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KAP. I.

Snön yrde. Den pudrade björkarna, drog vin
terpäls öfver gran och fur och slätade ut alla 

imarkens finare konturer af gräs, mörkt, blankt 
] lingonris och trasade ormbunkar invid de ännu 
vått sipprande berghällarna.

Fru Holm, där hon satt i den aflidna fru v. 
Dangen-Zieppens eget rum och egen sidenblom- 
imiga länstol framme vid hörnfönstret, blickade 
ibetänksamt ut på de dansande flingorna och ska- 
Ikade på hufvudet. Snön kom ju för tidigt —- 
;åker och äng hade ännu icke hunnit frysa sig 
jfärdiga att krypa under vintertäcket.

Huru säkert och oundvikligt höstlandskapet 
Ibytte utseende, såsom när döden långsamt och 
(omutligt plånar ut fårorna i ett åldrigt anlete, tills 
endast outsäglig stillhet och färglöshet råder.
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Fru Holm ryste lätt till och återtog sin stick
ning. Maska knöt sig till maska — tanke till tanke, 
från den lätta beröringen med död samlade de 
sig till sist i kretslopp kring den dag förlängesen 
då ett ungt lif gjort sitt inträde i världen. Mellan död 
och lif är språnget långt, men de yrande flingorna 
därute knöto ihop de båda ändpunkterna för fru 
Holm. Just en sådan här hvit snödag föddes 
nuvarande ägaren till Uppbärga, Gunnar von 
Dangen-Zieppen.

Huru mycket hade icke sedan glidit in på 
helt olika spår, mot dem de ålderstigna föräldrarna 
vid den senfödde fideikommisariens vagga utsta
kade för honom. Fru Holms gamla hjärta hade 
krympt så många gånger af ångest och medkänsla 
för det vördade husbondfolket och deras son, så att 
hon tänkte, att det efter alla dessa utståndna eld- 
prof väl borde vara skrumpet och följaktligen ändt- 
ligen okänsligt. Men nej! det ägde sin mänskliga 
förmåga af utvidgning, af utsvällning igen efter 
hvarje brand, som farit fram däröfver. Och så kom 
det sig att den gamla hushållerskan alltjämt med 
oförslöad känslighet fördjupade sig i sina minnen.

Hon hade också så god tid till detta numera. 
Alla de forne göromålen hade smält ihop till för
troendeposten »att ha ett vaksamt öga på det hela». 
De gamla voro döda. Fröknarna voro alla gifta •—• 
den äldsta med kyrkoherden i grannförsamlingen. 
Hon hälsade ibland på, och ifrån hennes systrar: 
hennes nåd v. Totten, fruarna Bergman och Warn-
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klou, kommo stundom vänliga bref till den åldriga 
tjänarinnan. Men herr Gunnar, hvars plats var på 
fädernegården efter föräldrarnas död, han förblef 
alltjämt borta, utan att just mycket låta höra af 
sig. Blott för någon gång kom ett knapphändigt bref 
ifrån honom till familjens intimaste vän och närmaste 
granne, doktor Stråle. Men nu var det öfver år 
och dag sedan också doktorn erhållit något bref.

Ja, den herr Gunnar, nog var han underlig! 
Att lian icke kom hem! Alltsedan den förste v. 
Langen-Zieppen — en soldat af tysk härkomst, 
bland Gustaf Adolfs krigareskaror — hade son 
efterträdt far på godset.

Ja, just en sådan här snödag hade den siste 
v. Langen-Zieppen gjort sitt inträde i världen. Fru 
v. Langen-Zieppen hade förut skänkt sin man de 
fyra döttrarna, hvaraf den äldsta redan hunnit 
giftas och den yngsta skolåldern, och trodde 
nu visst icke att hon skulle få några flera barn. 
Man skyllde på de nya tapeterna i hennes rum, 
just det hvari fru Holm satt. Utifrån hade all
deles färska kommit de första berättelserna om 
de förunderligaste fall af arsenikförgiftning och 
fru v. Langen-Zieppen kände alldeles gifvet symp
tomen till en dylik förgiftning.

Till undersökning och kontroll hade man då 
ännu icke hunnit. Men man tviflade icke. De 
giftiga tapeterna och alla lagren därunder, som 
sett generationer af den från Tyskland stammande 
ätten födas, refvos ned och andra sattes upp. Men
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fru v. Langen-Zieppen bief icke bättre, och så 
måste man då till sist tro det otroliga — att det 
åter skulle komma småbarn i huset.

Fru Holm var den tiden mamsellen, »som 
skulle allting bestyra». Här ägnade fru Holm en 
hastig föraktfull tanke åt nutidens broderande, 
pianospelande och luggbrännande ta-fram-fröknar, 
som nöjde sig med »ett vänligt bemötande». 
Tacka Gud, om man alltid kunde ha ett vänligt 
bemötande för matmodren, sedan man vecktals 
måst hålla till i den iskalla uthusboden med slak
ten, efter den odrägliga årliga ljusstöpningen och 
höstbryggden, som gjorde mamsellen snäsig och 
förtviflad i flere dagar för det stora ansvarets skull.

Hon var förlofvad med inspektören den tiden 
och bröllopet utsatt till hösten. Men då fru v. 
Langen-Zieppen blef »tapetförgiftad» — detta blef 
sedermera herr v. Langen-Zieppens stående historia 
vid whistbordet — öfvertalades hon att uppskjuta 
det påtänkta bröllopet »tills allt var öfver». Natur
ligtvis kom det aldrig i fru Holms tankar annat 
än att hon skulle vara hos sin kära fru i hennes 
nöd, men det låg ett sådant styggt varsel i detta 
att uppskjuta det utsatta bröllopet. »Min Janne 
hade nog lefvat ännu, hade detta icke skett», 
tänkte fru Holm i sitt stilla sinne många gånger 
efteråt. Men utan bitterhet Ack, i den glädje 
och festglans, som vid Gunnar von Lan gen-Zieppens 
födelse strålade öfver Uppbärga, kunde ingen 
bitterhet mänga sig.
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Fast ute var det ett Herrans väder. Snön 

yrde och stormen tjöt, och hennes Janne, som 
själf farit att hem ta barnmorskan, körde vilse i 
drifvorna, och den viktiga frun höll på att komma 
för sent. Som hon kom i de våta kläderna måste 
hon brådstörtadt in till den sjuka. Mamsell Amanda 
stälde sig själf vid spiseln att ha något varmt 
och rart i beredskap åt den stackars människan, 
när allt var öfver; men främst sysslade mamsell 
Amanda med rasande energi vid härden, för att 
slippa höra något och visa de vettskrämda pigorna 
att ännu var icke tid att förlora modet.

