade han 
från kojen ned i däcket, ömsom stod han på huf- 
vudet och derefter rätt på fotterna. Liksom projek
tiler kommo hans kära klassiker och bombarderade 
hans arma korpus. Vattenkaraffinen med glas hade 
lemnat sin hylla och öfvergjutit den gode presten 
med ett lifvande bad. Han vrålade af smärta och 
förskräckelse. Han trodde sig med visshet skola 
dö och hans qvalfalla jemmerrop hördes långt ut 
på trossbotten, Louise och Adèle, hvilka lågo i 
engelska segeldukskojer, som hängde i sina han fot
ter under däck, ledo på långt när ej så svåra plå
gor som den stackars presten, hvilken låg i en fast 
koj, som ej gaf efter för fartygets rörelser.

Klockan 6 e. m. var det fullmåne, den visade 
sig för några minuter och hade, hvad man brukar 
kalla, ett sjukligt utseende. Molnen visade sig i 
två strata, det lägre hastigt drifvande åt öster; 
det öfre långsamt rörande sig i samma rigtning. Un
der hela natten rasade stormen med våldsamma 
vindstötar. Klockan fem på dagvakten bedarrade
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vinden och drog sig rund till n. n. o. Den fort
for att falloch molnen att klara undan i zenith. 
Fregatten kunde nu föra dubbelrefvade märssegel, 
förstängstagsegel och mellanmesan. Stormen syn
tes på allvar rymma sin kos. Arid middagen lyste 
solen från en ren himmel och man tick en god sol
höjd. Sjön gick fortfarande mycket hög. Under 
loppet af 36 timmar hade orkanen rasat med yt
tersta häftighet och tagit hela besättningens krafter 
i anspråk. Kapten Robson hade under denna prof- 
vande tid adagalagt ett sjömanskap och en erfa
renhet, som visade honom fullt värdig den ansvars
fulla plats, han beklädde.

Fjerde dagen efter orkanens utbrott hade fre
gatten återtagit sitt vanliga ordningsfulla utseende, 
och ehuru sjön ännu visade sig upprörd, var vä
derleken likväl sådan, att våra bekanta i gunrum- 
met åter kunde sammanträffa pä däck, med undan
tag af fader Ambrosius, som ännu var ganska sjuk 
och svag. Man hade fått några goda observatio
ner, som visade, att fregatten befann sig på sex 
graders nordlig latitud, således i närheten af linien. 
Louise och Adèle befunno sig båda fullt återställa 
från sina lidanden under stormen. Vinden blåste 
från sydost, men luftens utseende gaf tillkänna, att 
man ej kunde taga för afgjordt, att det var en 
stadgad passadvind. Häftiga byar påkommo ofta, 
stundom åtföljda af åska och blixt. Värmen hade 
ökats betydligt, hvarje dygn gjordes en betydlig 
latitudsdistans, hvilket visade sig om nätterna ge
nom de många sköna konstellationer, tillhörande 
södra hemisferen, hvilka den ena efter den andra 
uppträdde öfver horizon ten.

Man hade ej på flera dygn haft någon seglare 
i sigte, då utkiken ungefär fyra glas på förmiddags- 
vakten varskodde ett segel synligt kranbalkvis om 
styrbord. Nyheten härom församlade gunrumsleda- 
möterna akter ut på halfdäcket. Allas kikare rig- 
tades åt det håll, hvarifrån seglaren skulle blifva
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synlig. Chefen sade sig vilja preja an fartyget 
för att erhålla nyheter från land, ett tillkännagif- 
vande, som ännu mera ökade intresset att snart få 
seglaren inom synhåll.

Linder och Louise stodo vid hvarandras sida, 
något aflägsna från de öfriga.

»Nå, min älskade,» yttrade han, »om nu det 
fartyg vi möta, är på väg till Europa, skulle du 
och Adèle ej då vilja lemna vår fregatt och gå om
bord pä densamma? Jag fruktar att denna långa 
sjöresa, är alltför pröfvande för dig. Tala upprik
tigt med mig och dölj ej af undseende för mig dina 
tankar om saken.»

»Att lemna fregatten så nära målet för vår 
resa anser jag ej vara skäl uti,» svarade Louise 
allvarligt. »Jag har noga öfverlagt detta mitt be
slut och tänkt 111ig möjligheten af att vi skulle möta 
något till Europa destineradt fartyg. Eudast som 
din hustru kan jag åter göra mitt inträde i min 
fars hus, och på samma gång jag bär ditt namn, 
är jag skyddad mot förtalet och ondskan. Letta 
innebär en sådan sanning att några invändningar 
ej kunna göras deremot.»

»Du har rätt, Louise, och jag delar fullkom
ligt dina åsigter,» svarade Linder. »Hvad jag ytt
rat var blott ett uttryck af den innerligaste tillgif- 
venhet for din person. Vår vigsel skall firas på 
oceanen, på det fria omätliga hafvet och innan vi 
anlända till Brasilien, skall du vara min hustru. 
Prest hafva vi ombord och bröllopsgäster likaså. 
Om du går in på mitt förslag, skall jag tala vid 
Robson derom?»

»Dröj ännu en tid dermed,» svarade Louise 
djupt rodnande. »Icke derför att jag hyser några 
betänkligheter vid att vigas här ombord, tvärtom, 
skall det blifva mig dubbelt sä kärt att i kretsen 
af mina här förvärfvade vänner, inför dessa heder
liga, aktade män få aflägga mitt löfte som din 
hustru. Men jag vill bereda mig härpå, jag vill
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tänka mig in i detta förhållande, så att jag vär
digt och med lugn kan taga detta vigtiga steg.»

»Ditt bifall gläder mig och jag både högaktar 
och gillar dina tänkesätt,» svarade Linder. »Sedan 
vi nu öppet och förtroendefullt talat och beslutit i 
denna vår angelägenhet, så erfar jag en lugn till
fredsställelse inom mig. Vi skola blifva lyckliga, 
min Louise, jag är viss derom.»

»Jag tänker dagligen på min stackars far, och 
jag kan fatta hvad han lider, då han måste sakna 
åsynen af mig, sitt enda barn,» yttrade Louise med 
en rörelse, som hedrade hennes hjerta. »Om jag 
Iefver eller är död, känner han ju icke till. Jag 
längtar att hinna hamn, på det att jag kunde få 
afsända ett bref till honom, som jag längesedan har 
skrifvit och i hvilket jag har redogjort för orsakerna 
till det steg jag tagit, samt utbedt mig hans till
gift och glömska af hvad som händt. Om det far
tyg vi möta verkligen går till Europa, skulle det 
vara mig oändligt kärt om du ville bedja kaptenen 
taga mitt bref med sig och befordra det vidare till 
Sverige. Det kommer då ett par månader fortare 
fram, än om jag dröjer att sända det, tills vi kom
ma fram till Bahia.»

»Deruti har du fullkomligt rätt och vill du 
iemna mig brefvet, skall jag ombestyra att farty
gets kapten befordrar det fram till Sverige,» svarade 
Linder.

Man hade närmat sig seglaren så nära, att dess 
skrof med blotta ögonen kunde urskiljas.

»Det är ett fregattskepp under nödtackling,» 
yttrade sekonden vändade sig till chefen. »Stor
toppen har gått Öfverbord och mesanmasten lika
ledes.»

Chefen lade kikaren till ögat och tog åter seg
laren i skärskådande.

»Du har rätt, Wagenfelt, istället för mesanmast 
har han en påtacklad spira,» yttrade kapten Rob- 
son. »Han har varit ute för samma cyklon, som vi,
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men ej undsluppit utan rifvet skinn. Låt oss hissa 
flaggan, så få vi se, hvad nation han tillhör.»

Flaggan hissades och en stund derefter hissade 
seglaren sin på stortoppen.

»Det är en vår landsman, flaggan han visar är 
— svensk, det är de blå och gula, välkända fär
gerna,» utropade Linder.

»Så är det, fall utaf 3/å streck, sa bär det rätt 
p å h o n o m, » b e fa 1 d e chefen. Det halades upp ibrassarna 
och fregatten stäfvade nu med kursen bärande nå
got förom seglaren, som låg skarpt bidevind för 
styrbords halsar. Med kikare kunde man lätt se, 
att folket på handelsskeppet stod samladt akterut 
på hurricainedäcket. Fartyget arbetade tungt i sjön 
och syntes vara hårdt lastadt. Fregatten passerade 
tätt under dess akter och chefen tillropade be- 
fälhafvaren att lägga bi då han ville sända en båt 
ombord.

»Skall ske!» ljöd svaret.
I skeppets akterspegel stod med förgylda bok

st äfver :
»Hoppet från Karlskrona.»
Louise läste namnet.
»Det är min fars skepp, det är Hoppet, för dt 

af kapten Kasparson,» utropade hon under djup 
rörelse. »Jag har manga, ganger varit ombord pa 
detta fartyg. I mannen med panamahatten på huf- 
vudet, han som svarade på anropet, i honom igen
känner jag Kasparson, min fars äldste och bäste 
kapten. Hvilket glädjande möte!»

I sin förtjusning började hon att vilta at far- 
tyget med sin näsduk, under det att klara tarar 
strömmade från hennes ögon. Adèle visade sig lika 
rörd, det var ett minne från den älskade foster
jorden. Linder gick fram till Louise.

»Hvilket oväntadt glädjande möte var ej det 
här,» hviskade han. »Nu kommer ditt bref direkte 
fram till din tar. Jag skall anhalla hos chefen, 
att jag får medfölja vår båt ombord på Hoppet.
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Afven jag önskar skrifva ett forso'pingsbref till 
clin far, det är min pîigt mot den gamle mannen.»

Louise tryckte Linders hand och framhviskade 
ett — »tack min älskade.»

Louises utrop att fartyget egdes af hennes far 
hade väckt ett visst intresse hos chefen och office- 
laina, man samlade sig omkring den unga flickan 
och lyckönskade henne till detta oväntade möte, 
som gaf henne, tillfälle att fä lerniia sin far under-

t ni sie. ht obson erbjöd sjelfmant Linder 
att föra befälet i båten, som skulle a.fgå ombord 
till »Hoppet».

Sedan fregatten vändt genom vinden och äter 
kommit till lovart om handelsfartyget, lades den bi 
på kort distans från Hoppet och styrbords lårings- 
båt med Linder till befälhafvare afgick till farty
get. Från fregatten observerades nu, att ett frun
timmer befann sig ombord å Hoppet. Man antog, 
att det var en passagerare, alldenstund Louise upp
lyste om, att kapten Kasparson var ogift och frun
timret således ej kunde vara hans hustru. Louise 
°fh .Adèle beklagade båda fruntimret, som troligt
vis lidit långt mera än de under den förfärliga stor
men, alldenstund Hoppet var hårdt lastadt samt 
synbailigen haft långt starkare känning af orkanen 
än Venus.

Fregatten gick åter i lä om handelsskeppet för 
att upptaga sin båt, en manöver så mycket nöd
vändigare som sjön gick hög och båtbesättningen 
ej kunnat taga sig ombord medels rodd, med vå
gorna rätt emot sig.

Ungefär en fjerdedels timme hade båten varit 
boita, da till Louises stora glädje den syntes åter
vända ombord. Man observerade att vid sidan af 
Linder satt akter ut i båten tvenne välklädda per
sonel. Det var tvenne herrar, i hvilka Louise i 
den ena, som satt till venster, igenkände kapten 
Kasparson. ^ Anländ till sidan af fregatten, emottog 
baten kasttåg och Linder jemte hans båda följesla-
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gare uppstego på däcket. Linder presenterade sina 
följeslagare för chefen såsom varande den ene skep
pets befälhafvare och den andra mr Seymour, en 
förmögen engelsman, hvilken jemte sin dotter i Rio 
gått ombord på »Hoppet» för att som passagerare 
åtfölja fartyget till Europa. De båda herrarna 
blefvo mottagna med mycken välvilja. Kasparson 
berättade att han ämnat från Yestindien afgå till 
Sverige, men i Havana bief han erbjuden en högst 
fördelaktig frakt till Rio Janeiro och-derför afgått 
dit. I Rio hade han intagit last af kaffe, ris och 
hudar och var nu stadd på hemresa till Sverige; 
Orkanen hade illa till tyga t hans fartyg, och be
sättningen hade lidit mycket under de dagar stormen 
rasade.

Medan Kasparson berättade detta, hvilade hans 
blickar allt emellanåt på Louise. Linder hade un
derrättat honom att hans skeppsredares dotter be
fann sig ombord samt orsaken härtill. Med lika 
mycken bestörtning som förvåning mottog den red
lige kaptenen denna öfverraskande nyhet. Han 
hade kännt Louise sedan hennes barndom och 
Kasparson, varmt tillgifven den gamle Borg, ut
talade oförbehållsamt sitt ogillande af det steg Louise 
tagit.

»Ni må förklara saken, hur ni vill, herr löjt
nant,» yttrade han till Linder, »men ni får mig lik
väl ej att gilla hvad som förefallit. Emellertid 
gläder det mig att till min redare kunna bringa 
underrättelsen om hans dotter. Bäst hade varit 
om hon med Hoppet återvändt till Sverige, men 
från en annan sida betraktadt är det bäst att så
dant sker i egenskap af er hustru. Jag klandrar 
mindre henne än er sjelf. Ni torde ursäkta,, att 
jag rent ut säger min mening. Hvad som skett 
kan emellertid ej ändras och jag lofvar er att ej 
genom några förebråelser öka den sorg och oro som 
det unga fruntimret måste känna.»
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Kasparson gick fram til) Louise och yttrade 
till henne några vänliga ord. Hon utbad sig ett 
enskildt samtal med kaptenen och båda åtföljdes 
ned i fruntimrens hytt. Det dröjde en god stund 
innan de åter visade sig på däck och på uttrycket 
i Louises ansigte visade det sig att samtalet dem 
emellan varit af allvarlig beskaffenhet. Kaptenen 
hade mottagit Louises bref till hennes far och ett 
dylikt från Linder, samt lofvat söka ställa allt i 
den fördelaktigaste dager inför gubben Borg. Han 
visste ej att Louises far långt för detta förlåtit sin 
dotter, att han bittert ångrade sin hårdhet, att han 
gillade hennes kärlek till Linder, samt att hans 
enda utsigt att undvika ruin var, att Kasparson 
med sitt skepp lyckligt återvände till Sverige.

Mr Seymour hade under loppet af många år 
vistats i Rio och der genom lyckade spekulationer 
förvärfvat sig en ansenlig förmögenhet. För ett 
år tillbaka hade han förlorat sin hustru och nu trif- 
des han ej längre i det främmande landet. Han 
realiserade sin egendom och beslöt att återvända 
jemte sin dotter, hans enda barn, till England. 
»Hoppet» låg segel färdigt och han jemte dottern 
gick ombord på skeppet som passagerare. Resan 
hade gått lyckligt, ända till dess skeppet öfverfölls 
af orkanen. Under stormen hade hans och dot
terns lidanden samt fruktan att göra skeppsbrott, 
varit stora. Mr Seymour kunde ej nog loforda 
kapten Kasparsons sjömansduglighet och vaksamhet, 
näst försynens hjelp hade kaptenens rådighet räddat 
skeppet.

Kapten Robson afhörde denna berättelse med 
djupt deltagande och han lät Bardun med man
skap begifva sig ombord på skeppet för att rigga 
till en bättre nödtacklad mesanmast. än den som 
förefans. Detta arbete gick med fregattens ma
troser hastigt för sig och skeppet kunde nu med 
hopp om eu lycklig resa fortsätta sin färd öfver 
Atlanten. Kasparson och hans passagerare stan-
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nade båda till middagen ombord å fregatten och 
det var först tidigt på eftermiddagen, som de ef
ter många tacksägelser återvände till sitt fartyg. 
Man har ej utan skäl förliknat örlogsmannen vid 
en hafvets riddare och ridderligt hade Yenus hand
lat mot sin nödstälde landsman, åt hvilken hon 
lemnat all den hjelp hon förmådde.

Under djup rörelse skildes Louise och Adèle 
från kapten Kasparson och den redlige sjömannen 
syntes allvarligt dela deras känslor. «Jag har in
gen att sända helsningar till,» yttrade Adèle vid af- 
skedet, »men min fosterjord är mig dyrbar, ty der 
har jag erfarit såväl lifvets glädje som dess sorger.»

Båten, som återfört Kasparson och rar Sey
mour till skeppet hade återvändt ombord. Samtidigt 
fylde de båda fartygen sina backade segel och fort
satte åt motsatta håll sin färd. Med flaggorna 
sände de hvarandra sitt sista farväl. Den friska 
brisen förde dem snart ur hvarandras åsyn. Men 
så länge »Hoppets» segel voro synliga, så länge 
dröjde Louise och hennes väninna båda på däcket, 
med sina blickar hvilande på detsamma.

»Hoppet har mött oss på vår väg,» yttrade 
Louise till Adèle, »måtte detta utgöra ett godt 
förebud till att allt skall få ett lyckligt slut och 
att mitt hopp om en lycklig och ljus framtid äfven 
måtte aå i fullbordan.»

CD
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FJORTONDE KAPJTLET.

»Efter storm låter Gud åter solen skina.» Stadenhjelm 
tager till ordet ock berättar en historia från »de sju kullarnas 
stad». Fregatten tar ett hopp, som sjelfvaste mr Blondin ej 
skulle kunnat göra efter. »Fader» Ambrosius blir på nytt döpt I 
»vatten och anda».

Allt ombord å fregatten hade åter kommit i 
sin vanliga jemvigt och under jeraförelsevis gyn
nande vind och väderlek fördes Venus fram emot 
linien, hvilken man snart hoppades att passera. 
Vinden var variabel, vackert väder omvexlade med 
byar, oftast åtföljda af regn, åska och blixt. 
Stundom låg fregatten i stiltje för att några timmat 
derefter åter ila fram för en frisk kuling. Först 
sedan linien var passerad, kunde man vänta att få 
sydostpassaden och med denna en jemn och stadig 
väderlek. Gubben Wagenfelt, som fått känning af 
gikten, gick och såg surmulen och arg ut. Ingen
ting var honom i lag och sjelfvaste Adèles vänliga 
tilltal kunde ej komma »gråskäggets» barometer att 
stiga. Den fortfor att liksom väderleken hålla sig 
ostadig. »Fader» Ambrosius, 'som ständigt hade 
sina tankar fästade på en ny storm, var ej heller 
vid sunda vätskor. Förvaltaren såg lika hård och 
kantig ut i synen som hans petrificerade knallar. 
Orsaken härtill var att skeppssmöret i tinorna 
började att smälta och blifva flytande till följe af 
värmen. Folket kunde endast äta sina smörpor
tioner med sked, och den gode pursern såg sig 
redan i en smörbalans, som hotade att medtaga
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en god del af hans uppbördsprocenter. Under
läkarens lynne var ej heller det bästa. Hans glas
burkar och flaskor med spritlagda blötdjur hade 
under orkanen blifvit krossade och hans arbete 
således utan något, resultat. Det tjenade till intet 
att han nu började att håfva på nytt, ty hans 
förråd af burkar och flaskor var slut, först i Rio 
kunde han få sig dylika glasvaror. Louise, som 
efter mötet med Kasparson ej återvunnit sitt gla
da lynne, vistades jemte Adèle större delen af da
gen i sin hytt och fruntimrens frånvaro från gun- 
rummet ökade ännu mera den dystra sinnesstäm
ningen. Förgäfves sökte Stadenhjelm att med 
tillhjelp af sin kulinariska konst, få den gamla 
hemtrefnaden i gång. Hvarken puddingar, frika- 
séer eller den delikataste kokta skinka förmådde 
lossa tungans band eller ens framkalla ett leende. 
Man drack sitt vin med en uppsyn, som om det 
varit ättika i stället för ädel drufva. Man led af 
»spleen», det var tydligt.

»Det här duger då platt inte,» mumlade Staden
hjelm, i det han lät sina blickar irra från den ena till 
den andra personen vid bordet. »Vi måste åter 
få våra historier i gång. Det är min tur att be- 
ratta och ehuru jag helst sett, om jag kunnat und
gå den kalken, så får jag likväl pröfva på, blott 
för att åter kunna bringa trefnaden fram i vår 
krets och förjaga svårmodets moln från alla dessa 
mörka pannor.»

En följd af detta Stadenhjelms beslut var, 
att chefen på eftermiddagen inbjöds i gunrummet, 
der alla ledamöterna församlades. Sedan man in
tagit några forfriskningar, tillkännagaf Stadenhjelm 
sin afsigt vara att enligt gjord öfverenskommelse 
fullgöra sin pligt och berätta en historia, så myc
ket hellre som han hoppades att derigenom få se 
de dvstra moln skingrade, som nu hotade att 
bortjaga trefnaden och det sällskapliga umgänget 
i gunrum sm essen.

10i «Trolle.
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»Väl taladt,» utropade med ett gladt leende 
kapten Robson. »När Stadenhjelm öppnar sin 
språklåda ba vi hopp om att få höra något munt
rande och trefligt. Vi hafva åter fått oss en en
formig stiltje på halsen. Fregatten ligger med 
slappt hängande segel, tillfället att få höra en hi
storia är således väl valdt, och nu min bäste löjt
nant vänta vi på att få höra, hvad ni har att 
förkunna.»

Stadenhjelm bugade sig artigt för sina åhö
rare och intog derefter sin plats, sedan han till
sagt hofmästaren att kringbjuda cigarrer. Derefter 
började han sin berättelse, hvilken hade till rubrik:

Julia Feretti.
fr

Ofver »de sju kullarnas stad», kastade mor
gonsolen sitt rosenskimmer. På den obeskrifligt 
rena, blå himlen syntes ej ett enda moln och de 
fjerran liggande Apenninernas snöhöljda toppar 
kunde med blotta ögat upptäckas i den klara, för
tunnade luften. Den gamla romarstaden med sina 
palats, kyrkor och hus, med sina många historiska 
minnesmärken och praktfulla ruiner från Cæsarernas 
och påfvedömets mest lysande tidehvarf, hade än
nu ej vaknat till lif och rörelse. Den gamla syn- 
derskan slumrade ännu, från St. Angelos torn svajade 
den påfliga flaggan. I Gvirinalens gemak sof Pius 
IX de rättfärdiges sömn. De frisinnade åsigter 
och handlingar, som han vid början af sin rege
ring visat och satt i utöfning hade till och med 
låtit popularitetens gloria omstråla hans hufvud, 
en gloria, hvars falska sken snart skulle slockna 
och lemna rum för hatet och föraktet.

Pius IX var verkligen en tid älskad af det 
romerska folket, som i honom trodde sig se en på- 
nyttfödare, en politisk reformator, ej blott för 
kyrkostaten, utan äfven för hela Italien. Under 
den förre påfven Gregorius XVI var kyrkostaten 
det eländigaste land ej allenast på den Italienska
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halfön, utan i hela Europa. Efter österrikarnas 
och fransmännens aftågande, hvilka hållit Rom be
satt för att »upprätthålla ordningen och beskydda 
Giegorius mot folkets hat och upproriska stämp- 
lingar», var detta land en tummelplats för samman
svärjningar, tumult och upplopp af alla slag, och 
dess sista krafter, dess sista skillingar, så att sa
ga, användes för att hålla revolutionsandan i 
tygeln. Just vid denna tidpunkt afled Gregorius 
med den öfvertygelsen att såsom Kristi ståthållare 
på jorden, redligt hafva uppfylt sin pligt. Kar- 
djnalkollegiet fann icke desto mindre rådligt att 
gifva honom en helt olika efterträdare, och i afse- 
ende på kyrkans verldsliga besittningar till päfve 
utse en med ej ringa statskunskaper utrustad man. 
En sadan person trodde man sig funnit i kardi
nalen Mastai Feretti, hvilken under namn af Pius 
IX uppsteg på den påfliga stolen.

Under folkets gränslösa jubelrop hade den nye 
pafven tagit de första stegen på reformernas ba
na. Det var något helt och hållet oerhördt, något 
underbart, något nästan otroligt! En liberal påf- 
ve!!! Tilldragelsen var ny i verldshistorien. Det 
liberala och nationella partiet i Italien trodde sig 
hafva funnit sin länge efterlängtade hufvudman 
sin tros så länge afbidade Messias. Dess anhän
gare samlades under ständiga jubelrop i stora skaror 
under hans baner, fria från all fruktan både för 
polisen och »rättvisan». Carbonariförbundets och 
det »unga Italiens» fältrop: »Italiens enhet och fri
het be skulle nu blifva förverkligadt, sedan kristen
hetens öfverhufvud hade med sin väldiga hand öpp
nat de damluckor, genom hvilka liberalismens ström 
nu utbredde sig ^öfver hela den italienska halfon 
och i sitt omotståndliga lopp ryckte med sig alla 
stånd, åldrar och kön. Italien firade, frossande i 
politisk sällhet, sin pånyttfödelses underbara fest.

Sådan var ställningen i Rom, i hela kyrko
staten.

267
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Likasom genom ett trollslag vakna den gamla 
verldsstadens innevånare upp till lif, rörelse och 
verksamhet. Stadens gator, torg och öppna platser 
fyllas med folk. Nattens hvila och stillhet har 
lemnat rum för dagens bullrande bestyr. Från 
mängden af kyrkor ljuda tempelklockorna och kalla 
de fromma till andakt och bön. I de af rökelse 
doftande templen knäfalla sköna qvinnor framför 
den korsfästes eller hans moders bild och fram
mumla sina böner under korsångens toner. Fram
för biktstolen knäböjer den sköna romarinnan och 
framhviskar en bekännelse om sina svaghetssynder, 
i hvilka hjertat spelar den förnämsta rolen. Hon 
erhåller förlåtelse och med lättadt samvete skyndar 
hon att lemna templet för att med glädjestrålande 
ansigte möta sin —- älskare. Mörka gestalter med 
banditansigten och med handen hvilande på dolk- 
fästet doppa sina blodbesudlade fingrar i det heliga 
vigvattenskärlet, för att innan dagens sol gått ned 
färga dem röda af blod. Tiggare, med ansigten 
och hållning värda en stor målares pensel, stå i 
skaror utanför templen och framräcka sina smutsi
ga händer och bedja om en allmosa, på ett språk 
som ljuder som vore det musik. Påfliga soldater, 
munkar med röfvarfysionomier, landtfolk från Cam- 
pagnan, från Albani, Velletri och Frosinone, sjö
folk från Civita-Vecchia, judar från Ghetto och 
smygande jesuiter, unga flickor med en madonnas 
ansigte, halfnakna barn, passande som modeller för 
englar, sbirrer, frukt- och lemonad försäljare, kaval
jerer till häst och till fot, alla röra sig om hvaran
dra i ett brokigt virrvarr och förläna åt stadens 
gator det mest omvexlande och rörliga lif.

Klockan var nio på morgonen.
När det sista klockslaget förklingat från 

St. Peterskyrkans torn lemnade en högväxt man 
insvept i en mörk och vid kappa jesuiterkollegiets 
palats och tog med skyndsamma steg vägen till 
Ripettagatan. Rru hade dragit kapuschongen öf-
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ver hufvudet och med undantag af ett par mörka, 
skarpt blickande ögon kunde äfven den uppmärk
sammaste forskare ej upptäcka någon del af det 
ö fri ga an si gt et.

Dagen, då mannen lemnade jesuiterkollegiets 
palats var en — fredag, således en bot- och faste
dag och af så mycket större betydelse som den 
var helgad den heliga jungfrun till ära, ehuru, som 
vi funnit, detta ingalunda inskränkte det sedvanliga 
stojet, skrattet, folkträngseln och köps-lagandet på 
gatorna och i butikerna, en omständighet, som mot
ståndarna till påfvens liberala politik skref på den 
nyvunna frihetens räkning och hvilken frihet de 
påstodo var egnad att tillintetgöra all religiös from
het och införa syndens och djefvulens dyrkan i 
stället för Guds och helgonens.

Hunnen till ungefär midten af Ripettagatan, 
stannade mannen framför portalen till den i arki
tektoniskt hänseende utmärkta och berömda kyrkan 
Santa Maria da Gloria, som icke allenast egde in
om sina murar en undergörande Mariabild, utan 
äfven pryddes af de fulländade målningar, hvilka 
utgingo från en Rafaels, Giulio Romanos och Tizi
ans händer, mästerstycken, hvilka gjort dessa kon
stens heroer odödliga och Rom till ett museum, en 
studieskoia för en den mest upphöjda konst, och 
hvilka skatter, som man känner till, årligen till 
Rom locka tusendetal af främlingar från alla bildade 
nationer.

Mannen i kappan såg sig spejande omkring åt 
alla sidor, derefter trädde han med raska steg in i 
kyrkan, i hvilken blott få bedjande funnös. Sedan 
han andäktigt gjort korstecknet, smög han sig för— 
sigtigt framåt och försvann plötsligt i ett af de 
många små bönekor, hvilka befunno sig på ömse 
sidor strax innanför dörren till kyrkan. I hvart 
och ett af dessa kor hängde bilden af något grannt 
utsiradt helgon, eller en tafla, och dessa små böne- 
kamrar valdes företrädesvis af dem, hvilka ostörda
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af andras blickar önskade att i stilla ro få för
rätta sin andakt.

Det bönekor, i hvilket den okände mannen in- 
trädt, pryddes af en tafla föreställande den heliga ma
donnan med barnet. Det var en af Rafaels hendigaste 
madonnor, en målning, af så formfulländad skönhet 
och harmoni, af sådan helig renhet och oskuld, att 
ätven det mest kätterska sinne måste vid dess åsyn 
känna sig andäktigt tilltaladt. Mästaren tycktes 
med »gudomlig inspiration» hafva målat denna bild, 
så öfverjordiskt skönt och fullt af helig oskuld var 
uttrycket i detta ansigte och många besökte kyrkan 
Santa Maria da Gloria mera för att få betrakta 
den undersköna madonnan än för att i templet 
förrätta sin andakt.

Främlingen, som vi sett inträda i koret, lät 
sina forskande, brinnande blickar för några minuter 
fästas på madonnan. Derefter gick han fram till 
den midt emot liggande muren, som pryddes med 
alfresco-målningar i lifliga färger, tryckte med handen 
på en dold fjäder, som öppnade en så skickligt 
i muren gömd dörr, att den, för en i hemligheten 
oinvigd varit omöjlig att upptäcka. Den okände 
tillslöt dörren. Han befann sig nu i ett litet rum, 
en cell, som sparsamt upplystes af en lampa, som 
stod på ett bord. Framför detta bord satt en 
medelålders man, en munk, klädd i jesuiterordens 
svarta drägt, och läste i en stor foliant. Han var 
så itrigt fördjupad i sina studier, att han ej märkte, 
det han ej längre var allena. Först när främlingen 
lät sin hand sakta falla ned på hans axel, såg han 
sig omkring och när han märkte den främmande, 
reste han sig hastigt upp och gjorde en vördnads- 
full bugning, i det han mumlade:

»Hans excellens marchese Spedalotto!»
»Ni har rätt, men tillägg äfven — jesuiteror

dens general, ty det är i denna egenskap som jag 
besöker er, Andrea Ruggiero.»

Den talande hade dragit kapuschongen tillbaka
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och visade ett ansigte, hvars hårda, uttrycksfulla 
och befallande drag kom Ruggiero att sänka blic
ken och i ödmjuk ställning afvakta, hvad ordens- 
generalen, den i Rom och öfver hela kyrkostaten 
fruktade och hatade marchese Spedalotto, hade att 
befalla.