Då öppnades köksdörren. Det var skumt, 
men en panna lyftades just af elden, så att skenet 
därifrån föll på den inträdandes, herr v. Dangen- 
Zieppens ansikte.

»Tusan djäflar! mamsell, om jag längre är 
ensam karl i huset! Kom och titta på’n, om det 
icke är en riktig pojke! Min själ, jag vågar tro 
mina egna ögon!»

Sedan kretsade storken omkring endast en 
gång till uppe vid herrgården, men han slog då 
ned på inspektorsbyggningen och aflevererade 
lilla Mina Holm.

Så går någon tid, och åter knackar en under
lig gäst på, men han gifver icke — han tager, 
och fru Holm står som enka, ensam med sin lilla 
flicka. Fru Holm är medellös; släktingar i Stock
holm taga Mina till sig, och fru Holm återtager 
sin förra befattning af hushållerska på herrgården.
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Där regerade nu unge Gunnar, och den alls 
icke oppositionella fru Holm blef snart nog äfven 
en hans trogna undersåte. Fru v. Dangen-Zieppen, 
som misstrodde sin senfödda lycka att ega en son, 
fick för hvart årsskifte dystra aningar om döden. 
Den åldriga modern sade sig alltjämt, att snart 
skulle måhända hennes lille pilt stå moderlös, och 
därföre band hon honom vid sig så mycket som 
möjligt. Hon läste högt för honom nätta fabler 
och lärde honom sjunga vackra psalmer, för att i 
tid få in en fagert och rent ljudande sträng i den 
unga själen, ifall hon icke länge finge ansa den. 
Hennes bref till den nygifta dottren handlade 
endast om gossen. Och de hemmavarande unga 
flickorna ägde i honom sin käraste och dyrbaraste 
leksak, medan hela staben af jungfrur diploma
tiskt utjämnade uraktlåtenhetssynder i tjänsten 
genom fördubblad nit och omsorg om unge herrn.

Tills herr v. Dangen-Zieppen en dag med ett 
kraftigt grepp ryckte pilten från spinn- öfver till 
svärdssidan. Husfadern var icke god för frun- 
timmerna att tagas med i hvardagslag. Den galan
taste gamle herre mot damerna i sällskapslifvet, 
var han i hemmet grofkornigt godmodig, blott 
han icke stötte på tendenser till motstånd och 
själfständighet hos sina kvinnor. Då kom i dagen 
hvad man husets herre var och själfständighets- 
idéerna afbasades redan i sitt första framträdande 
med en antediluvianskt manlig öfverlägsenhet gent
emot allt kjol ty g.
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»Ämna ni göra pojken till en mamsell, hvasa?»
»Du får röka, min gosse. Sköt mamma flic

korna, pojken sköter jag».
»Tag supen, pojke! Det skall bli karl af dig, 

säger jag. Fan, här har man fått ta sin sup 
ensam i så många år och när man nu ändtligen 
fått en att kunna supa sig till, så missunnar ni 
en det.»

Så där lät det jämt. Mamma grät öfver sin 
gosses första snedsprång, men pappa menade för
tröstansfullt att man »måste rasa ut innan det 
blir folk af en.»

Åren gå. Mina, som några månader hvar 
sommar vistats hos sin mor, är läsflicka. Hela 
detta år är hon på Uppbärga och skall läsa fram 
för presten i församlingen. Volontär Gunnar till
bringar ferierna i hemmet och slår på skarpen 
för den unga flickan. Fru Holm skulle ha bäfvat, 
hade detta icke varit den unge mannens sätt 
emot alla flickor; och så svag är hon för honom, 
att hon icke ens kan harmas på honom, därföre 
att han icke gör ett undantag ens med hennes 
egen flicka, utan håller henne och alla andra 
för blomster, att plockas af mannen. Ja, fru 
Holm förmår icke klargöra tanken för sig, men 
dunkelt anar hon, att det nog varit lyckligare 
för herr Gunnar, om han från hemmet med 
sig ut i världen fått andra begrepp om kvinnan 
— mera respekt. Men från att finna det vara ett 
godt skämt att kyssa alla vackra flickor och föra
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hemmets kvinnor bakom ljuset beträffande sitt 
enskildta lif, tager han ut steget och blir en kvinno- 
eröfrare och finner sig göra en god gerning genom 
att förhålla gråtande, nervösa, outvecklade kvinno- 
själar inblickar i alla de »nödvändigheter», som 
ute i lifvet styra mannens fjät. Män emellan är 
man rättrådigheten själf, men med kvinnor kan 
man icke taga det så noga!

Den storväxta, hurtiga och icke alls erotiskt 
anlagda Mina vet dock att hålla honom på veder
börligt afstånd. Volontär Gunnar blir underlöjt
nant, Mina kommer in vid Centralinstitutet för 
att utbildas till gymnast, och deras vägar äro 
skilda. På gården hemma sitter ett åldradt för
äldrapar, som icke längre förstår tiden. Från dött
rarnas bref stiga toner, som med främmande klang 
skära i de gamla öronen; men från deras sistfödde, 
sonen, deras stolthet och hopp, komma under
rättelser sparsamt och anslå då blott två toner, 
som de gamle lätt förstå: orons och sorgens. En 
dag står han inför dem, afskedad från regemen
tet på grund af svårare disciplinär förseelse, oifi- 
cielt utstött ur kamratkretsen, men icke utan 
enskildta sympatier, hvilka dock rykten från man
nens privatlif höllo tillbaka från att praktiskt 
gifvas tillkänna.

Det var en förfärans dag på den gamle herr
gården. Fru v. Langen-Zieppen läser med sin 
darrande gumröst högt favoritställen ur den nötta 
bibeln, medan det trötta gamla hjärtat kämpar
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sig till mod och undergifvenhet. Far och son ha 
stängt in sig. Men det är icke endast den barska, 
uppretade gubbrösten, som höres ut till de oroligt 
lyssnande — den unges ljuder ibland öfver i vrede 
och förebråelse.