Vid bordet fans ännu en stol utom den mun
ken lemnat. Jesuitergeneralen satte sig ned och 
gaf Ruggiero ett tecken att göra sammaledes. Denne 
bugade sig och förblef stående med armarna kors
lagda öfver bröstet. Spedalotto förnyade ej sin 
inbjudning, istället fastades hans skarpa blickar på 
munkens aftärda gulbleka ansigte, i hvilket ej den 
minsta rörelse kunde förmärkas. Generalen kastade 
en flyktig blick på boken, som låg på bordet.

»Ni studerar vår store mästares, Ignatius Loyo
las verk och visdomsreglor,» yttrade Ruggieros höge 
förman. »Denna gudomliga lära visar oss de rätta 
medlen icke blott att saliggöra menniskorna, utan 
äfven att skapa länders och rikens sanna välstånd 
och storhet.»

»Ja, deruti har ni fullkomligt rätt, och ju mera 
jag intränger i denna höga lära och dricker ur 
denna visdomens källa, desto ifrigare törstar jag, 
efter att få lära och inhemta mera,» svarade mun
ken i andäktig ton.

»Fortsätt att forska och edra ögon skola allt
mera öppnas för det sanna ljuset,» fortsatte gene
ralen. »Den makt, som ligger i våra händer, är 
utomordentligt stor och gifver oss väldet på jorden 
och den förnämsta platsen i himlen. Ni känner 
till att för oss äro alla medel tillåtna, hvilka till 
ändamål hafva den heliga kyrkans fördelar och je- 
suiterordens tillväxt och förkofran?»

»Ja, jag känner till detta, och ni vet, ers ex
cellens, att jag är en trogen och nitisk arbetare 
inom Jesu samfund,» svarade munken.

»Då känner ni äfven till att vår orden i när
varande stund är på det allvarligaste hotad, att den
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nye kätterske på fy en har för afsigt att landsförvisa 
oss ur Italien, att ungdomens undervisning blifvit 
oss fråntagen, att massorna är o så uppretade mot 
oss, att ej ens jag vågar offentligt visa mig utan 
förklädnad. Med ett ord, man kastar skulden på 
oss för alla de olyckor, hvilka hemsökt Italien. 
Aldrig tillförene har Jesu sällskap sväfvat i större 
fara att tillintetgöras än i denna stund.»

»Edra ord innebära tyvärr sanning,» svarade 
Andrea Ruggiero med en tung suck. »Vår ställ
ning är verkligen förtviflad. Fördrifna ur Italien, 
skall man äfven neka oss en fristad i audra länder. 
Hvem kunde väl tro, att Mastai Feretti, som förut 
tillhört vårt sällskap, som påfve skulle blifva vår 
fiende.»

Jesuitergeneralens mörka, hotande ögon sköto 
en blixt af vrede och de häftiga ryckningarna i 
hans ansigte visade, huru upprörd han var.

»Pius må taga sig i akt, ty samma krafter, 
hvilka varit behjelpliga att i hans händer lägga 
Petri nycklar kunna äfven rycka dem der ifrån,» 
yttrade marchesen med illa doldt hat. »Att hafva 
oss till fiender, är ej rådligt. Den fri hetsfackla, han 
varit behjelplig att tända, kan lätt blifva den brand, 
som kommer att fortära honom sjelf. Utan vårt 
stöd och vår medverkan kan ej den påfliga stolen 
ega bestånd. Italiens enhet och frihet blir, om 
det går i fullbordan, det verldsliga påfvedömets fall. 
Den som vill vara Guds ståthållare på jorden må
ste i första rummet vaka öfver att jorden och dess 
folk äro honom underdåniga. Men nog härom. Nu 
till en annan fråga. Har ni talat vid er brorsdotter 
Julia F er etti ?»

Munkens ansigte hitintills stelt och orörligt 
fick vid denna fråga plötsligt lif. De gulbleka kin
derna betäcktes af en svag rodnad och de matta 
ögonen lyste med en klar glans.

»Jag har talat vid henne, men hon är obevek
lig,» svarade munken med tonvigt. »Hon rent af
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afgudar Pius, och som hon är intagen af de mo
derna frihetsidéerna, anser hon påfven som en fri
hetens apostel, Italiens räddare och folkets vän.»

Jesuitergeneralens ausigte bief ännu mera ho
tande och pannan lade sig i djupa veck. Den blick 
han riktade på munken var listig som ormens och 
tycktes vilja tränga ned till djupet af hans hjerta.

»Jag trodde er ega skarpsinne nog att kunna 
inverka på en ung, oerfaren flicka,» yttrade mar- 
diesen i en föraktfull ton, »men jag finner att jag 
misstagit mig på er förmånga. Eller måhända be
drager ni mig och ve er då, Ert lif vore i så fall 
ej värdt en maravedi. *) Tala, säg, hvarför vill 
ej den unga flickan ingå på mitt förslag, som ej 
medför någon fara för henne, men som skall med
föra en riklig belöning åt henne?»

»Jag har redan sagt ers excellens orsaken till 
hennes afslag, men jag är öfvertygad om, att jag 
ändock till slut besegrat hennes motstånd, såvida 
ej en annan omständighet kommit emellan och till
intetgjort alla mina bemödanden,» svarade Ruggiero.

»Och hvaruti består denna omständighet, som 
är sa stor att en Ignatius Loyolas bekäimare ej 
förmår att öfvervinna densamma?» frågade munkens 
höge förman.

»Hon älskar,» svarade Ruggiero med en tung
suck.

Jesuitergeneralen for häftigt upp från stolen. 
Hans ansigte hade blifvit askgrått och läpparna 
hvita af vrede.

»Älskar,» upprepade han långsamt. »Hvem är 
väl den man, som vågat kasta sina blickar på denna 
unga qvinna, bestämd för ett vida högre och vigti- 
gare ändamål än att träda i äktenskap?» frågade 
med ifver Spedalotto.

»Det är en ung artist, en målare, som en längre 
tid bott i det hus, som eges af min bror Ferdi-

*) Ett Italienskt kopparmynt.
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Dando,» svarade munken. »Hans namn är Carlo 
Stadenhjelm, svensk till börden och som uppehåller 
sig här i Rom i och för studier i målarekonsten?»

»Och Julia Feretti älskar denne kättare?» sporde 
vidare marchesen med en röst, som var lik tigerns 
rytande.

»Ja, min brordotters och den unge svenskens 
trolofning egde rum för tvenne dagar tillbaka. Hen
nes föräldrar äro fattiga, det lilla hus de bebo är 
hela deras egendom, och som den unge målaren 
eger förmögenhet och Julia älskar honom, ansågo 
de detta parti såsom särdeles förmånligt för sin 
dotter. Alla mina föreställningar, att detta gifter
mål med en kättare skulle föra såväl Julia som 
hela hennes familj i timlig och evig olycka och 
fördert hafva varit fruktlösa. Ni måste döma mig 
mildt, ty jag har gjort allt som stått i min förmåga.»

En sakta framhviskad förbannelse smög sig 
öfver jesuitergeneralens läppar. Denne förfärlige 
man älskade sjelf med en ursinnig passion den sköna, 
blott adertonåriga Julia Feretti, hvars hjerta till
hörde min kusin, Carlo Stadenhjelm, hvilken, som 
Ruggiero berättat, uppehöll sig i Rom och der id
kade målarstudier. Carlo, blott några och 20 år 
gammal svärmade med en brinnande entusiasm för 
allt skönt, stort och ädelt. Egare till en betydlig 
förmögenhet, hade han, fri från ekonomiska be
kymmer, sjelf kunnat bestämma valet af lefnads- 
bana, och egande medfödda stora anlag för mål
ning, beslöt han att utveckla dessa samt begaf sig 
till Rom efter att i Paris och Düsseldorf hafva stu
derat målarkonsten för de yppersta mästare.

Under det första halfåret Carlo vistades i Rom, 
hyrde och bebodde han en förtjusande villa, liggande 
vid stranden af Tibern. Här hade han låtit inreda 
en stor atelier åt sig och, sysselsatt att på duken 
öfverflytta de utomordentligt praktfulla naturscener, 
belysta af Italiens sol, hvilka öfverallt visade sig 
för hans hänryckta blickar, iefde han i lugn still-
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het endast mottagande besök af några få i Rom 
vistande landsmän, hvilka voro lika stora beun
drare af konsten som ban sjelf. Nästan dagligen 
gjorde han ett besök i Rom för att njuta af samt 
studera de store mästarnas odödliga verk, hvilka 
till största delen voro att finna i den »eviga stadens» 
hundratals kyrkor och kapell.

Under ett af dessa sina besök kom han att 
inträda i kyrkan Santa Maria da Gloria. Han 
hänrycktes af alla de konstens skatter, som här 
voro hopade, men när hans ögon upptäckte Rafaels 
beundransvärda tafla, då stegrades hans hänryck
ning till en förtjusning, som gjorde, att han ned
föll på sina knän inför madonnan och med blickar 
långt vältaligare än ord, tillbedjande utsträckte sina 
händer mot bilden, denna det menskliga snillets och 
inspirationens fulländade mästerverk.

»Så himmelskt skönt, så full af gudomlig oskuld 
och renhet, kan ingen jordisk varelse uppenbara 
sig,» utropade han i sin hänförelse. »Mästaren såg 
med blicken in i himlen när han målade denna tafla 
och fick originalet till sin madonna bland Guds 
utkorade englar och martyrer.»

Ett lätt prassel störde honom i hans betrak
telser. Han vände sig om och ett bestört utrop 
undföll hans läppar. Ej långt ifrån honom knä
böjde en ung flicka och förrättade sin bön. Carlo 
betraktade henne med o från vända-, stirrande blickar. 
I bedjerskan såg han madonnan lifs lefvande fram
för sig. Samma himmelska skönhet och oskuld, 
samma strålande ögon och mörkbruna lockiga hår, 
samma plastiskt rena drag, som han nyss beundrat 
hos Rafaels madonna, fann han hos den unga flickan 
förenade till ett harmoniskt helt.

Artisten stod lik en drömmande och betrak
tade henne. Hon tycktes ej lägga märke till hans 
närvaro, så andaktsfull var hennes bön. Hvart och 
ett af hennes hulda drag fästades under dessa mi
nuter outplånligt i den känslofulle målarens hjerta.
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Han smög sig sakta ut från kyrkan och afvaktade, 
gömd bakom en af portalens pelare, ögonblicket, 
då den unga flickan åter skulle visa sig. Han lade 
ej märke tili, att ej långt ifrån honom stod en 
annan man, insvept i en mörk vid kappa, hvilken 
liksom han hade sina blickar riktade mot kyrkans 
ingång.

Denne man var jesuitergeneralen, marchese 
Alberto Spedalotto, den unga flickan som i kyrkan 
förrättade sin andakt var Andrea Ruggieros brors
dotter, Julia Fer etti.

När Andrea ingick som munk i Dominikaner
orden för att kort derefter blifva jesuit, utbytte 
han sitt ärfda namn mot det han nu bar, en om
ständighet, som förklarar olikheten i hans och 
broderns. Ferdinando Feretti uppehöll sig och sin 
familj genom de hyror hans lilla gård inbragte samt 
genom att tillverka och försälja korgarbeten.

Inom kort trädde Julia ut ur kyrkan och tog 
vägen åt sitt hem. Spedalotto, som bar en svart 
halfiuask för ansigtet gick henne till möte och räckte 
henne en bukett af törnrosor och violblommor, hvil
ken Julia med en nekande åtbörd vägrade att mot
taga. Marchesen ville tilltala henne, men hon på
skyndade sina steg och när han såg att en annan 
man gick emellan honom och den unga flickan — 
denna person var Carlo — så lemnade han henne 
oantastad och återvände till samt ingick i kyrkan.

Carlo följde deremot Julia på några stegs af- 
stånd utan att våga närma sig till henne. Afsig- 
ten med, att han gick samma väg som hon, var 
att få kännedom om, hvarest hennes hem var be
läget. Ferettis bostad låg i den södra utkanten 
ad Rom och det dröjde derför länge innan Carlo 
såg den unga flickan inträda i ett litet, till utseen
det tarfligt hus. Innan hon ingick genom dörren 
vände hon sig om. Hon märkte då, att samme 
unge man, som hon sett knäböja framför bilden af 
madonnan, stod på några stegs afstånd och följde
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henne med sina blickar. Utan att veta hvarför 
lodnade Jnlia och skyndade med snabba steg in i 
huset.

Ï erettis bostad läg på via Caserta, en gata 
som beboddes af fattiga handtverkare. Carlo visste 
nu, hvar den undersköna flickan hade sin bostad. 
Dagen derpå gjorde han ett besök hos Feretti och 
en vecka deretter hade han lemnat sin praktfulla 
villa vid . Tibern och inflyttat i ett litet anspråks
löst rum i den torttiga korgmakarens boning. Fe
retti hade ej hyst den ringaste betänklighet att som 
hyresgäst mottaga främlingen, hvars vackra och 
redbara ansigte ingaf förtroende, och då härtill kom, 
att denne, icke allenast ej prutade på hyran, utan 
erlade denna i förväg, så väibehöfligt för familjen, 
så ansag den hederlige korgmakaren att främlingens 
ankomst till hans hus var en himlens skickelse, till 
hvilken han också hembar sin tacksägelse.

Dagar och veckor förgingo, och Carlo, som 
numera bodde i samma hus som Julia och dagligen 
såg samt talade med henne, lät utan betänkande 
kärleken rotfasta sig i sitt hjerta, en kärlek, som 
daterade sig ifrån första stunden han såg den unga 
flickan. Till sin stora glädje fann han snart, att 
Julia var lika from och dygdig som skön, och han 
fattade inom sig det beslut att, om han fann sig 
älskad af henne tillbaka, erbjuda henne sin hand 
och göra Julia Feretti till sin maka.

Under dessa för hans hjerta och känslor så 
Ijufva stunder, då älskaren sväfvade mellan hopp 
och fruktan, att vara eller icke vara älskad af den 
qvinna han tillbad, målade Carlo flera porträtt af 
Julia, som satt som modell för honom. Samtidigt 
härmed studerade han Rafaels madonna och slut
ligen lyckades det för honom att frambringa ett, i 
alla sina detaljer fulläudadt porträtt af Julia, afen 
lika beundransvärd skönhet som harmoni. Det var 
ett värdigt motstycke till den store mästarens rykt
bara tafla. Så kunde endast den måla, hvars hand
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inspirerades af kärleken och med det älskade före
målet inför sina ögon.

Julias porträtt var färdigt. Penseln hade nyss 
slutat sitt arbete. Carlos blickar hvilade ömsom 
på porträttet ömsom på originalet för att granskan
de jemföra dem med hvarandra. Hans hjerta vid
gades af fröjd, hvart och ett af Julias hulda drag 
igenfann han på duken, men det var ändock ej den 
lefvande Julia med det friskt svallande lifvet i sina 
ådror, med rosen på sin kind, med det oefterhärm
liga Jjufva leendet omkring en mun, kring hvilken 
gracerna skalkades; porträttet var som målning ut
märkt, men originalet var lefvande och vändande 
staffliet ryggen, knäföll Carlo framför modellen och 
bekände sin kärlek samt anhöll att Julia ville bön
höra honom och blifva hans maka. Den unga flickan 
framhviskade ett sakta — ja! hon lutade sitt huf- 
vud mot hans bröst och deras läppar möttes i den 
första saliga kyssen. Julia Feretti älskade min 
kusin lika innerligt och högt som han henne. Denna 
bekännelse uppfylde hans hjerta med outsäglig fröjd, 
och den lycka han erfor var för honom så stor, 
att han nästan fruktade, att den ej kunde räcka 
länge.

Genom det öppna fönstret trängde doftande väl
lukter från blommorna och orangerna, hvilka prydde 
den lilla närbelägna trädgården. Fåglarna upp
stämde sina jublande sånger och lika pilar af guld 
sköt solen sina strålar in mellan trädens gröna blad. 
I ungdomens förhoppningsfulla vår stodo de båda 
älskande der med händerna slutna tillsamman och 
blickade in i hvarandras ögon. För dem fans inga 
skilda religioner, kärleken var den brygga, som 
förenade deras hjertan och deras rena dygd det 
band, som helgade densamma.

Julias föräldrar gåfvo sitt bifall till den för
ening de unga ingått med hvarandra, och det blef 
öfverenskommet, att deras bröllop skulle ega rum 
några månader derefter, Carlos och Julias lycka
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och sällhet var oblandad. »Madonnan sjelf har 
gifvit dig åt mig,» yttrade den lycklige målaren till 
Julia, »ty i det lilla bönekoret såg jag dig, när du 
knäböjde inför henne.»

Och Julia gick hvarje dag till kyrkan Santa 
Maria da Gloria, för att knäböja inför sitt skydds
helgon och der bedja för sin och Carlos lycka.

Andrea Ruggiero besökte allt emellanåt sin 
bror. Från spädaste barndomen hade Julia varit 
Ruggieros stora favorit och hans tiligifvenhet för 
det underbart vackra barnet ökades i samma mån 
som den späda knoppen utvecklade sig till den 
hendigaste blomma. Ruggiero var en af dessa fa
natiska religionssvärmare, som den katolska kyrkan 
i så rikt mått alstrar inom sitt sköte. Kyrkan var 
lör honom allt och för att befordra dess fördelar 
och intressen skulle han ej rygga tillbaka att an
vända alla medel, att bryta de heligaste band, att 
om det gälde se sin egen bror bestiga bålet. Här
till kom äfven, att Ruggiero beherskades af en 
omätlig ärelystnad. Denna hade drifvit honom att 
blifva jesuit, ty han hoppades, att derigenom kunna 
befrämja sina egna fördelar. Han ville stiga högt 
inom kyrkan. Hans fromhet och heliga vandel var 
redan allmänt känd inom Rom, och ingen, som såg 
den till sitt yttre så ödmjuke munken vandra om
kring Roms gator för att besöka de sjuka, utdela 
allmosor, eller som afhörde hans fromma tal, kunde 
väl ana att inom hans bröst doldes de mest vidt- 
sväfvande planer, och att han eftersträfvade ingen
ting mindre än att blifva en af kyrkans furstar.

Julias trolofning med Carlo uppväckte i högsta 
grad Ruggieros vrede, och han talade sanning, då 
han sade Spedalotto, att han gjort allt hvad i hans 
förmåga stod för att omintetgöra denna förbindelse. 
Genom att förespegla den fromma Julia det syndiga 
uti att ingå förening med en kättare, en fiende till 
hennes tro, och att hon derigenom skulle blifva både 
tiinligt och evigt olycklig och förtappad,, sökte han
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att i religionens namn inverka på henne och förmå 
henne att bryta sitt löfte till Carlo. Samma medel 
sökte han att använda hos hennes föräldrar, men 
såväl dessa som Julia voro obevekliga och förkla
rade, att de i detta fall ej hade några betänklig
heter, och att den unge målarens karaktär var dem 
alla en säker borgen för Julias lycka.

Ruggiero rasade. Hans afsigt med Julia var 
att få se henne gift med en rik och ansedd man, 
hvars inflytande kunde tjena att befordra den äre
lystne munkens egna planer. Hennes utomordent
liga skönhet var för honom en säker borgen att 
ett lysande parti skulle erbjudas henne. Äfven detta 
lockbete utkastade han, men hvarken Julia eller 
hennes föräldrar nappade derpå och följden biet 
att Ruggiero ej vidare besökte familjen.

Så stodo sakerna, då Spedalotto gjorde Rug
giero ett annat förslag med afseende på Julia 
F er ett i.

Jag har redan berättat, att Pius IX umgicks 
med allvarsamma planer att fördrifva jesuiterna ur 
kyrkostaten och härigenom, icke allenast sjelf befria 
sig ifrån den farliga liga af i mörkret smygande 
spioner, hvilka på alla sidor omgåfvo honom och 
genom sina intriger sökte motverka hans reforma
toriska planer, utan äfven genom jesuiternas för- 
drifvande öka den popularitet, som nu omstrålade 
honom. Pius hade gått för långt i sin liberalism 
för att våga träda tillbaka. Icke blott de talrika, 
såväl i Rom, som öfver hela Italien utbredda car- 
bonariförbunden bevakade honom med Argpsögon, 
utan äfven det af Joseph Mazzini stiftade brödra
skapet »Giovine ltalia» — det unga Italien — hade 
sina blickar fästade på den nye påfven. Detta 
hemliga sällskap, hvilket hade sitt hufvudsäte i Rom, 
hade konstituerat sig till en stat i staten. Till 
detta brödraskaps stadgar hörde äfven den: att 
sällskapet vore berättigad t, att med efter brottet 
eller förbrytelsen lämpade straff, till och med döden,
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straffa enhvar, som gjorde sig skyldig tili ett för
räderi eller attentat mot detsamma, och lät denna 
dess dom fullbordas af enskilda till förbundet hö
rande medlemmar. Om detta brödraskaps tillvaro 
var Pius noga bekant och han visste äfven att 
hans lif sväfvade i den största fara, cm han bjöd 
till att taga ett enda steg, som skulle motverka — 
Italiens enhet och frihet. »Giovine Italia» fordrade 
högt jesuiternas fördrifvande. Spedalotto hade haft 
rätt, då han yttrade till Ruggiero: att Jesu säll
skap aldrig sväfvat i en större fara.

I denna sin nöd beslöt Spedalotto att genom 
Julia, som han ville göra till sin förtrogna, söka 
att utforska Pius’ planer med afseende pa jesui
terna. Ett rykte gick nemligen att den nye påf- 
vens hjerta ingalunda var stålsatt för ömmare 
känslor och att han önskade att i sin intimare 
umgängeskrets se sig omgifven af sköna fruntimmer. 
Pius var vid denna tidpunkt en vacker man med 
milda och behagliga anletsdrag, och man påstod att 
han som Mastai Fefetti haft mänga intima förbin
delser och galanta äfventyr. Denna svaghet ville 
Spedalotto begagna sig utaf. Sj elf älskande Julia 
med den ursinnigaste passion, ville han först göra 
den unga flickan till sin älskarinna binda henne vid 
sin person, inviga henne i sina planer, för att se
dermera ställa så till, att hon bief observerad af 
Pius, som hänförd af hennes skönhet, ej skulle kunna 
neka henne en plats inom Vatikanen, der hon borde 
leda samt spionera på den svage påfvens åtgöran
den och beslut.

Utan att göra den ringaste anspelning på sin 
egen passion för den unga flickan, hade Spedalotto 
delgifvit Ruggiero denna sin plan. Munken hade 
lofvat att så småningom bereda Julia på den rol, 
man ville att hon skulle spela och han hade så 
mycket beredvilligare ingått härpå, som han genom 
denna Julias egenskap af förtrogen icke allenast 
såg sina egna planer kunna befordras, utan äfven
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kunde omintetgöra hennes förbindelse med Carlo. 
Religionen skulle blifva den täckmantel, under hvil
ken deras plan borde döljas. Den fara, i hvilken 
denna sväfvade, om påfvens liberala sträfvanden 
kröntes med framgång, den omätliga tjenst, som 
hon skulle bevisa Gud och kyrkan, den både him
melska och jordiska belöning, som härigenom blefve 
hennes lott, allt detta borde Ruggiero framhålla 
för henne i de lifligaste färger och hjelpte ej detta, 
då borde andra medel användas.

Till följe af denna öfverenskommelse besökte 
munken åter familjen. Genom att ej längre hysa 
någon motvilja i hvad som rörde Julias förlofning 
med Carlo sökte han att vinna hennes förtroende 
och efter hand meddelade han henne hvad man for
drade af hennes fromhet och tillgifvenhet for den 
religion, som han påstod sväfvade i fara.

»Gud och helgonen skola bistå dig, min dotter,» 
yttrade Ruggiero med en andäktig suck. »Himmel
rikets portar skola öppnas för dig och du skall 
vinna en salighet, som endast är förbehållen Guds 
utvalda på jorden. Jordisk makt, rikedom och 
glans skall äfven falla på din lott, och namnet Ju
lia Feretti skall vinna en plats i vår kyrkas hi
storia.»

»Och allt detta vinner jag, om jag vill lyssna 
till edra lockelser och blifva en spion, ett redskap 
i er hand, ja, måhända en fallen qvinna,» utropade 
Julia med afsky. »Tror ni, att jag, en dygdig ro
mersk flicka, någonsin kunde falla så djupt, att 
jag skulle förgäta just livad religionen bjuder, och 
befaller att jag icke skall göra. Tror ni väl, att 
jag skulle vara värd min trolofvades kärlek, om 
jag skulle handla som ni önskar. Nej aldrig! Jag 
älskar friheten och mitt fäderneslands välgång allt
för högt att motarbeta den heliga faderns sträf
vanden. Härifrån, ni eländige! och om ni mera 
sätter er fot inom denna boning, underrättar jag 
mina bröder och Carlo om hvad ni nu föreslagit
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mig, och ve er, om Giovine Italia tar hand om er 
person.»

Ruggiero lemnade Julia, i det han svor en dyr 
ed att hämnas såväl pa henne som hennes trolof- 
vade.

Vi återvända nu till jesuitergeneralen och Rug
giero, ^ hvilka vi lemnade i den lilla cellen, belägen 
i Maria da Glorias bönekor.

Sedan Spedalotto afhört den misslyckade ut
gången af munkens underhandlingar med Julia satt 
han för en lång stund försjunken i djupt begrun
dande. . En mängd planer hvälfde sig i jesuitens 
vid intriger vanda hufvud, utan att han fann nå
gon, som kunde leda derhän att vinna Julia för 
hans planer.

v. »Hon måste till hvad pris som helst falla i 
mina händer, och hennes älskare måste undanröd- 
jas,» mumlade han för sig sjelf; derefter vände han 
sig till munken.

»Hvad skola vi göra för att nå vårt mål och 
få Julia Feretti att ingå på våra planer?» frågade 
han.

»Vi jnåste använda list eller vcdd, hjelper ej det 
förra, sa måste vi använda det senare,» svarade 
munken.

»Ni har rätt,» sade Spedalotto. »Vår lära till
låter oss att använda alla medel för att befordra 
våra ändamål, har ni händelsevis någon plan att 
föreslå?»

»Möjligtvis — men ...»
»Ni afbryter er och hvarför?»
»Jag har med trohet och nit tjenat vår orden 

och ännu står jag qvar inom densamma på de läg
sta trappstegen,» svarade Ruggiero. »Inom domini- 
kanerorden hade jag nu kunnat vara prior i ett klo
ster, (iinom Jesu sällskap . . ,»

»Ar ni från denna stund undersekreterare vid 
kollegiet,» afbröt honom ordensgeneralen, »och brin-

JS.
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gar ni Julia i raina bander, skall ni stiga ännu 
högre.')

Munkens ögon flammade. Äregirighetens de
mon hade fått makt med honom, och i det han 
förde marchesens hand till sina läppar sade han:

»Julia skall blifva er öfverantvardad, må ni göra 
med denna kätterska, halsstarriga flicka hvad ni beha
gar. Nu skall ers excellens få del af min plan.»

Ruggiero lutade sig intill marchesen och hvi- 
skade en stund länge och förtroligt med honom. 
Spedalottos mörka ansigte ljusnade allt efter som 
munken talade och när han slutat, räckte han ho
nom handen.

»Ni är listig och förslagen som en orm,» sade 
han, »och edra talanger skola ej blifva obegagnade. 
Men denna cell?»

»Ar tystlåten som muren, hvilken döljer dess 
ingång,» svarade Ruggiero. »Kan ej Madonnan 
hjelpa oss, så måste vi använda ett annat medel. 
Med list eller våld skall hon falla i våra händer. 
Men hennes trolofvade, hvad skola vi göra med 
honom?»

Jesuitergeneralen gjorde en betecknande åtbörd 
med handen, i det han yttrade:

»Tibern är djup och tystlåten!»
Ruggiero nickade ett stumt bifall. Efter ännu 

en stunds samtal aflägsnade sig marchesen samma 
hemlighetsfulla väg han kommit.

Det svarta dådet var beslutadt dem emellan.

Medan dessa mörka ränker hopsmiddes af de 
båda jesuiterna, njöto Julia och Carlo en lycka, 
som ej stördes af minsta moln. Dagen för deras 
bröllop närmade sig och Carlo som nu åter tagit 
sin präktiga bostad, villan vid Tibern, i besittning 
och dit återflyttat, hade än ytterligare prydt och 
förskönat densamma för att åt Julia bereda ett 
det angenämaste hem. Julias båda äldsta bröder,

MÖRKA RÄKKER.
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Francesco och Mauro Feretti, hvilka båda voro if- 
riga republikaner och tillhörde brödraskapet »Gio- 
vine Italia», hade återvändt tili Hom från en resa 
i provinserna, hvarest de i egenskap af agenter 
verkade för det nationella frihetssträfvandet och för 
att väcka folkets sympatier för desamma. Deras 
systers trolofning med Carlo helsades af dem med 
verklig glädje och tillfredsställelse. Spart hade de 
lärt att värdera och uppskatta den unge svenskens 
redbara och högsinnade karaktär, och båda brö
derna blefvo Carlos bästa och trognaste vänner.

En utställning af de i Rom vistande målarnas 
arbeten hade blifvit föranstaltad och Carlo hade 
äfven lemnat bidrag härtill. Han hade nemligen 
ditsändt det porträtt, han målat af Julia, sedan 
han likväl först tagit en kopia af detsamma. Påf- 
ven sjelf tog i hög person utställningen i betrak
tande. När han kastade blicken på Julias porträtt, 
stannade han, i det han utropade:

»Detta porträtt är måladt med ett fulländad t 
mästerskap. Det är en målning värdig konstens 
mest lysande tidehvarf,» och vändande sig till en 
af de honom åtföljande kardinalerna, sade han : »Jag 
bjuder tusen dukater för detta porträtt, uppsök 
målaren och säg honom att jag önskar blifva égaré 
till denna herrliga tafla.»

En af Carlos vänner, målare liksom han, hade 
hört hvad Pius yttrat. Han skyndade att uppsöka 
den lycklige artisten. Han träffade Carlo hemma, 
öfver vak ande de sista anordningarna för sitt stun
dande bröllop.

»Vivat, hurra! du har segrat, din lycka är gjord, 
ditt rykte besegladt,» utropade vännen till den för
vånade Carlo.

»Hvad menar du, jag förstår ej ett ord af hvad 
du säger,» yttrade artisten.

Vännen skyndade att berätta den uppmärk
samhet hans tafla vunnit, samt att påfven yttrat 
den önskan att sjelf bli égaré till porträttet.
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»Han skall få den, men ej för penningar,» ytt
rade Carlo. »Åt den förste liberale påfve, som 
Italien egt, vill jag skänka min tafla. De tusen 
dukater, han bjudit, gifver jag åt Roms fattiga att 
utdelas på min bröllopsdag, detta är mitt beslut.»

Kardinal Stella inträdde i detta ögonblick till 
målaren. I de mest smickande ordalag omtalade 
han, bvad Carlo nyss fått veta, Denne upprepade 
till kardinalen, livad han redan yttrat till vännen.

»Det beslut ni fattat hedrar er,» svarade kar
dinalen, »och denna uppmärksamhet kommer att 
väl upptagas af den helige fadern. Redan i efter
middag skall ni få veta tiden då påfven vill mot
taga er i audiens för att till honom i egen person 
öfverlemna ert konstverk.»