Fru Holm vankar omkring, ger snäsiga befall
ningar och skramlar med nyckelknippan som om 
ingenting stode på. Men hjärtat bultar och det 
susar för öronen, och då ändtligen rösterna där
inne tystna, dörren rycks upp och herr Gunnar stör
tar ut, är hon i hans väg med framsträckta händer.

Men det såg han icke.
»Konjak och vatten •— var god låt sätta in 

på mitt rum, fru Holm!»
Fru Holm besinnade sig. Men att icke hör

samma tillsägelsen, var nu icke värdt. Så tog 
hon då brickan själf och glaset klirrade icke i 
den beslutsamma fruns händer.

»En full flaska — det är riktigt! Här skall 
bli ett bastant rus af.»

»Ja, s'i sedan den kväll, herr Grinnar föddes, 
har då ingen människa gått rusig till sängs här 
i huset. Men den dagen voro vi alla yra i mössan 
— först af glädje och se’n af champagne. Kors, 
hvad patron spenderade den dagen!»

Han studsade och såg skarpt på henne. Men 
hon polerade ifrigt brickan med sin näsduk och 
fortfor frimodigt:

»En son, kantänka, ofvanpå alla flickebarnen! 
Hvarenda en på gården, ända ned till lilla gås-
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vakterskan, skulle lia champagne och dricka den 
nyföddes skål. Själf fyllde patron den stora silfver- 
pokalen, som påstods ej ha användts sedan Karl 
den tolfte gästade Uppbärga och då drack därur, 
och gick in till frun. Så sjuk hon var låg hon 
dock med herr Gunnar i famnen och läste högt 
en tacksägelsebön. »Skål, Wilhelmina», sa’ patron, 
»och tack! Jag dricker för vår sons lycka och 
välgång och för den glädje han kommer att be
reda oss.»

Hon blef skjuten ut genom dörren. Men 
innan dess hade hon hört hur han stönat till. 
Den natten sof icke fru Holm en blund. Hänge 
vakade hon inne hos fru Hangen-Zieppen, och då 
hon kom in till sig, lyddes hon till de tunga ste
gen, som trampade fram och åter däruppe, den 
långa natten ut. I daggryningen vreds låset till 
hennes dörr om och en vacker, livit karlhand 
räckte fram en knappt rörd konjaksflaska.

»Se här, mor Holm lilla! Jag har blott tagit 
ett par droppar att värma mig med, innan jag nu 
beger mig ut.»

»Skall herr Gunnar gå ut?»
»Säg de gamla, att jag till en början begifver 

mig till farbror Stråles sanatorium. Sedan få vi se.»
»Hitet kaffe först —• ack! jag har det snart 

färdigt.»
Men han vände sig blott ännu en gång om: 

»Tala om för mamma, att jag icke drack någon 
konjak» — och så var han borta.
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På doktor Stråles inrådan for han sedermera 
utrikes.

»Få vi icke hem vår Gunnar snart?», klagade 
fru Holm.

»Min son skrifver, att han ströfvar omkring 
därute i världen på jakt efter sig själf. Förrän 
han funnit, hvad han söker, få vi icke vänta 
honom hem.»

Detta förstod nu icke fru Holm. Världen 
började bli bra besynnerlig.

Fn annan gång hette det:
»Min son skrifver att hau misströstar om att 

finna hvad han söker på den väg han inslagit.
; Nu vill han se, hvad böcker och urkunder ha att 
säga honom. Ack, Amanda, om jag vågade skicka 
honom vår gamla kära familjebibel.»

»Nej — Jesus! Så’nt får icke skickas bort — 
det för olycka öfver den plats, den heliga boken 
är utsedd att skydda.»

»Men min son framför allt.»
»Det blir nog bra, bara min kära fru får vår 

Gunnar att inse, att här hemma på gården är 
hans plats, nu sedan patron icke orkar såsom förr.»

»Nej, Amanda! Maktspråk för olycka öfver 
nutidens barn •— så, som när pappa, mot vår sons 
önskan, bestämde att han skulle bli militär. Och 
för föräldrars föreställningar ha de blifvit för 
kloka. ’De måste bli personligheter och få fatt 
på den centrala punkten i lifvet’.»

Ja, detta begrep nu icke fru Holm och hon
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misstrodde också fru v. Dangen-Zieppen om att 
göra det. Så gick någon tid. Herr v. Langen- 
Zieppen får slaganfall och dör hastigt. Det milda, 
goda väsen, som under ett femtioårigt äktenskap 
stått honom så nära och dock så fjärran — ett 
blomster, som vändt sina blad och blommor efter 
den ljusgifvande, allherskande solen, men hem- 
tande sin lifsnäring ur den religiösa jordmån, hon 
var rotad i — yttrade då hon lade ihop den gamle 
husfadrens ögon: »Pappa drager mig efter; han 
skall ej ha hunnit långt upp i rymden på väg 
till de saligas boningar, innan jag är efter honom.»

Hon höll ord. Vid hennes dödsbädd bland 
barn och barnbarn är också Gunnar, sonen, hem- 
kallad i sista minuten.

Bestyr med begrafning och de många extra 
gästerna — tung sorg — vagn efter vagn far 
åter bort med alla som samlats vid denna dödens 
kallelse. Sist for Gunnar, stum, grubblande, icke 
gifvande svar på frågan när han kommer åter.

Den därefter följande stillheten och ödslig
heten skulle ha varit outhärdlig, hade icke nu 
med Mina tilldragit sig händelser, som strängt 
togo fru Holms uppmärksamhet i anspråk. Den 
raska unga massösen räknade bland sina patienter 
en medelålders, mycket sjuklig baron, som under 
hennes behandling synbart blef friskare. Om af 
tacksamhet eller kärlek eller helt enkelt emedan 
den enstörige sjuklingen kände sig hypuotiskt 
dragen till helsan och glädjen i den arbetande
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mnga kvinnans person, det kunde fru Holm icke 
afgöra, men alltnog, baronen friade och Mina sam
tyckte efter något betänkande. Nu var hon fri
herrinna och hade gifvit lifvet åt två små baroner.