Carlo bugade sig och tackade kardinalen för 
hans artighet, Den höge prelaten aflägsnade sig 
och på aftonen mottog Carlo ett bref från kardi
nalen, hvaruti denne underrättade honom att påfven 
med tacksamhet och under uppgifvet vilkor ville 
mottaga målarens gåfva, samt att Carlo följande 
dagen klockan 11 f. rn. var väntad i audiens hos 
påfven i Vatikanen.

Carlo skyndade att meddela Julia denna ny
het, Hans framgång uppfylde henne med glädje. 
Men han lade märke till att ett lätt moln af be
kymmer hvilade på hennes panna, Oroad häröfver 
sporde han henne om orsaken härtill.

»Jag vet ej sjelf, hvad som fattas mig, men 
under loppet af flera dagar har jag kännt en oro 
och beklämning inom mig, som jag ej kan förklara,» 
svarade hon. »Något besynnerligt och hemlighets- 
fnllt tilldrager sig omkring mig. Under det jag 
besökt kyrkan Santa Maria, för att der förrätta 
min andakt, har jag på vägen dit sett mig för
följas af en man, insvept i en stor och mörk kap
pa. Af hans ansigte har jag ej kunnat se an
nat än ögonen, men dessa förfärliga ögon, hvil- 
ka han riktat på mig, hafva ingifvit mig fasa.
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Jag fruktar en olycka, ehuru jag ej vet mig ega 
någon fiende.»

Carlo afhörde henne under djupt begrundande. 
Julias skönhet hade lätt kunnat förskaffa honom 
en rival. Han borde vara på sin vakt, i Hom 
voro sederna ytterst förderfvade och lagen var of
tast vanmäktig, då det gälde att straffa ett brott 
eller lemna skydd åt eu förföljd.

Plötsligt tyckte Carlo erinra sig något, som 
han allt hitintills förgätit.

»Mahända är den man, som följer dina steg 
samma person, som jag såg räcka dig en bukett 
utanför ingången till den heliga jungfruns kyrka, 
första gången jag såg dig der?» sporde han.

»Ja, det är samma man,» svarade Julia.
»Besynnerligt,» mumlade Carlo. Högt sade han:
»Om blott några få dagar äro vi förenade genom 

kyrkans band, och jag är da din laglige beskyddare. 
A i skola strax derefter besöka mitt sköna fädernes
land och för en längre tid lemna Rom. Ingen skall 
då vidare förfölja dig. Var emellertid försigtig. 
Jag skall bedja Francesco eller Mauro, någon af dina 
bröder, att följa dig till och från kyrkan. Oroa dig 
ej längre, snart skall du vara min maka.»

Han tryckte henne till sitt bröst, och hon såg 
upp i hans ansigte med tillförsigt och hopp.

Dagen derpå for Carlo till Vatikanen för att 
hafva audiens hos påfven. Han hade medtagit sin 
tafla för att gifva den åt den helige fadern. Ju
lias bada bröder hade blifvit kallade att infinna 
sig till ett möte som »Giovine Italia» höll denna 
förmiddag. Ensam hade Julia begifvit sig till kyr
kan för att framför bilden af madonnan förrätta sin 
bön och tacka henne för den lycka och framgång, 
som hennes trolofvade vunnit.

Med faderlig godhet och välvilja mottog Pms 
målaren, och komplimenterade honom för hans lyc
kade arbete. Den heliga faderns värdiga hållning, 
hans milda ansigte och fördelaktiga utseende, gjorde
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ett särdeles godt intryck på Carlo och lian böjde 
sig djupt öfver den hand Pius räckte honom att 
kyssa.

Taflan bade på påfvens befallning blifvit inbu
ren i hans rum och hans beundrande blickar hvi- 
lade länge och med förtjusning på konstverket.

»Af kardinal Stella har jag hört, att ni inom 
kort ämnar gifta er,» yttrade påfven till Carlo. »Ar 
det indiskret af mig att fråga med hvein?»

»Med originalet till detta porträtt,» svarade ar
tisten, i det han med handen visade på taflan.

»Finnes det i verkligheten ett så skönt frun
timmer,» yttrade Pius i det han åter riktade sin 
blick på porträttet. »Jag trodde att ni tagit mo
dellen härtill efter någon af Rafaels eller Murillos 
heliga madonnor?»

»Detta porträtt är en naturtrogen kopia af 
min trolofvade brud Julia Feretti, en ung romersk 
flicka,» svarade Carlo. »Det är ett fruntimmer 
lika utmärkt för sin ovanliga skönhet som för sin 
fromhet och dygd.»

»Julia Feretti,» upprepade Pius med tonvigt. 
»Måhända är hon dotter till en viss Ferdinando 
Feretti ?»

»Ja ers helighet, det är hennes fars namn.»
Pius och artisten befunno sig allena.
»Då vill jag säga er, att den brud ni utvalt 

är en slägting till mig,» yttrade Pius, sänkande 
rösten till en hviskning. »Ferdinando Feretti är 
min kusin och ehuru jag ej borde tillstädja ett gif
termål mellan en lutheran och katolik, sa vill jag 
likväl blunda härför, i det hopp att ni gör Julia 
lycklig och låter henne behålla sin tro och öfver- 
tygelse. Jag skall ej förgäta er båda och de tu
sen dukater jag är er skyldig skall enligt er ön
skan utdelas till de fattiga på er bröllopsdag. Se 
här ett minne af mig, som jag ber er mottaga och 
bära. Ett vill jag likväl bedja er om, att tillsvi
dare hemlighålla att Julia Feretti är min slägting,



EN SKON AFTON

om detta blefve kändt
tillåta en förening

blott för att mina fiender skulle
skarpt klandra min svaghet 
mellan er och henne »

Pius räckte åt målaren en ytterst dyrbar ring, 
Carlo, ej litet förvånad öfver hvad han fått höra 
rörande Julias slägtskap med sjelfvaste kristenhe
tens öfverhufvad, tackade för gåfvan och afgaf det 
löfte Pius fordrat af honom.

»Och nu farväl, unge man och lycka både till 
ert giftermål och till er fortgång på konstens bana,» 
yttrade Pius till artisten, i det han gaf honom sin 
hand till afsked. »Kom ihåg att ni i mig alltid 
har en vän och beskyddare, och skulle ni behöfva 
mitt bistånd, så sänd mig blott den ring, jag nu 
gifvit er. till ett tecken, att ni är i behof af min 
hjelp, och den skall ej uteblifva.»

af så mycken godhet förde Carlo påf- 
och fina hand till sina läppar och aflägs- 
full af vördnad och beundran för den 
på ett så kärleksfullt och humant sätt 
vinna allas högaktning och kärlek.

Rörd 
vens hvita 
nade sig, 
man, som 
förstod att

Carlo återvände till
den_ återstående delen af dagen. Han hade åtskil 
liga bref att skrifva och först en timme före sol
nedgången lemnade han sitt hem för att begifva sig 
till Julia, och delgifva henne utgången af sitt möte 
med Pius IX.

• Aftonen var en af de skönaste. Öfver den 
obeskrifligt klara blå himlen simmade några lätta, 
ljusa skyar, under det att solens afskedsstrålar be
lyste de a fl ägs na bergens och kullarnas toppar samt 
lekte på Tiberns- breda, snabbt framilande ström
fåra. Tempelklockorna i den närbelägna staden 
ljödo till aftonbönen, i det saftiga, gröna buskaget 

näktergalen sina ljufva melodier, fåglarna 
till sina nästen, och aftonen utbredde allt 

mera sin stillhet och frid öfver jorden.
Carlo hade stannat på toppen af en kulle, be

lägen i parken, som omgaf villan och betraktade i 
Trolle. 13
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villan och tillbragte der 

dagen.
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stum hänryckning den vackra tafla, som scenen 
rundtomkring erbjöd honom. I fulla drag njöt ar
tisten af aftonens skönhet. Försjunken i betraktel
ser, märkte han ej, att en lång, mörk skugga föll 
på sidan om honom. Han stod ljast i begrepp att 
stiga nedför kullen, då han med ett anskri föll till 
jorden. Skuggan bakom honom hade i kroppslig 
gestalt närmat sig honom, upplyftat högra armen 
och stött en dolk i bans högra sida. Ögonblicket 
derefter hade mördaren smugit sig undan bland trä
den och spårlöst försvunnit. Utanför parken höll 
en vagn. I denna satt en man, inhöljd i en mörk 
kappa och med kapuschongen dragen öfver hufvu- 
det. En svart halfmask dolde hans ansigte. Mör
daren skyndade hastigt in i vagnen och tog plats 
vid den maskerade mannens sida.

»Fullbordadt?» frågade mannen i kappan.
»Död!» svarade banditen.
Kusken erhöll befallning att köra derifrån i 

skarpaste traf. Samtidigt härmed inträdde Fran
cesco och Mauro Feretti med skyndsamma steg i 
parken. De sågo en täckt vagn i ilande fart kom
ma ifrån vägen, som förde till villan. De lade ej 
vidare vigt härvid. Deras besök hos Carlo var af 
yttersta vigt. Julia hade ej varit synlig i hemmet 
under loppet af hela dagen. Hon hade ensam be
sökt kyrkan Santa Maria, men ej återvändt der
ifrån. Man antog, att Carlo hemtat henne och att 
hon i målarens sällskap begifvit sig till villan. Fran
cesco och Mauro skyndade genom parken, deras väg 
förde dem öfver den kulle, på hvilken Carlo läg 
sanslös, badande i sitt blod. Vid åsynen häraf upp- 
gåfvo de ett fasans rop. Francesco föll på knä, 
slet upp den sårades kläder och förband hans ym
nigt blödande sår med sin halsduk. Derefter upp
lyfte de Carlo och buro honom till villan. Fran
cesco qvarstannade hos den sårade, medan Mauro 
kastade sig upp på en häst och skyndade till sta
den för att hemta en fältskär. När denne anlände,
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fann han Carlos tillstånd ytterst betänkligt, såret 
var djupt, blodförlusten hade varit betydlig, och 
målarens lif hängde så att säga på ett hårstrå. 
Läkaren qvarstannade för att sjelf vårda den sårade 
och öfvervaka hans tillstånd. Francesco och Maur o 
begåfvo sig till staden för att spana efter den för
svunna Julia. Det var klart att såväl hon som 
Carlo varit föremål för någon mörk plan, ett natt
svart dåd. Sorg och klagan rådde inom Ferettis 
torftiga hem. Polisens skickligaste spårhundar sat
tes i rörelse att upptäcka Julias bortröfvare och 
Carlos mördare. En stor belöning utfästades att 
gifvas till den eller dem, som kunde lemna den rin
gaste ledtråd för efterspaningarna. Tidningspressen 
i Rom tog saken om hand och redogjorde i sina 
spalter för det begångna dådet, hvilket i hela sta
den väckte ett oerhördt uppseende, ty Carlos namn 
hade genom haus tafla blifvit ryktbart och kändt. 
Artistens vänner voro otröstliga och inom »Giovine 
Italia», bland hvars medlemmar Francesco och 
Mauro Feretti befunno sig, blef det öfverenskommet, 
att med alla medel, som stodo brödraskapet till 
buds, söka att vinna ljus i denna mörka sak och 
om anstiftarna till detta dåd blefvo upptäckta, sjelfve 
taga deras bestraffning om händer.»

Stadenhjelm gjorde här ett uppehåll i sin be
rättelse. Han tände en ny cigarr och gaf hofmä- 
staren några befallningar med afseende på supén.

»Att tala om mat och dryck är alltför pro
saiskt och störande,» yttrade Louise leende, »isyn
nerhet då hjelten i berättelsen ligger döende och 
hjeltinnan är spårlöst försvunnen. Vi fruntimmer 
hysa det största deltagande för dem båda, och säg 
oss derför rent ut om er kusin, den stackars måla
ren, blef vid lif?»

»Ja, lians ungdom och kroppsstyrka öfvervann 
lyckligt sårfebern, ock läkarens skicklighet ryckte 
undan döden ett lif, om hvilket knappast förefans 
något hopp,» svarade Stadenhjelm, fortsättande att
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berätta. »Efter ungefär fyra veckors förlopp var 
Carlo så pass återstäld, att icke blott hans lif var 
utom all fara, utan att man äfven kunde meddela 
honom Julias försvinnande. Underrättelsen härom 
uppfylde honom med sorg och förtviflan. Nu ihåg- 
kom han, hvad Julia yttrat med afseende på den 
olycka, hon anade som nära förestående. Att den 
man, som så ifrigt och länge förföljt henne, äfven 
varit den som velat beröfva honom sjelf lifvet och 
samtidigt bortfört Julia, antog han för gifvet, och 
dessa hans misstankar delades äfven af Julias brö
der och målarens öfriga vänner.

Plötsligt föll Carlos blick på den ring Pius 
IX leran at honom vid hans afsked ifrån påfven. 
Ringen satt på Carlos finger och han ihågkom 
äfven de ord, som den helige fadern yttrat, då 
han till målaren lemnade detta minne. Francesco 
och Mauro jemte läkaren befunno sig hos honom 
i rummet. Han bad den förstnämde träda fram 
till sängen, i hvilken han låg. Målaren drog 
ringen af sitt finger och räckte den till Francesco 
Feretti.

»Tag denna ring och begif dig skyndsamt till 
Vatikanen samt begär företräde hos den helige fa- 
dern,» sade Carlo till honom. »Nekar man dig före
träde, så säg, att du är sänd till påfven med ett- 
uppdrag från den målare, som skänkt hans helig
het den tafla, som vann påfvens uppmärksamhet 
vid artisternas utställning. Du skall då genast få 
audiens. Du öfverlemnar då till Pius denna ring 
med de orden: att egaren till ringen behöfver hans 
hjelp och bistånd, hvarefter du redogör för Julias 
försvinnande samt orsaken hvarför jag ej sjelf 
kan infinna mig. Hans helighet skall då göra allt 
för att vi må vinna visshet om Julias öde. 
Skynda dig, att jag må få veta, hvad svar du med
för till mig.»

De närvarande sågo med bestörtning ömsom 
på hvarandra, ömsom på Carlo, ty man trodde att
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han yrade. Målaren, som märkte deras förvirring, 
utropade med feberaktig ifver till Francesco:

»Gå, skynda dig. Hvarje minut är dyrbar. 
Här finnes ingen tid till förklaringar. Päfven är 
min vän ock beskyddare, du har intet att frukta.»

Francesco lemnade villan. När han efter ett 
par timmars förlopp återvände och ånyo inträdde i 
Carlos rum, utropade denne:

»Nå, hur har din audiens hos påfven aflupit?»
»Alldeles som du förutsade,» svarade Francesco. 

»Hans helighet sänder dig ringen åter, med de or
den: säg honom, att jag skall göra allt hvad som 
står i min förmåga för att rädda Julia F'eretti.»

Ett leende spred sig öfver målarens bleka, af- 
tärda ansigte, i det han svagt framhvfskade :

»Jag visste väl jag, att Pius skulle hålla sitt 
löfte.»

Vi återvända till Julia.
När den unga flickan begaf sig till kyrkan för 

att bedja, var hennes hjerta uppfyldt af idel glada 
känslor och förhoppningar. Carlos framgång fröj
dade henne på det högsta, och den oro, hon förut 
erfarit, hade gifvit vika för en lugnare sinnesstäm
ning, När hon inträdde i kyrkan, fans ingen före 
henne der. Hon ingick i madonnans bönekor och 
knäföll med blicken riktad upp mot bilden. Julia 
bad ej med läpparna, utan med själen. Hennes bön 
var allvarlig och djup. Men plötsligt bleknade hon, 
hennes kinder blefvo li 1 jehvita och ögonen stirrade 
med ett förvirradt och förskräckt uttryck på ma
donnan. Var det en synvilla eller verklighet? Nej! 
Den heliga moderns högra arm, den hon hade hvi- 
Iande öfver bröstet, sträcktes mot henne, bildens 
ögon rörde sig och dess läppar öppnade sig. Julias 
kropp skakades af fasa, hjertat krympte tillsam
man i hennes bröst, och när hon tydligt hörde ma
donnan uttala orden:
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»Ôjvergif din jordiska kätterska kärlek och 
återvänd med ditt hjerta och sinne till Gud och 
helgonen,»

då uppgaf hon ett skärande anskri och sjönk 
medvetslös ned på golfvet.

I samma ögonblick öppnades den hemliga dör
ren i muren, och tvenne män visade sig i böne- 
koret. Det var Spedalotto och Ruggiero. De 
skyndade fram och upplyftade Julia samt buro 
henne in i cellen och nedlade henne på en bädd å 
golfvet.

»Vår list lyckades,» mumlade jesuitergeneralen. 
«0, hvad hon är skön. Innan hon uppvaknar, 
måste jag aflägsna mig härifrån. Bytet är i våra 
händer, från denna cell kan intet ljud framtränga 
och ingen skall kunna ana, att Julia Feretti här 
är lefvande begrafven. Ni måste styrka henne i 
den tron, att hon varit föremål för ett underverk. 
Bered henne så småningom på den rol hon skall 
spela. At er uppdrager jag att omvända denna 
vilseförda unga qvinna. Er belöning kommer att 
motsvara det nit, ni visar. Hvad ni behöfva till 
ert uppehälle skall jag sjelf hitskaffa. Farväl, vi 
återse hvarandra i morgon.»

»Allt skall blifva efter er önskan, ni kan full
komligt lita på mig,» svarade Ruggiero.

När Spedalotto åter trädde ut i kyrkan, sam
manträffade han med Pietro Ratnolini, kyrkoherden 
i Santa Maria och en hemlig jesuit, samt i ö frig t 
marchesens förtrogne.

»Allt har gått efter önskan,» hviskade Speda
lotto, »nu gäller det blott att hålla fågeln qvar i 
buren.»

»Madonnans bönekor skall från denna stund 
blifva stängdt, ingen obehörig får vidare dit ingå,» 
svarade Ramolini.

»Godt! då behöfva vi ej frukta, att någon skall 
kunna höra hennes rop. Farväl bäste vän, vi träf
fas snart åter.»
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Marchesen lemnade kyrkan. Den olyckliga Julia 
var heit och hallet i den förfärliga mannens våld.

Det dröjde länge, innan hon återvann sansen. 
När hon slutligen vaknade upp från sitt medvets
lösa tillstånd, reste hon sig häftigt upp och stir
rade förfärad omkring sig. Hon visste ej, hvar hon 
befann sig. Långsamt strök hon undan det tuktiga 
håret från pannan och skådade sig omkring. Den 
lilla cellen med sina nakna murar ingaf henne för
färan. Hon såg en man sitta med ryggen vänd 
emot henne och läsa vid ett bord, på hvilket en 
lampa brann. Var hon väl utsatt för någon hemsk 
dröm. Plötsligt påminte hon sig den syn, hon haft 
i bönekoret och de ord hon hört helgonet uttala. 
Hon uppgaf ett anskri och störtade upp..

Ruggiero vände sig om. Julias blick toll pa
munkens ansigte.

»Ni här,» utropade hon med fasa och bestört
ning. »O min Gud nu förstat jag cillt. Näi ni ej 
lyckades att få mig med lockelser och falska t öre
speglingar att inga pa edra förslag och betiäda 
syndens väg, har ni med svek fått mig att falla i 
edra händer. Men Gud och helgonen skola be
skydda mig. Det var ej helgonet, utan m som ta
lade då jag förrättade min andakt. Låt mig komma 
härifrån, mina föräldrar och Carlo vänta mig med 
oro öfver min långa bortovaro. De skola söka mig
och ve då er.»

Hon talade fort och häftigt och den starka rod
naden på hennes kinder visade, huru upprörd hon var.

Ruggiero betraktade henne med väl spelad för
våning.

»Jag förstår ej ett ord af hvad du säger,» ytt
rade han med en inställsam röst, »och allra minst 
kan jag fatta, hvad du yttrar, att jag talat till 
dig, under det du i bönekoret förrättade din an
dakt. Jag hade tillbragt morgonen i detta lilla 
rum, sysselsatt med studier och kände, ej det rin
gaste till din närvaro i kyrkan. När jag lemnade
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»ETT MIRAKEL!»

cellen och utkom i bonekoret
stora öfverraskninram

madonnan Jag baiframför bilden
och nedlade dig på bädden här, samt satteinig här 
vid bordet för att vänta, tills du uppvaknade, 
Detta är allt hvad jag gjort och för hvilket jag 
tår till tack uppbära dina hårda ord och flre- 
bråelser.»

Juha visste ej. hvad hon skulle tro eller tänka. 
Hon påminde sig tydligt hvad som tilldragit sig i 
bonekoret och således orsaken till sitt medvetslösa 
tillstånd. Men Julia, ehuru hon var en from kato
lik, var derför ingalunda en sla fv is k blindt troende 
menniska och till några uppenbarelser eller under
verk satte hon ingen tillit. Ruggieros närvaro ökade
ännu mera hennes misstankar att ett bedrägeri

c?blifvit begånget mot henne och hon beslöt att ge
nom ett helt enkelt medel vinna visshet härom.

Jag tackar er för det bistånd ni Jemnat mig,, 
yttiade hon i en mildare ton, »och som jag nu är 
fullt återstäld från min opasslighet, så vilTjag nu 
lemna er och återvända hem.»

»Mycket gerna min dotter, men först måste 
du tilifi edsställa min nyfikenhet och omtala för mig 
hvad orsaken var tifi detta ditt illamående. Du 
sade, att någon talat till dig i koret, huru förhåller
det sig med denna sak?» frågade Riwmero. 

Julia • ' -. som ej anade minsta oråd, berättade 
för munken den syn hon haft och de ord hon hört 
talas.

Ruggiero stöitade pa knä med händerna upp
sträckta mot höjden.

»Ett underverk, ett mirakel!» utropade skur
ken. »Madonnan sjelf har velat rädda din själ un
dan helvetet och den eviga döden. Hon sjelf har 
uppmanat dig att lyssna till mina ord och egna 
ditt lif och dina krafter at var kyrkas tjenst, Du 
är en. af Guds utvalda på jorden. Julia Feretti, 
med dig har skett ett stort under.»

I
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»Det var en synvilla eller också ett bedrägeri 
af någon, som deraf hade intresse,» svarade Julia, 
lika mycket öfverraskad af munkens uttydning, som 
hon kände sig förskräckt. »Jag upprepar mina ord,» 
tilläde hon, »och beder er att få återvända hem.»

»Hem, hem till detta syndens näste, som du 
kallar ditt hem, hem för att återse kättaren och 
med honom jollra jordisk kärlek och förgäta hel
gonets varning,» utropade munken med brinnande 
ögon och skälfvande läppar. »Nej o nej! det får 
icke, det skall icke ske. Jag vill genast skynda 
till hans helighet påfven och berätta för hononi det 
underverk, som här inträffat. En stor högtidlig 
procession skall anordnas hit, madonnan till ära. 
Du skall offentligt intyga och besvärja den syn, den 
uppenbarelse du haft. Den skall styrka de vack- 
landes tro, trösta och hugsvala de lidande och 
troende, den skall höja vår kyrkas anseende. Nej, 
du måste qvarstanna här tillsvidare. Påfven sjelt 
får besluta öfver ditt öde. Yill du hafva jordisk 
näring så finner du mat och dryck i korgen här 
på bordet. Bed, bed innerligt och ödmjukt, medan 
jag är borta. Må Gud och lians helgon vara hos 
dig.»

Innan den öfverraskade Julia visste ordet af, 
hade Ruggiero försvunnit genom den hemlighetsfulla 
dörren ur cellen. Hon visste ej, hvad hon skulle 
tro eller tänka. Ett rof för de mest stridiga och 
vexlande sinnesrörelser föll hon i en häftig grät. 
Hon tänkte på Carlo och den oro han skulle erfara, 
då han ej såg henne återvända. Ju mera hon 
öfver tänkte, hvad som händt henne, ju mera visshet 
erhöll hon att man spelat ett bedrägeri med henne. 
Ruggieros närvaro, hans ofta upprepade ord och 
listiga anspelningar, bidrog att styrka henne uti 
denna sin tro, och hon beslöt att så fort munken 
återvände genast och med allvar fordra att blifva 
frimfven och få återvända hem.

C-
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Den arma Julia — hon kände ej de män, i 
hvilkas händer hon fallit.

Timmar förgingo och Ruggiero återvände ej. 
Julias ångest ökades. En fånge i denna cell, var 
hon helt och hållit i munkens våld. Uttröttad af 
de sinnesrörelser, hon erfarit nedkastade hon sig 
på bädden och föll i en djup och lång sömn. När 
hon uppvaknade, hörde hon klockorna ljuda till 
morgonbönen. En ny dag hade således randats. 
Lampan på bordet brann med ett klart sken. Hon 
reste sig upp, men for förskräckt tillbaka. IJr cellens 
dunkel såg hon tvenne män framträda. Den ena 
var Ruggiero, den andre var inhöljd i en mörk 
kappa och bar en svart halfmask för ansigtet. I 
den senare igenkände hon den person, som räckt 
henne buketten och som hon ofta sett följa och 
spionera på sig. Hvad vill väl denne man, hvarför 
hade han infunnit sig? Julia störtade fram till 
munken, fattade hans hand och bönföll att få lemna 
cellen och få återvända till de sina,

»Denna din anhållan beror ej af mig utan af 
hans helighet påfven, med hvilken jag talat,» sva
rade munken med mildt allvar. »Den syn du haft 
uppväckte hos honom lika mycken förundran som 
glädje. Försynen har utsett dig till ett redskap i 
dess hand. Påfven vill, att du i stilla andakt och 
bön här skall några dagar tillbringa din tid i en
samhet, på det att ditt hjerta må blifva till fullo 
ge nom trängd t af den gudomliga nåden och du rätt 
må kunna uppfatta det stora under, som vederfarits 
dig.»

»Och för att rätt bereda er till att blifva en 
värdig tjenarinna i vår saliggörande kyrkas tjenst 
har han sändt mig till er, min dotter,» yttrade man
nen i kappan, i det han tog masken från ansigtet 
och derefter gjorde korstecknet.

Julias blickar föll på jesuitergeneralens hårda, 
afskräckande ansigte. Det var en anblick, inga
lunda egnad att lugna henne eller ingifva henne mod.
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»Jag vill säga er båda, att jag en längre tid 
varit nervös och att sjukliga fantasier oroat mig,» 
sade hon, »och att hvad som föreföll i koret blott 
var en synvilla, en följd af min föregående svaghet.
I min familjs sköte skall jag snart återvinna mitt 
lugn och jag anhåller derför, att ni ej längre håller 
mig fången här utan låter mig gå. Påfven har 
gjort Italien fritt och, om han än befalt mitt qvar- 
blifvande här, har han dock ingen makt att mot 
min vilja beröfva mig min frihet.»

Hon uttalade dessa ord med värdighet, under 
det att marchesen hade sina blickar fästade på hen
nes ansigte.

»Denna svaghet, dessa sjukliga fantasier, som 
ni kallar det, föregår vanligtvis de gudomliga uppen
barelser som en och annan af Gud dertill utsedd 
mottager,» svarade Spedalotto. »Ensamhet och bön 
skall komina er att tro och tänka annorlunda. 
Knäböj inför denna bild, och ni, min dotter, skall 
känna trons och fridens källa genomströmma ert 
hjerta.»

Han framtog och satte ett krucifix på ^bordet. 
Julia stod som en drömmande, när hon såg upp, 
var hon åter allena. Den olyckliga uppgaf ett för- 
tviflans skri. Hon tog lampan från bordet och 
undersökte murarna rundt omkring cellen utan att 
kunna finna någon dörr. Hennes hufvud värkte, 
hennes tinningar bultade, hon trodde sig blifva van
sinnig.

»Hjelp, rädda mig, Carlo! min älskade, hör du 
ej min röst,» ropade hon full af förtviflan. »Gud, 
min Gud, förbarma dig öfver mig, jag är förlorad, 
om du ej utsträcker din hand till min räddning.»

Hon nedföll framför krucifixet och bad länge 
och innerligt. Derefter satt hon tankfull och di öm
mande. Korsången i kyrkan nådde hennes^ öron. 
De högtidliga tonerna verkade välgörande på hen
nes sinne.

»Huggieros följeslagare ingifver mig fruktan,»

»HJELP, BÄDDA MIG!»
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in um lade hon. »Det blir mig alltmera klart, att 
dessa båda män är o i komplott med hvarandra. 
På tve n har aldrig yttrat de ord, den främmande 
mannen omtalade. Mina bröder hafva båda sagt, 
att den helige fadern är god, rättvis och mild. Jag 
måste vara på min vakt, ty en stor fara hotar 
mig.»

Hon kände sig hungrig. Under loppet af ett 
och ett halft dygn hade hon ej förtärt någon föda. 
Hon öppnade korgen och uppgaf ett glädjerop. En 
skarpslipad knif låg derofvan. Hon grep den och 
gömde den innanför vecken i sin svarta sidentröja.

»G.ud har sändt mig detta medel till min rädd
ning,» utropade hon. »Jag saknar ej längre ett 
inedel till mitt försvar. Jag kan nu dö med bibe
hållen heder.»

Hon styrkte sig med mat och dryck. I kor
gen fans rikligt af båda delarna.

Under loppet af de följande 14 dagarna mot
tog Julia hvarje dag besök af de båda jesuiterna, 
hvilka voro outtröttliga i böner och förmaningar 
tör att förmå henne att ingå på deras planer. Öfver- 
tygad om att hennes motstånd tjenade till intet, 
iakttog hon en envis tystnad. Hon blott upprepa
de sin anhållan att blifva fri. Under dessa prof
onde dagar hade hennes förut så friska hy blifvit 
blek och de matta insjunkna ögonen vitnade om 
nattvak och om de q val hon led. Julias tillstånd 
började blifva betänkligt. Hon var ju på sätt och 
vis fëfvande begrafven.

Men efter dessa 14 dagar infann sig ej vidare 
Ruggiero. Spedalotto var blott den, som besökte 
henne. Detta ökade ännu mera hennes bekymmer 
och fruktan. Den slipade jesuiten började nu att 
tala med henne om verldsJiga. saker, han sökte att 
väcka hennes ärelystnad och att ingifva henne kär
lek till synden. Julia bäfvade och ryste. De brin
nande, vilda blickar, med hvilka han betraktade 
henne, ingaf henne en outsäglig fasa. Han blef för
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hvar je gång han besökte henne allt mera rå och 
cynisk i sitt uppförande. Han dolde ej längre sina 
afsigter och han bekände öppet för henne sin kärlek.

Bindeln föll nu fullkomligt från Julias ögom 
Hon bönföll i de mest rörande ordalag om nåd och 
försköning. Hon var en annans trolofvade brud, 
en ädel mans, som hon svurit kärlek och trohet. 
Dessa ord ökade ännu mera den eländiges vrede 
och hot. Med händerna sträckta mot krucifixet 
svor han en dyr ed, att hon skulle med eller mot 
sin vilja tillhöra honom.

»Jag gifver er åtta dagars betänketid,» sade 
han vid afskedet. till henne. »Det svar, ni då af- 
gifver skall bestämma öfver mitt handlingssätt. Att 
välja lif eller död beror af er sjelf. Ofverväg detta 
och handla derefter.»

Ruggiero infann sig åter, men blott för att 
tillställa henne föda. Hennes tilltal besvarade han 
ej, hennes böner om räddning och hjelp ville han 
ej höra. Han aflägsnade sig lika skyndsamt, som 
han kommit.