Och detta allt utgjorde ytterst anledningen 
till att fru Holm numera tillbragte sina dagar i 
fru v. Langen-Zieppens rum och länstol. Icke 
därföre att hon var högfärdig öfver Minas »goda 
tur», som hon helt enkelt kallade det. Det kvit
tade fru Holm lika, om hon var svärmor åt en 
baron eller någon sin egen like; men det var ett 
sådant vackert rum, trots sin något slitna siden
möbel där fanns skap med dyrbara inlägg- 
ningar i mosaik, konsolbord med härliga fran
syska blommor under glaskupor, mjuka kå- 
söser, brokig matta och en mäktig murgröna, 
som från sin stam under fönsterbordet med tät
bi adi ga rankor omslingrade alla familjeporträtten 
på den ljusklädda väggen. Och hur det var, så 
tog det sig i alla fall bättre ut att sitta härinne 
och taga emot brefven med friherrlig stämpel och 
lägga dem ifrån sig på det inlagda bordet, när 
jungfrun kom med brickan med eftermiddags
kaffet.

Och så kunde man härifrån se postbudet redan 
pa langt hall, där det kom lunkande genvägen 
genom björkhagen. Äfven i dag väntade fru Holm 
bref. Men budet kunde icke vara här ännu på 
en stund — jo, minsann, där dök något svart upp 
längst bort i den hvirflande snön. Det måste
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vara postkarlen, någon annan gick sällan den 
vägen.

Måtte nu underrättelserna från Mina vara 
goda. Hon var åter i grossess och fru Holm var 
orolig för utgången. Hon hade varit hos dottern 
vid de två föregående tillfällena och undrade om 
hon skulle behöfva resa äfven denna gång. Hon 
for ju gerna, det förstås; baronen var beundrans
värd t artig och vänlig, gick på teatern med henne 
och var angelägen att barnen skulle respektera 
mormor. Men alltjämt väntade fru Holm pa att 
han skulle föreslå henne att lemna sin plats och 
slå ned sina bopålar hos dem. Inte för att hon 
ämnade gå in på detta. Nej, men det skulle vara 
så skönt att få säga dem, att hon i alla fall var 
hvad hon var: en gammal trotjänarinna, som all 
friherrlig glans i världen i alla fall icke förmådde 
förgylla om till något annat, och att hon då så 
godt kunde bli där hon var. Hon hade det ju 
så bra — bättre kunde hon aldrig få, men —

Nå, nu borde väl ändå postbudet vara här. 
Så’n drummel att gå långsamt. Fru Holm var 
särskildt angelägen om underrättelser i dag. Skulle 
hon väl bli kallad till Mina eller hoppades Mina 
alltjämt att mannens systerdotter vid den väntade 
händelsen skulle vara hos henne sasom hon an
tydde i sitt förra bref. Fru Holm knep ihop 
munnen. Den grefvinnan Märta! Ja, om hon och 
Mina åter kunde bli sams, vore det ju nog så 
bra, men fru Holm tviflade därpå. Mina hade nog
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ifrån början ställt sig dumt med denna sin mans 
närmaste släkting, en förtjusande, högadlig, men 
utfattig flicka. Fru Holm hade varit rent betagen 
i henne vid det första besök, hon gjort i dotterns 
och mågens hem, där baronens systerdotter då 
ännu vistades. Så betagen att hon gjorde upp 
romantiska planer, som icke gingo ut på mindre 
än att sammanföra sin frånvarande herr Gunnar 
och denna anstolta och själfsäkra unga skönhet 
med hvarandra. Det vore en fru för herr Gunnar 
' detta tyckte fru Holm, och som vanligt var det 
då icke så noga med skälen. Fru Holm tyckte 
alltid något — hon hade tyckt sig igenom hela 
sitt lif, och med den trofast tillgifna ställning, hon 
intog mot sina öfverordnade och myndiga gent
emot underordnade pigor och drängar, hade det 
gått bra nog.

Men är väl detta postbudet, som nu klifver 
öfver stättan? Nej, det är ju en pälsklädd herre
man. Fru Holm stirrar på honom, medan han, 
hindrad af galoscherna, långsamt söker sig väg 
genom snön tvärs öfver gårdsplanen.

Han tar i lasvredet till den stängda porten 
och vänder ett blekt, vackert, trött ansikte spa
nande upp mot fönstren.

Fru Holm för handen till hjärtat. Det är 
husets herre det är Gunnar von Dangen-Ziep- 
pen, som nu myndigt bultar på porten för att 
slippa in i hemmet efter år af bortovaro. Fru 
Holm darrar af glädje och öfverraskning och för-
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mår knappt resa sig ur stolen för att möta honom. 
Hon går några steg, så tvärstannar hon och slår 
ut med händerna.

Så underligt att hon just nu skulle tänka på 
grefvinnan Märta! Nog lag det ett förebud häri! 
Fru Holm frös till vid den kåre som kröp utför 
hennes rygg, och i detta anfall af öfvermäktig 
vidskepelse neg hon djupt, såg sig om i det 
skumma rummet med en lång skygg blick och 
mumlade mekaniskt:

»Välkommen, min unga fru von Langen- 
Zieppen!»
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Följande dag satt fru Holm ej i den aflidna fru 
v. Langen-Zieppens rum.
»Jag vill ha mors kammare», hade den hem

komne yttrat, trött, melankolisk, tankspridd.
Fru Holm var alldeles bragt ur de senare 

årens lugna jämvikt. Hon stod tidigt upp och 
lät tända brasor öfverallt i de stora salarne, så 
att herr Gunnar med en känsla af hemtrefnad 
kunde se sig om i huset, ifall det fölle honom in.

Själf serverade fru Holm honom frukosten i 
den stora matsalen med sitt hvita furugolf, öppna 
spis och röda yllegardiner, som aldrig togo sig så 
bra ut som nu, då snön låg så hvit därutanför. 
Den långa skrangliga figuren i sin svarta kläd- 
ning och virkade sj alsnibb öfver axlarna, rörde 
sig tyst ut och in.

»Åh, herr Gunnar! Jag var väl ej beredd för 
så rart främmande, men jag vågar rekommendera 
denna hönsfrikassé. »
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»Tack — tack, det är alltsammans utmärkt. 
Men sitt ner och håll mig sällskap. Ack, förr så 
många kring bordets rund, nu -------------»

Han slutade icke meningen och hon iakttog 
honom tyst. Han hade åldrats, håret var starkt 
grånadt vid tinningarna och vecket mellan ögon
brynen djupare. Men i fru Holms ögon var han 
alltjämt den vackraste man hon sett. Hennes 
knotiga gamla ansikte, fint meleradt med röda 
åderförgreningar, likt skalet på ett något skrum
pet citronäpple, formligen strålade af moderlig 
ömhet, medan hon sålunda tyst njöt af hans åsyn. 
Knappast för dottren eller barnbarnen, de små 
baronerna, hade fru Holm känt, hvad hon kände 
för herskaren på Uppbärga, alltsen han föddes.