Vid denna tid var det som Carlo åter kunde 
lemna sitt hem. Ständigt åtföljd af Francesco och 
Mauro visade han sig åter i staden, hvarest hans 
sorgliga öde väckte allmänt deltagande. En skydds
vakt af vänner omgaf hans person och vakade 
öfver hans säkerhet. Han uppvaktade den helige 
fadern och påminte honom om hans löfte.

»Jag har gjort allt hvad på mig berott för att 
vinna upplysning i denna hemlighet,» svarade Pius, 
»men ännu hvilar allt i mörker, som rörer er tro
lofvade. Julia Feretti är som jag omtalat, min 
slägting och jag är lifligt intresserad af hennes öde. 
Redogör omständligt för mig alla familjeförhållan
dena. inom Ferettis familj, måhända ligger upphof- 
vet till brottet inom densamma.»

Carlo berättade allt hvad han visste om fa
miljen samt de personer, med hvilka den plägade 
hafva något umgänge.
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Den helige fadern lyssnade uppmärksamt, när 
Carlo slutat sade han:

»Måhända att jag genom ert meddelande funnit en 
ledtråd. Jag skall^ vidare eftersrnna, hvad jag fått 
höra. Vi skola måhända snart hafva ljus i denna 
sak.»

Samma dags afton arresterades på påfvens be
fallning munken Andrea Ruggiero, då han befann 
sig på väg till jesuiterkollegiet.

Men Francesco och Mauro Feretti hade ej 
heller varit fåfänga. Deras efterforskningar hade 
ledt derhän, att de med visshet fått kännedom om 
att Julia verkligen begifvit sig till kyrkan Santa 
Maria da Gloria. En lemonadförsäljare, Antonio 
Ferta, som väl kände deras syster, hade sett henne 
ingå dit. Julia måste antingen befinna sig i kyr
kan eller med våld blifvit förd derifrån. Förklädd 
till munk begaf Francesco Feretti sig till kyrkan 
för att spionera. Carlo hade för honom berättat 
de omständigheter, under hvilka han gjort Julias 
bekantskap, samt att systern hade för vana att i 
den undersköna madonnans bönekor förrätta sin 
andakt.. Denna omständighet gjorde, att Francesco 
beslöt sig för att närmare undersöka helgonets bö- 
nerum. Till sin öfverraskning fann han dörren till 
koret stängd. Denna omständighet ökade ännu 
mera hans misstankar. Fruktande, att Carlo ge
nom sin häftighet mera komme att skada än gagna 
saken, meddelade han sin upptäckt och sina miss
tankar blott at Mauro samt några medlemmar af 
»Giovine Italia»; kyrkan blef af dem på det no
gaste bevakad. Francesco anskaffade nödiga verk
tyg att dermed bryta upp dörren till bönekoret. 
Sjelf dolde han sig i kyrkan för att observera, om 
någon person ingick i den slutna bönekammaren.

Spedalotto, som fått del af sin medbrottslings häk
tande, och som fruktade, att denne skulle tvingas 

en bekännelse rörande det brott, som blifvit 
för öf vad t mot Julia, beslöt att på egen hand handla
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och fullborda den svarta gerning, hvars upphofsman 
han var. Ville den olyckliga Julia ej ingå på hans 
förslag, skulle hon ej lefvande lemna den cell, i 
hvilken hon hölls fången.

De åtta dagar, som marchesen gifvit Julia till 
betänketid, voro nu tillända. Spedalotto, på väg 
till Julia, smög sig djupt förklädd genom Roms 
gator. Fullmånen spred sitt silfverskimmer öfver 
föremålen, och hållande sig i skuggan af husen, 
framkom han obemärkt till kyrkan, i hvilken han 
skyndsamt inträdde.

Men mörka skuggor stodo gömda bakom pe
larna till portalen, inom murarnas vinklar, och 
dessa skuggor hade observerat jesuiten. De obser
verade, huru han försigtigt och spejande såg sig 
omkring åt alla sidor. Dessa skuggor voro Mauro 
Feretti och medlemmar af brödraskapet »det unga 
Italien.» Alla dessa män voro beväpnade och hade 
svarta masker för sina ansigten.

När Spedalotto inkom i kyrkan, gick han med 
långsamma steg fram till högaltaret och föll på knä 
samt förrättade sin bön. När han reste sig upp, 
varsebi ef han Pietro Ramolini. De båda män
nen helsade hvarandra. Kyrkan var endast svagt 
upplyst. Framför en och annan helgonbild brann 
ett invigt ljus. Den nedre delen af kyrkan låg i 
djupt mörker. De små bönekoren voro ej upplysta, 
blott en lampa, fastsatt i muren vid ingången till 
kyrkan, spred ett matt sken. Denna svaga belys
ning med dess mörka skuggor gaf en hemsk an
blick och gjorde ett ängsligt, nedslående intryck på 
besökaren.

Marchesen och Ramolini samtalade en stund 
hviskande med h varan dra.

»Hemligheten har blifvit väl bevarad,» yttrade 
den sistnämde. »Men hur lider det med hennes 
omvändelse.»

»Hon är på god väg att blifva en fullkomligt 
troende,» svarade Spedalotto. »I afton gör jag
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henne mitt sista besök och om några dagar kan ni 
ater leinna allmänheten tillträde till madonnans 
bönek or.»

Han uttalade dessa ord med ett sådant uttryck 
i sitt ansigte, att sjeltvTa Ramolini kände en rys
ning.

»Hvad menar ni?» sporde denne.
»Att Julia Feretti om några dagar antingen 

är ett helgon i himlen eller också en af de våra 
här på jorden,» svarade Spedalotto, i det han lem- 
nade Jtanio 1 iui och tog vägen till nedre delen af 
kyrkan.

En skugga följde honom med smygande fjät. 
Denna skugga var Francesco Feretti, som dold ba
kom en pelare i närheten af högaltaret hört och 
lyssnat till det samtal de bada männen haft med 
hvarandra.

»Jag har vunnit visshet,» mumlade han, »Ju
lia finnes här i kyrkan.»

Han såg Spedalotto inträda i madonnans bö
nekor och stänga dörren efter sig.

»Tigern är fångad i sin kula,» sade han för sig 
sjelf. »Nu är det tid att handla.»

Han begaf sig till ingången af kyrkan, hvarest 
han hade ett kort samtal med de utanför varande 
beväpnade männen.

Utom tveune, som stannade vid ingången, be- 
gåfvo sig de öfriga männen in i kyrkan och fat
tade posto i närheten af bönekoret. Mauro Fe
retti framtog några verktyg. De båda bröderna 
uppbröto utan svårighet dörren och inträdde. Ko
ret var öde och tomt,

»Här är en ny hemlighet att utforska,» hvi- 
skade Francesco till brodern. »Jag stannar här för 
att lyssna och observera, medan du håller fack
lorna i beredskap. Så fort ni hör mig ropa, skyn
dar ni er hit. Intill dess iakttager ni en fullkom
lig stillhet.»

Mauro gjorde som honom blifvit befaldt. Fran-
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cesco Feretti med dragen dolk fattade posto invid 
muren, som skilde cellen från bönekoret.

Tornuret i Santa Maria da Gloria slog åtta 
på aftonen. Om en timme stängdes kyrkan.

När jesuitergeneralen inträdde till Julia fann 
lian .henne sitta vid bordet, försjunken i djupa dröm
mar Hennes tankar voro hos Carlo och hennes 
ögon vitnade om de tårar, hon fält, då hon efter- 
sinnade, livad han led öfver förlusten af henne, 
som han så djupt älskade. Den förut blomstrande 
Julia var blott en skugga af hvad hon förut varit. 
Hennes ansigte var till ytterlighet blekt och afin a g- 
radt och denna hemska blekhet ökades ännu mera 
af det mörka håret, som fritt böljade utåt hennes 
hals och axlar. Under loppet af de tvenne sista 
dagarna hade hon ej förtärt någon föda. Kroppen 
var i ett tillstånd af ytterlig utmattning, och sjä
lens lampa flämtade blott svagt. Emellanåt yrade 
hon häftigt och ropade derunder på Carlo och sina 
bröder. Hennes förstånd var på väg att flykta, 
och hon önskade sig döden, såsom varande den ende 
befriare, hon hade att förvänta.

»Jag skall dö, jag känner det inom mig,» mum
lade hon. »Hvad har jag väl syndat, att Gud skulle 
tillåta så mycket ondt öfvergå mig?»

»Derför att ni ej velat lyssna till hans tjena- 
res röst, utan hellre lyssnat till ert syndiga hjertas 
rörelser,» svarade Spedalotto.

Julia, som nu först märkte, att hon ej var 
allena reste sig upp och såg med ett uttryck af 
djupaste förakt på den talande.

»Ni åter här,» sade hon, »jag trodde mig för 
alltid hafva und sluppit er åsyn.»

Hennes ord och uppsyn framkallade jesuitens 
hela vrede.

»Ni fortfar att håna och begabba, oaktadt ni 
vet att ert öde helt och hållet är i mina händer,» 
yttrade han. »Har ni öfvertänkt de ord jag sade

ETT SISTA FÖRSÖK.



306 HUNGERSDÖDEN VÄNTAR DTG!

er, då vi för åtta dagar tillbaka skildes från hvar- 
andra. Hvad gifver ni mig för svar?»

Julias matta blick lifvades af en ädel vrede.
»Mitt öde står i Guds hand, och svaret jag 

gifver er, är att gå er väg och ej mer visa er in
för en ren och dygdig qvinnas ögon,» svarade hon.

Marchesen uppgaf ett vildt rytande och rusade 
fram för att fatta henne i sina armar. Han stud
sade förskräckt tillbaka. Knifven blixtrade i Ju
lias hand och hennes arm var höjd för att stöta 
den i nidingens bröst.

»Ett steg till,» utropade hon, »och jag dödar 
först er och sedan mig. Gud har ännu ej lemnat 
mig i edra händer och ni finner, att jag eger ett 
medel att när som helst befria mig utur ert våld. 
Gå härifrån, eller vid den korsfästes bild svär jag 
att taga ert lif.»

Spedalotto stod som förstummad, en sann bild 
af häpnad och bestörtning. Hans ansigte var hemskt 
att skåda. All lifsfärg tycktes hafva flytt derifrån, 
blott ögonen lyste af en djefvulsk glans.

»Jag går,» sade han med ton vigt, »och kommer 
aldrig åter. Hvarken jag eller någon annan lef- 
vande själ skall störa er eller knäböja vid ert lä
ger, när döden snart gästar denna cell. När oljan 
är slut i denna lampa, brinner den icke mer, och 
när maten är förtärd, som ännu finnes på detta 
bord, ditsättes ej något mera. Dö, som ni önskat, 
men ni skall dö en tusenfaldig död, ty ni skall dö 
under hungerqvalens tusenfaldiga marter. Detta 
blir er dom — Julia Feretti.»

Medan han talade, hade han dragit sig undan 
till den del af muren, hvarest den hemliga dörren 
till cellen befann sig. Han uttalade de sista orden 
med handen hvilande på dörrfjädern. Med ett ur
sinnigt anskri störtade sig Julia med knifven lyftad 
i högsta hugg mot sin bödel. Marchesen uppgaf 
ett skärande skratt och tryckte på fjädern. Dör
ren i muren öppnade sig, och nidingen var på väg
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att försvinna, då han plötsligt och till sin outsäg
liga förfäran fann sig omsluten af Svenne starka 
armar, i det en hotande röst utropade:

»Så har jag er då ändtligen. Hör hit Mauro, 
Zecchi, Lambertini och ni alla. Qvinnoröfvaren 
är i mitt våld. Tänd facklorna. Skynda er, att 
vi må få se den mans ansigte, som våldför qvinnor 
och har lejda banditer i sin sold.»

I ett ögonblick upplystes det lilla bönekoret. 
Det var Mauro och hans medhjelpare, som infunno 
sig. Fyra af männen buro brinnande facklor. Sam
tidigt härmed visade sig Julia, ännu hållande knif- 
ven i sin hand. Ej olik ett spöke, stod hon i den 
öppna dörren, som marchesen ej hunnit att stänga. 
Spedalotto, som fann allt motstånd vara förgäfves, 
lät, utan att yttra ett ord, männen fängsla sig till hän
der och fotter. Mauro Feretti ryckte till sig en 
af facklorna och höll den nära intill bofvens ansigte.

»Marchese Spedalotto, jesuiterordens general!» 
utropade han, igenkännande mannen. »Hvilket ädelt 
byte har ej fallit i våra händer. Fort, bort 
med honom! att värt brödraskap må döma honom 
och skipa skyndsam rättvisa.»

Marchesen, omringad af de beväpnade männen, 
fördes ögonblickligen ur kyrkan. Man hade bundit ett 
skärp för hans ögon. Mauro Feretti gick i spet
sen för tåget, som tog vägen till det hus, i hvilket 
»Giovine Italia» hade sina sammankomster.

Brödraskapet höll just denna afton session un
der ordförandeskap af Mazzini.

Julia hade under ett glädjeskri kastat sig i 
Francescos armar. Sedan den första hättiga rörel
sen hunnit lägga sig, skyndade Francesco att fora Julia 
till sina föräldrar. Under vägen berättade hon för bro
dern allt det lidande, hon undergått, de nedriga 
förslag Spedalotto gjort henne, samt hans beslut 
att låta henne dö af hunger. Francesco afhörde 
henne uppmärksamt och under djup tystnad. Men 
uttrycket i hans ansigte vitnade om den vrede,
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som rasade inom honom. Spedalottos dom var re
dan a fk unnad.

Carlo var hos Ferettis på besök. När han 
såg Julia inträda vågade han till en början ej tro 
sina Ögon. Han satt stum och orörlig och stirrade 
på henne. Först när Julia slog sina armar om 
hans hals och vid hans bröst falde tårar af glädje 
och tacksamhet öfver sin räddning, vaknade han 
till fullt medvetande om att hon var honom åter- 
gifven och ropande henne högt vid namn, tryckte 
han den älskade qvinnan till sitt hjerta.

Så fort Francesco sett sin syster lyckligt åter 
i hemmet, skyndade han att infinna sig hos »Giovine 
Italia» för att deltaga i dess möte.

Långt in på natten räckte brödraskapets öfver- 
läggningar.

Hvad som föregick derinom har ej blifvit mig 
bekant; men vid midnatten lemnade tolf beväpnade 
män brödraskapets hus och togo vägen genom ga
torna ned till Tibern. De voro samtliga maskerade 
och förde emellan sig en fängslad man, inhöljd i en 
vid och mörk kappa. Kapuschongen var dragen 
öfver fångens hufvud och en svart mask dolde full
komligt hans ansigte. Klockan slog ett i Roms 
kyrkor, när fången och hans ledsagare nådde stran
den af Tibern. Här stannade de. En af männen 
ryckte masken från fångens ansigte. Månen bröt 
fram ur skyarna och visade jesuitergeneralens lik- 
färgade, af fruktan och ångest förvridna ansigte. 
Fången var marchese Spedalotto,

En af männen stälde sig framför Spedalotto. 
Han aftog sin mask. Mannen var Francesco Fe- 
retti.

»Ni är af alla ledamöterna, tillhörande »Giovine 
Italia», dömd till döden,» yttrade den unge Feretti 
med djupt allvarlig röst. »Edra brott äro af Er 
kända, de behöfva ej upprepas. Lös fångens bojor, 
att han må göra sin sista bön.»

Man fullgjorde Francescos befallning. Marche-
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sens ansigte var om möjligt ännu blekare. Att 
bedja om nåd, visste han var att bedja förgäfves. 
Han föll på knä. En af männen höll ett krucifix 
framför honom. Den lifdömde hördes med svag 
röst frammumla nagra böner. På ett gifvet tecken 
drogo. alla de n är varan desina dolkar och stötte 
dem i marchesens bröst. Ögonblickligen sjönk han 
död till marken. Man upplyftade genast liket och 
kastade det i Tibern. Utanpå likets bröst var fä
stad en plåt, på hvilken stod skrifvet:

Dom, utfärdad och verkstäld af — »Giovine 
Italia!»