»Gift sig, herr Gunnar, så får han nog kära 
anleten att blicka på här kring bordets rund», 
dristade hon sig omsider att säga.

»Har mor Holm blifvit tankeläserska? Tänk, 
det är närmast för den sakens skull jag kommit 
hem.»

»Då vill jag blott hoppas att det denna gång 
är mera allvar med i spelet, än alla de gånger 
herr Gunnar lofvade att gifta sig med mig.»

»Ja, — för den härliga tid, då man tror att 
icke mer än våfflor med sylt fordras för ett lyck
ligt äktenskap.»

»Herr Gunnar har allt som behöfs.»
»Men det är två parter numera, fru Holm
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lilla. Och det är på den parten, som man förut 
förbisett, som äktenskapet mest beror.»

»Hå — kors!» fnyste fru Holm till.
»Förr hade mannen ett snällt eller styggt 

barn att handskas med. Nu gäller det att se 
upp med kamraten, som skall länkas vid samma 
kedja som han själf, så att icke sedermera en 
plågsam psykisk anpassning å någotdera hållet 
behöfver försiggå.»

»Nå, men litet gnabb ibland! Sedan blir för
soningen desto ljufvare», invände fru Holm, viss 
om att hon sagt något riktigt bra, för det där hade 
hennes kära fru] och hon själf alltid tröstat sig 
med, när det inlöpte underrättelse om, att det var 
en fnurra på den äktenskapliga tråden i något 
af döttrarnas hem.

Men hon fick intet svar. Samtalet afstannade 
och fru Holm insåg att hon måste invänta nästa 
tillfälle att taga upp ämnet igen. Där var något 
nytt hos honom, som förvirrade henne. Med sina 
få enkla begreppsnamn kallade hon det stadga, 
efter att förgäfves ha letat efter en bättre be
nämning. Den forna pojkaktiga spefullheten var 
borta. Men att han numera var en desillusionerad 
man, som, efter att ha varit en tyst, grubblande 
askadare af händelserna ute i lifvet, återvände till 
hembygdens sma förhallanden, sliten af minnen, 
förpint af känslan att ha mist mycket, vunnit 
intet det förmådde hon icke klargöra för sig.

Snön hade upphört att falla. Horisonten
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lyste med bjärtgul rand nedanför molnstoden, 
v. Langen-Zieppen hade ett långt samtal med 
inspektören, sedan gick han att uppsöka doktor 
Stråle.

Sanatoriet låg på andra stranden af den lång
sträckta sjö, hvaraf en vik sköljde in i Uppbärga 
skogspark. Han hade en half timmes väg att ga, 
sedan finge fiskaren Måns i sin båt sätta honom 
öfver. Sjön låg väl knappast ännu.

Mellan sanatoriet och Uppbärga hade förr 
varit lifligt umgänge, ehuru den gamle v. Langen- 
Zieppen och doktorn voro de största olikheter till 
lynnen och åsikter. Godsägaren och soldatättlingen, 
tyranniskt konservativ — vetenskapsmannen män
niskovän, blidt radikal. Men den förres bullrande 
rättframhet bröt tvärt af allt som kunde såra och 
stöta vid umgänget och den senares skämtsamma 
undfallenhet böjde det åt sidan. Och så möttes 
man med lifligt intresse på alla de nya uppfin
ningarna inom det praktiska området och delvis 
också vetenskapens. Ett förbättradt jordbruk hade 
tidigt införts på Uppbärga och den gamle jord- 
drotten var ej sen vid inköp af alla slags nya 
landtbruksmaskiner. Regeringen, krigsmakten till 
lands och vatten, kyrka och dogmatik, som voro 
doktorns spaka käpphästar, och den nya riksdags
ordningen, den sig alltmer organiserande social
ismen — fritänkeriet, »de där om jämlikhet med 
männen jamande mamsellerna däruppe i Stock
holm», — allt den gamle godsherrns ursinnigt
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bakut slående sprakfålar, lärde man sig småningom 
föra ur hvarandras väg, dock å intetdera hållet 
nekande sig nöjet af en liten uppvisning ibland i 
nya konster, da doktorn red upp som en distrait, 
slankig och plirande gentleman, medan herr v. 
Daugen-Zieppen med hållning af krigsgud, ömsom 
försmädligt grinande, dref sin fåle rakt i elden.

Så fick man ett starkt gemensamt intresse i 
de uppdykande idéerna om naturmedicin, natur
kurer. Doktorn försjönk längre och oftare än 
eljes i frånvarenhet, man hörde honom mumla : 
»Det är inte så galet — min själ det är.» Och 
så inlemnade han till sist sin ansökan om afsked 
från befattningen som provinsialläkare, samt med
delade sin gamle vän beslutet att hädanefter ute
slutande verka för de nya idéerna.

v. Daugen-Zieppen, som led af gikt och för 
tillfället var i hätsk stämning mot läkareveten
skapen, som ej förmådde gifva honom bot, lät 
doktorn noga redogöra för sina synpunkter. Han 
vardt intresserad, men det hela var honom dock för 
revolutionärt. Och när doktorn föreslog honom 
att få köpa den tillbommade gamla tegelstens- 
kyggning, som, liggande midt i sin igenvuxna 
rosen- och örtagård på andra sidan sjön, utgjort 
den tyske anherrns första hem på svensk botten, 
för att inreda den till sitt sanatorium, då var den 
uppretade gamle herrn nära att köra ut honom.

Så for då doktorn ifrån orten och en yngre 
förmaga trädde i hans ställe, v. Daugen-Zieppen
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leddes bittert efter sin gamle vän och han såg 
snedt på hans efterträdare. Han förargade denne, 
som ej hörde till de tålmodigaste, emot sig — 
ovänskap och fientligheter blossade slntligen i 
full låga och d:r Stråle fick en dag ett bref med 
blott orden: »Kom genast •— du får det gamla 
nästet för ingenting, endast du stukar till en förb. 
storsnutig herre till doktor här pa orten.»

Sanatoriet blef sedermera af stor betydelse 
för trakten, ehuru några år gingo, innan det 
kunde bringas i blomstring. Diktransporter där
ifrån och till traktens järnvägsstation tycktes till 
en början blifva enda resultatet, ty endast af lä- 
karne utdömda sjuklingar, som till sist spelade 
hasard med liemannen om lifvet, satte allt pa ett 
kort och begåfvo sig till det ännu rätt okända, 
men ändå redan ökända sanatoriet.

Det var först på allra sista tid som företaget 
fått uppsving. Pfarrer Kneipp var icke längre 
en myt. Man hade vänner och bekanta, som varit 
hos honom eller vid andra naturkuranstalter ut
rikes. Man behöfde icke gå öfver ån efter vatten
— man hade ju doktor Stråles sanatorium, hvilket 
var fullt så bra som de i utlandet.

Naturum expellas ftircci, tamen usque recurret
— lästes i förgyllda bokstäfver öfver sanatoriets 
inkörsport. Mången fann denna inskription illa 
vald, för den tvetydiga tolkning den gaf anledning 
till. Men när doktorn lät sätta dit den tänkte 
han endast på, att han’hiu öppnade en blygsam
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utsikt för den så länge, för de konstlade medlen 
förbisedda naturen, att få intaga sin plats i syskon
ringen af vetenskaper.

Men för gossen Gunnar var det, när han 
första gången läste dessa ord, som om de med 
en upplysande blixt genomkorsat lians inre. Ty 
när icke glädje och ysterhet och vild odygdslusta 
beherrskade honom, var han grubblande och pi
nade sin omgifning med frågor eller afgaf sin 
egen säregna förklaring öfver företeelserna, hvilken 
kom de gamle att häpna. Och nu tänkte han: 
»Naturen ... där ha vi det! I naturen ligger allt 
och när den kränkes, hamnar den sig. Den köres 
ständigt af den kortsynte moralisten på porten, 
men listar sig lika fullt in genom fönstret igen. 
Här ha vi anledningen till att allt går så på tok 
i världen.»

Ingenting, menade han, vore så kultiverande 
för världens onda lustar som just detta ständiga 
undertryckande, hvilket hämnade sig genom an
litande af smyg- och bakvägar. Allt ondt, hvaroin 
den unge gossen redan kamratvägen visste godt 
besked, frodades i tysthet på dessa bakvägar, tänkte 
han. Nejjcoppna oeh ärliga vägar ville han låta 
sin natur gå, bleka begärelserna i ljuset, om de 
blefve för vilda, ej odla dem likt svampar i mörker. 
Och denna teori höll han fast vid äfven när han 
trädde ut i lifvet, ehuru nödvändigtvis något mo
difierande den.

Med melankolisk skadeglädje iakttog han hur



24

man bedömde honom för detta. Man ansåg yng
lingen mer depraverad än de fleste, ehuru han i 
själfva verket endast var bullersammare. Han 
trampade omkring i förrädiskt klirrande ryttar- 
stöflar, där andra försiktigtvis togo filtskor på. 
Det låg nog också mycket häri af tryggheten och 
öfvermodet hos den af lifvets alla förmåner sär- 
skildt gynnade, men också mycket af trotset och 
otåligheten hos den djupt känslige, som i tysthet 
grämde sig öfver lifvets motsägelser. Intet fick 
han att stämma. Mors fabler och psalmer skuro 
i disharmoni mot fars tyranniska barskhet i prin
ciper och skelande fryntlighet i moralen — den 
ökade erfarenheten ifrån lifvet mot ett säreget 
själslifs olikljudande stämmor.

Men mest skärande blef disharmonien mellan 
hans håg och den bana, han förmåtts slå in på: 
militärbanan. Den gamle fadren hade dock alltid 
synbart träffat det rätta — att sätta sig upp mot 
hans myndighet var dessutom knappast tänkbart, 
oafsedt att ynglingens vilja redan var alltför sjuk 
härtill. Icke heller kände han sig själf vid denna 
tid nog, att veta i hvilken riktning han borde, 
såsom en samlad enhet, kasta in alla dessa rika 
anlag, hvilka skenbart pekade åt olika håll.

Huru allt detta sammanverkat för den sociala 
stjälpningen! Följden kunde knappt ha blifvit en 
annan. »Äfven om man gjort mig till präst, hade 
jag redt mig bättre», hade han i vredesmod ut
ropat den gången far och son gjorde upp sina
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mellanhaf vanden. »Jag hade naturligtvis opponerat 
da också, nien klerikal uppstudsighet är icke så 
impopulär som den jag nu gjort mig saker till. 
Och med prästens kall följer i alla fall något 
ideelt, som kanske skulle ha lyftat mig öfver 
■dogmatik och trångbröstenhet. »

Ideelt! Hvarifrån hade han då fått det ordet, 
så som hans tankegång den tiden gått i en 
annan riktning.

Han skred framåt med sänkt hufvud, och det 
kom ett drag af smärta i hans ansikte vid alla 
de hågkomster, hvilka liksom sprungo upp ur den 
mark, han åter, efter år af skilsmässa, trampade. 
Då han sist gick denna väg — i gryningen af 
en bekymmerfull dag och en ung vår, som i blek 
stillhet ännu slumrade i okunnighet om hvad den 
stod i begrepp att alstra — då höllo just de för
nuftets, auktoritetens och kotteriets band, hvilka 
hittills bundit honom, på att brista. Men han 
hade ångestfullt knutit sig fast vid dem igen — 
han gjorde det ännu. Alltjämt sträfvade han tap
pert att hålla ifrån sig det obestämdbara, som 
likt en immig ruta hindrade honom att se klart, 
men lemnade fantasi och känsla fritt spelrum. 
Det hade måst vika för hans djupa motvilja, men 
stannat invid den själen omgärdande ringmuren, 
hvilken hindrar ett godtyckligt in- och utgående 
af sinnesintrycken. Däröfver fick han det ej, där 
passade det sin tid, jagadt af förnuftet, men gli
dande undan, rundt, men icke bort, för att, när
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förnuftet tröttnar, åter närma sig fjät för fjät, re
sande hufvudet ju närmare det kommer själens 
midt, där den förnuftets tron står, hvilken det
tydligtvis vill inkräkta.