Flodens strömfåra fattade liket och förde det 
bort, för att uppätas af gamar och roffåglar.

Männen, som verkstält domen, tryckte hvar
andras händer och aflägsnade sig åt skilda håll. 
Först klockan tre på morgonen inträdde Francesco 
och Mauro i sitt hem. Carlo, Julia och hela fa
miljen var samlad och väntade dem. De båda 
brödernas ansigten uttryckte ett djupt allvar.

MI vad har händt?» sporde den gamle Feretti.
»Rättvisa har blifvit skipad, Julias och Carlos 

bödel finnes ej mera. Marchese Spedalottos namn 
får ej vidare uttalas inom denna familj,» svarade 
Francesco. »Brottslingen har gått att redogöra för 
sina gerningar.»

De närvarande sammanknäpte sina händer och 
läste en tyst. bön. Man förstod, att något för
skräckligt denna natt hade förefallit.

Carlo och Julia hade gifvit hvarandra del af 
de lidanden, som båda undergått, sedan de så plöts
ligt blefvo skilda ifrån hvarandra. Den sistnämnda
yttrade :
*>

»Hade jag haft en aning om att du min äl
skade varit så nära döden, hade jag ej kunnat ut
härda mina lidanden, då jag hade dukat under af 
sorg och öro.»

Han tryckte ömt hennes hand.
»Bådas vår räddning har varit ett försynens un-
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derverk,» sade han. »Vår profiling har varit stor, 
men den har lärt oss, att ingen varaktig lycka 
gifves utan i förbund med gudsfruktan och dygd, 
och att brottet straffar sig sjelft.»

En tid derefter firade Carlo och Julia sitt 
bröllop. Den unga bruden hade återvunnit hela sin 
förra strålande skönhet, och efter de lidanden, hon 
genomgått, fans ej mera något spår. Påfven sände 
en af sina kammarherrar att å hans vägnar över
vara ceremonien, samt att till bruden öfverlemna 
en med diamanter smyckad medaljong, inneslutande 
i miniatyr en förträffligt målad bild af Julias skydds
helgon, den undersköna madonnan.

Kort efter sitt bröllop gjorde Carlo sin upp
vaktning hos den helige fadern. Pius mottog ho
nom med faderlig godhet, och Carlo måste i de 
minsta detaljer redogöra för alla omständigheterna 
under Julias fångenskap, de lidanden hon genom
gått, samt huru hon blef räddad. Spedalottos namn 
undvek han att nämna, äfvenså det straff, som han 
undergått.

»Arma, olyckliga qvinna,» yttrade påfven med 
djupt deltagande. »Så långt har sjelfsvåidet och 
lättsinnigheten gått, att man i sjelfva kristenhetens 
hufvudstad besoldar mördare och vanhelgar temp
len. Med kraftig hand skall jag upprycka allt 
detta ogräs. Kyrkan och religionen skola åter 
komma till heders och under frihetens banér skola 
rättvisa, ordning och religion åter vinna aktning 
och anseende inom kyrkostaten.»

Att Pius IX:de ej långt derefter blef frihetens 
fana otrogen, är allom bekant. Den popularitets- 
gloria, som omstrålat hans namn, försvann lika ha
stigt som den kommit. De fördrifna jesuiterna 
återkallades och utöfvade ånyo sitt välde. Speda- 
lotto hade rätt, då han sade, att påfvestolen ej 
kunde undvara deras stöd; åtminstone ej så länge 
som påfvedömets verldsliga välde skall ega be
stånd.



311

Andrea Ruggiero bief dömd till lifstidsarbete 
på galererna, på honom besannades ordspråket: »att 
den der sig upphöjer, han varder förnedrad».

Någon tid efter sitt giftermål reste Carlo jemte 
hans sköna och älskvärda hustru till Sverige och 
iippehöllo sig der under loppet af ett år, hvarefter 
de bosatte sig i Schweiz, hvarest de ännu bo. Un
der deras uppehåll i Sverige besökte jag ofta min 
kusin och kunde ej nog beundra Julias skönhet och 
sannt qvinliga behag. På min fråga, huru Carlo 
kommit att göra Julias bekantskap berättade han 
för mig sina och Julias öden, samt de tragiska 
händelser, hvilka föregingo deras förening, och 
h vil ka jag sammanlänkat i den berättelse jag del— 
gifvit eder.»

Stadenhjelm bugade sig för sina åhörare och 
kapten Robson höjde sitt glas samt anhöll, att de 
närvarande ville förena sig med honom i en tack- 
samhetsskål, lika mycket egnad åt berättaren, som 
åt deras trefliga, gifmilda »mamma», hvilken i sin 
person förenade konsten att kunna draga försorg 
både för deras andliga och lekamliga välbefinnande.

Det säger sig sjelft att denna skål dracks i 
botten.

Några dagar förflöto ytterligare under ombyt- 
lig vind och väderlek, och man hade derunder så 
nära närmat sig intill linien, att det var allt hopp 
för handen, att fregatten följande förmiddag skulle 
passera eqvatorn. Matroserna ombord hade under 
de sista tvenne dagarna varit ifrigt sysselsatta med 
förberedelser att på ett värdigt sätt fira denna på 
sjön så vigtiga tilldragelse. Det hade blifvit öfver- 
enskommet, att Neptun med hela sin hofstat, be
stående af najader, dryader, uppvaktande herrar 
och damer, skrifvare, läkare och barberare m. m., 
skulle i hela sin ståt besöka fregatten. Ej heller 
Neptuns gemål, den undersköna Amphitrite, fick 
uteblifva. Bardun hade åtagit sig hafsgudens ko
nungsliga role och Amphitrite, hans höga gemål,

MAN NÄRMAR SIG EQWATORN,
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skulle representeras af ingen mindre än hackskor- 
p oral en Johan Grogg, en äkta tjärqvast, hvais 
röda näsa i blått fält var det mest lämpliga sköl
demärke för en »gast», som då lian var pä land
backen ständigt seglade för en slör med skräckta
brassar och lösa boliner.

Den stora dagen randades. Solen gick upp 
skinande och blank som en nypolerad koppaiglob, 
och ett det mest förföriska »smörland» visade sig 
rätt under dess skifva. Springhvalar hjulade fram
för bogen och flygfiskar svärmade öfver vägorna 
som glada yrfän. Utkiken bedyrade, att han säg 
linien rätt förut och öfverstyrmannen med sextan
ten i hand utsatte tiden för dess passerande till 
klockan 11 f. m. Loggen snurrade lika rappt om
krins som gamla mormors spinnrock, och farten an
tecknades på loggtaflan till 8 knop. Alla dragande 
segel stodo fulla som spända ballonger. På tross
botten stod »knallguden» och hans handtlangaie och 
lagade till en ofantlig bränvinsbål, afsedd för be
sättningens strupar. Pumparna voro anslagna och 
ett badkar, som skulle tjena som dopfunt, var pla- 
ceradt på lä gångbord. »Fader Ambrosius», som 
hört berättas, att fregatten skulle taga ett högt 
hopp, när hon sköt öfver linien, stod akter ut och 
höll sig med båda händerna fast i storebrass. 
Louise och Adèle med morgonfriska rosor på kin
derna sutto akterut och druck o hafsluft i långa ba
nor. Kapten Robson och »gråskägget» promene
rade på halfdäcket, och vakthafvande officeren stod 
som en stötta på kommandopallen med blicken 
fästad på segel och masttoppar.

Klockan slog fem glas = 1/2 11 b nn
I samma ögonblick varskodde utkiken på för

toppen:
»En båt lägger till vid lä bog!»
»Godt!» svarade vakthafvande officeren, hvar- 

efter han gick fram till chefen och rapporterade:
»En båt vid lä bog.»



'»Aj, aj herr löjtnant, låt höra efter hv.ad det 
är frågan om. Preja an farkosten,» befalde chefen 
med den allvarligaste min i verlden.

Strax derefter hördes anropet:
»Ilvem der?»
»Hans majestät Neptun, lierre öfver alla de 

stora verldshafven, herskare öfver de blå djupen, 
storkommendör af den heliga haj- och hvalfiskeor- 
clen, storamiral ombord på oceanskeppet Re fan ut, 
högste befälhafvare öfver alla himlens blåsbälgar 
etc. etc,» hördes en förfärlig basröst ropa för ifrån.

»Hvad befaller Ers Majestät?»
»Fråga min vän Robson, om jag jemte min 

höga gemål oclr min ädla, högvälborna hofstat får 
komma ombord på hans fregatt. Jag vill tacka 
honom för sist, önska honom välkommen i mitt far
vatten och som jag hört, att han lär ha en prest 
ombord, så vill jag ha min nyfödde tronarfvinge 
kristligen döpt, ty jag är ingen hedning, fastän jag 
bor ungefär 6,000 rämnar under hafsytan.»

Vakthafvaude officeren skyndade att till che
fen rapportera det höga besöket samt hvad h. m:t 
Neptun hade att anhålla om.

»Säg h. m:t, att han och hans hof äro väl- 
komna ombord,» svarade chefen, hvarefter han 
vande sig till sefonden.

»Blås alle man på däck att minska segel, låt 
taga in två ref i märsseglen,» befalde han.

Manövern verkstäldes med största skyndsam - 
het. Alle man tumlade upp och fregatten låg inom 
kort för dubbelrefvade märssegel, ett försigtighets- 
mått, som nog var på sin plats, då man tänkte på 
den — stora bålen, som var tillredd.

Besättningen anbefaldes, att qvarstanna på 
däck. Allt befälet stod akterut och de, som ej 
förut passerat linien, hade kostymerat sig så enkelt 
som möjligt, väl vetande, hvad de hade att för
vänta.

T venne kanonskott aflossades för ut. I samma
14
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Trolle.
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ögonblick rullade en kanonlavett prydd med bro
kiga flaggor och signaler fram öfver styrbords gång
bord, dragen af de mest vidunderligt utstyrda figu
rer. På denna improviserade tron satt Neptun, 
kostymerad à la Esau, han var luden från hufvud 
till fot, med en glänsande kopparkrona på hufvu- 
det och den välbekanta treudden i högra handen. 
Drottningen hade de blondaste lockar, som någon
sin tillverkats af hampa och hlånor samt svällande 
former, som kocken ombord fabricerat. I sitt knä 
höll hon sin förstfödde, som hade ett utpregladt 
slägttycke med en af skeppsfojkarna ombord. Ef
ter vagnen kom hela hofstaten. Sekreteraren med 
en hel bundt gåspennor bakom hvardera örat, bar
beraren med tvålask, bestående af ett öskar, strigel, 
öfverdragen med ett stycke brassmatta och en rak- 
knif, hvars egg bestod af hajskinn. Negrer, hot
tentotter, hafsvidunder, h. m:ts lifmedikus och hot- 
narr, presidenterna i det stora rikets båda repre
sentantkamrar och öfriga mer och mindre notabla 
personer syntes i sviten. Signaler och flaggor, 
hampa och blånor, mångfärgade tyglappar och dref, 
hvit- och rödkrita, kimrök och Gud vete allt hvad, 
hade fått göra tjenst vid all denna kostymering, 
som öfverhufvud taget var särdeles lyckad och ka
rakteristisk.

Vagnen stannade på styrbords halfdäck, hvar- 
est chefen med största artighet mottog och välkom
nade deras majestäter och skakade hjertligt hand 
med dem båda.

»Tack bror Robson, f-dt stor tack för ditt 
hyggliga mottagande,» yttrade Neptun fryntligt. 
»Herr officer!» Neptun vände sig till vaktliafvande 
löjtnanten, »var god och lemna roparen åt min liof- 
lots, ty jag tar sjelf befälet öfver fregatten. Låt 
mig få se loggboken. Se här ha vi den element- 
skade luntan. Ingen man straffad ombord ser jag, 
rätt visande kursar öfverallt, blott en äkta storm på 
halsen, och den hjelpte jag er helskinnad ifrån. Tacka
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mej vackert för det. Stewart! ro hit med en tank- 
ställare, ty jag och gnmman min känna oss litet 
ruskiga efter resan. Si så der ja,» Neptun satte bu
teljen, som stewarten hållit i beredskap åt honom, 
för munnen och tog sig en klunk, hvaretter han 
räckte den åt Amphitrite med förmaning att ej 
loda för djupt. »Hvad ser jag! två fruntimmer om
bord som passagerare. Det var trefligt, ty nu kan 
Amphitrite få sig för en stund ett hyggligt sällskap. 
En prest, godt han ska döpa min pojke . . .»

»Det "gör jag aldrig i mitt lif,» afbröt med 
häftighet »fader Ambrosius». »Ett sådant hafstroll 
som er pojke må hvem som helst döpa/ men icke 
jag. Det vore att häda religionen.»

Det allvar, med hvilket »fader Ambrosius» ytt
rade dessa ord, framkallade stor munterhet,

»Så skall ni sjelf blifva både intvålad, rakad 
och döpt,» svarade Neptun, »vänta bara.»

På befallning af h. m:t steg hans lifmedikus 
upp på spelet å halfdäcket och höll derifrån ett 
väl hopsatt tal, i hvilket han önskade fregatten 
välkommen till dessa trakter, hvarefter han inlade 
några smickrande ord till chefen, officerarna, un
derbefälet, passagerare och manskap, samt slutade 
med en önskan om allt godt at alla närvarande 
allt intill hundrade led. Detta tal mottogs med 
ljudeligt bifall. Derefter börjades sjelfva dopet. 
För damerna tillgick det så, att de framfördes till 
den tron å halfdäcket, der deras majestäter tagit 
plats, hvarefter h. m:ts lifmedikus sade dem några 
artiga ord och derpå hällde några droppar eau de 
cologne i deras klädningsärmar, hvarefter skrifvaren 
införde deras namn i den stora döpelseboken. Deref
ter kom turen till de unga officerarna och civilisterna. 
Barberaren intvålade dem obarmhertigt, rakade dem 
derefter med sin föga inbjudande knif, hvarefter de- 
linqventen fördes till badkaret och med benen 
sprattlande i vattnet erhöll ett så grundligt dop 
och vattenbegjutning, som han kunde önska sig.
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Den stackars »fader Ambrosius» ville smyga sig 
undan, men han greps i flykten och fick sin be
skärda del sä grundligt, att han säkert inom sig 
önskade att något dop aldrig funnits till, minst 
dä denna ceremoni förrättades af så oheliga händer.

Nu sattes pumparna i gäng och vattenslan
garna började att korsa däcket i alla riktningar 
och besättningen döptes i massa. Man beväpnade 
sig med eldsläckningspytsar af väf, hvilka oupp
hörligen fyldes med vatten för att tömmas öfver 
någon individ, som för ögonblicket ej hade ögon i 
nacken. Halfdäcket var scenen för de mest komi
ska upptåg. Sedau vattenbegjutningen tagit slut, 
höll förste presidenten ett afskedstal till chefen, 
den kungliga hoflotsen lemnade befälet till vakthaf- 
vande officeren, som på befallning genast ökade se
gel och stälde i ordning efter festen. H of vet och 
sviten a It ägad e för öfver under besättningens bi
falls- och hurrarop. Den stora bålen bars upp på 
batteriet och det blåstes till extra förpläguiug, en 
välbehöflig forfriskning efter den myckna vatten
begj'utningen.

Klockan slog tolf och middagsobservationenC» O

utvisade, att »Venus» lyckligt »hoppat» öfver linien. 
Flagg och vimpel hissades och med kanonerna gafs 
en dundrande salut. Med seglen svällande för den 
friska brisen ilade fregatten fram på sin spårlosa 
bana, med kursen bärande hän öfver södra atlan
tiska Oceanen.

Slut på förra delen.
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