Ja, det hade närmat sig mer och mer med 
åren, detta, hvars ansikte han ännu icke sett, men 
tyckt sig emellanåt skönja i skiftande stämningars 
belysning, tills det antagit en misstänkt janus- 
dubbelhet i hans medvetande. Det okändas spira 
och sköld hade han dock ännu icke skådat, men 
snart skulle nog också detta blottas ... hans mot
ståndskraft blef allt svagare.

Var det för att ytterligare försvaga denna, 
som han kommit hem, eller för att stärka den? 
Han visste det icke, blott att han drifvits af ett 
dunkelt hopp, ett oresonligt, förnuftsvidrigt hopp 
att ofvanpå alla irrfärder i fädernehemmet till slut 
komma till rätta med sig själf: få bukt med^ ^et 
nya eller för alltid begrafva det gamla, då en 
sammanslagning ej syntes vilja gå för sig.

Förnuft och oppositionslusta, en rasande ana
lysdrift och vekt njutningsbegär, detta hade utgjort 
grundtonerna i hans sammansatta ungdomssjal. 
Nu i mannaåldern ville förnuftet vika, njutnings- 
begäret sof den rättfärdiges sömn —^återstod blott 
analys och opposition, men icke heller detta ville 
smälta ihop med det nyas fenomenartade väsen: 
skira, fagra gestalter, som underligt lockade till 
ro från det pinande tankelifvet. Ginge han icke 
kräftgång, om han följde dem? Han hade börjat
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med förnuft och kritik — skulle han sluta med 
fenomen och viljelöshet? Ja, nog vore detta bäst 
i en tid, då alla lifvets värden kunde anses vara 
afgjorda, då löjet sätter narrkåpa på känsligheten 
och dagens famlande sens-moral är att vara trogen 
i sitt arbete, äfven om man icke tror på det och 
äfven om det är rent maskinmässigt — en sens
moral, syntes det honom, som blott vore lat ro, en 
bekväm flykt ifrån illa lönad undersökning — en feg 
förskansning mot det man ej vågar se i hvitögat.

Om han åtminstone egde en rätt blomstrande 
lifsleda, att utga ifran och låta bestämma sig. 
Men där var ju den där hoppfullheten, den där 
oresonliga, pojkaktiga hoppfullheten, som alltjämt 
höll hans instinkter af lycka och fullkomning vid 
makt och som ville förmå honom till något ovisst 
vanvettigt, blott icke ligga i träde längre.

Träde! Hvarifrån fick han det ordet, nu så 
plötsligt? Hade han helt enkelt legat i träde alla 
dessa ar, som förlupit i dåd- och håglöshet, för 
att skörden sedermera skulle bli desto rikare! 
Tanken öfverväldigade honom till en början, men 
så fick oppositionen öfvertaget igen. Det vore ju 
den beskedligaste enfald att tro något ditåt. Säk
rare då att antaga, det han såsom den siste af en 
handlingskraftig ätt, hvilken kunde visa tillbaka 
på ärorika dåd, var inkonceptiv för tidens ström
ningar, och att därföre oppositionsbegäret hos 
honom alltid maste förblifva den starkaste makten, 
ställande honom isolerad vid lifvets företeelser.
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Ja, det var visst rena enfalden, som det där 
nya bar i skölden. Och lika mycket den enfald, 
som dagligen segerrikt kämpar sig igenom, bygger 
kyrkor och ärestoder och drager flockar af fänad 
efter sig, som den på hvilken Skriftens ord hän- 
tyder — en stor, helig enfald — då den säger: 
»Salige äro de enfaldiga, ty dem hörer himmel
riket till.»

Han suckade till af leda och misstro och mum
lade ovilligt: »Ja, för de enfaldiga! Sannerligen 
ha de icke tagit för sig brorslotten både för detta 
och ett kommande lif. Amen.»

Men i det samma stannade han öfverraskad. 
Där låg ju redan sjöns hvita snöyta och på andra 
stranden sanatoriet, och själf stod han invid gran
skogens rand, blickande pa den välkända taflan 
så som man ser på en gammal, kär målning, den 
där någon under ens bortovaro roat sig med att, 
med några få raska pänseldrag, förändra i en del 
enskildtheter.

Björkhagen ner emot sjön hade blifvit gall
rad, stigen vidgad till väg, stenarna, vid hvilka 
Måns brukat förtöja sin båt, öfverbyggda af en 
brygga, och där stugan förr skymtade bland björ
karna, låg nu under moln af hvitpudrade träd
kronor en liten, mörkfernissad villa med verandor 
och hvita tyllgardiner för fönstren.

Han gick undrande närmare. Då fick han 
se en liten man stå en bit fran villan, sysselsatt 
att med kvast och spade varsamt putsa en graf
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fri från snön. En graf — här? Ja, det led intet 
tvifvel att så var, ty allt som borsten for fram 
kom den dunk el glänsande mur grönan i dagen, 
medan spaden skar ut grafkullens konturer.

Vid de nalkande stegen såg den arbetande 
upp. Det magra, slätrakade ansiktet vändes mot 
den kommande, de sma irrande, gulbruna ögonen 
vidgades af förvåning och de smala, tunna läpparna 
skildes för att släppa fram ett utrop: » Gunnar!»

»Farbror Stråle!»
»Ja, verkligen Eangen-Zieppen — min själ, ni!»
»Hur mår tant Anna?»
»Tant är död. Hon hvilar under torfvan här.»
v. Eangen-Zieppen stod stum. Det låg ett 

helt lifs historia och sorg i de orden.
Då doktorn som helt ung läkare flyttat till 

orten hade han haft sin farbrors änka med sig. 
Hon skulle förestå hans ungkarlshushåll. Det var 
en dam, åtskilliga ar äldre än doktorn själf, men 
ännu i besittning af en mäktig tjusningskraft. 
Redan som student, då han var inackorderad hos 
farbroderns i Upsala, hade doktorn beundrat henne 

en beundran med djupare sentiment än han 
själf visste om och som i alla händelser höll 
tillbaka andra s. k. ungdomstycken. Hon ut- 
öfvade stort inflytande på hans utveckling och 
studier, med hvilka han, kanske också i följd af 
sporren att behaga, blef raskt färdig. Så skildes 
de några år, men den unge mannen behöll henne 
i minne. Och då han tillträdde sitt allra första
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bjuda den nyss änka vordna tanten och hennes
flickor ett hem hos sig.

Att hon varit hans farbrors hustru och att 
hon betänkligt närmade sig den åldersgräns, då 
erotikens dogmatik ej anser det tillbörligt för 
kvinnan att för egen räkning syssla med kärlek, 
hindrade icke den radikale doktorn från att nu 
låta beundran öfvergå i sällsynt hängifven kärlek. 
Huruvida fru Stråle delade denna eller endast 
gaf vika för ett kvinligt behof af ömhet och att 
se sig vara föremål för den finaste uppmärksam
het och aldrig svikande omsorger — det visste 
man ju icke så noga. Men man hviskade sins
emellan om de två, och hvar och en lade ut 
saken på sitt vis. Tämligen säker var man på 
att doktorn »gått till kungs» för att få gifta sig 
med sin farbrors änka, men att han fått afslag. 
Man visste dock icke att berätta om slitningar 
och uppträden för denna saks skull allt gick 
sin gilla, värdiga och tysta gång i doktorshuset.

Till gengäld lät man intet märka. Umgänget 
med grannarna, om än icke alltför intimt, gled 
fram på traditionelt-konventionella spår. Den 
nitiske läkaren, hvars omsorger man haft många 
kära lif att tacka för, kunde ju icke ifrågakomma 
att draga sig för, och med doktorn maste man 
naturligtvis taga tanten pa köpet. Det var klart. 
Ett motsatt förhållande hade varit — det kände
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man instinktmässigt — att sära den omtyckte 
mannen in i hjärtroten.

Dessutom var det detta med fru Stråle, att 
hon beherrskade enhvar, som kom i beröring med 
henne. Ända in i ålderdomen behöll hon ett 
drag af fin, älsklig värdighet, som aldrig svek. 
En ståtlig och förnäm uppenbarelse i salongen, 
där hon gerna bar sitt hufvud lika högt som 
damer, öfver henne i den kinkiga landsortsrang- 
ordningen, var hon i fruarnas trängre krets en 
viktig person, som visste besked i alla sorts hus- 
hållsfrågor. Ett bättre bord än doktorns hade 
ingen. I hans hem rådde mönstergill ordning. 
Man välkomnades där af den älskvärdaste vär
dinna, från hvars ansikte, det från hennes ungdoms
tid brukliga aimabla, lifligt intresserade uttrycket 
eJ o för eno minut vek. Och man kom aldrig på 
spåren något oegentligt; doktorn glömde ej att 
titulera henne tant, och man hade ej hört fru 
Stråle tilltala honom annat än i tonen af skämt
sam, vänlig hvardaglighet. »Min brorson — min 
brorsons hus» o. s. v., aldrig »vi» eller »vårt». 
Tjänstfolket hade intet att berätta.

Och dock tviflade ingen. Men skenet fick 
bestämma umgänget — det goda, stabla skenet 
Man öfverlemnade åt de två, att själfva reda sig 
bäst^de kunde med svårigheterna af ett så farligt 
förhållande på tu man hand. Hur det gick — 
det var där ingen som visste. Doktorn blef med 
åren fåordigare — de små gulbruna ögonen allt-
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mera irrande. Mången sade att det ansträngande 
aktgifvandet på sig själf, för att ej förråda något 
af förhållandet till tanten, dämpat hans lifsandar. 
Omstörtningsidéerna vissnade bort, doktorn ställde 
numera ej till spektakel med dem på kommunal
stämmorna eller vid toddyn på herrarnes rum. 
Endast inom och för sitt yrke ägde han ännu 
samma glöd.

v. Eangen-Zieppen hade ej blifvit underrättad 
om fru Stråles död, då han under sista skedet af 
sitt enstöringslif upphört att brefväxla också med 
doktorn. Nu tvingade han fram några beklagande 
ord och hörde sedan tyst på medan doktorn be
rättade att han byggt villan, för att tant Anna 
där på gamla dagar skulle ha en lugn tillflykt. 
På sanatoriet började det bli för oroligt för den 
gamla; hon hade dock där till det sista och trots 
de sjuttio åren, förestått den inre ekonomien. 
Men doktorn hade innerligt längtat att få se den 
kära gamla väninnan i en lugnare omgifning. 
Huru bittert han sedermera ångrat att han ej tidigare 
satt sin plan i verket att bygga villan. Nu var 
den knappast färdig och inredd, så bortrycktes 
den gamla damen af hjärtslag.

Men öfver till Eremitaget på Björkudden 
skulle ändå tant. För andra gången gick dok
torn till kungs — nu för att få en graf åt den 
älskade gamla. En graf under björkarna, som 
han drömt om skulle hägna hennes sista lefnadsår. 
Tillståndet erhölls, men det dröjde dock en tid
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innan alla svårigheter härvid voro öfvervunna- 
och under tiden stod liket, nedsatt i oinvigd jord! 
i den graf, som doktorn redt på Björkudden.

»Nu var man i bygden, hvad man aldrig 
forr vant, radd för tant», berättade doktorn med 
ett melankoliskt smålöje. »Bönder, som måste 
har forbi, togo långa omvägar, barnen vågade 
icke somna, innan de bedt för »den stackarn», 
som lag under björkarna i okristnad jord, och
pigorna på sanatoriet gingo icke ut efter mörkrets 
inbrott. »

»Och nu bor farbror själf i villan?»
»Delvis — det vill säga jag ror hit öfver om 

kvallama. Vintertiden går jag öfver isen. Men 
om dagarna måste jag vara där borta.»

Han nickade i riktning mot andra stranden 
a sjon, som här hade sin smalaste punkt Där 
midtöfver skönjdes bland moln af hvita träd
grupper det forna slottets grå fasad, med tarfliga
ygeltorn och en glimrande rad nyinsatta, tids

enliga fönster.
Nu var han färdig med sitt arbete och de 

bada herrarne följdes åt in. Doktorn förde sin 
gast till ett hörnrum med utsikt åt på en gåne- 
sanatoriet och grafven i parken.

Hit in hade doktorn låtit förflytta den hvil- 
stol hvari tant Anna dött, och för öfrigt alla de 
möbler som prydt hennes eget rum. I rummet 
bredvid stod hennes säng och däri sof den en
samme mannen om nätterna. På väggen ådrog

3
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sig ett porträtt at den aflidna uppmärksamhet 
Det framstälde tanten såsom ung och fager, med 
en blick så tjusande glad och frimodig, att 
åskådaren sade sig att ägarinnan tydligtvis annu 
ei berörts af en aning om livad lifvet hade i be
redskap åt henne. Från de bara axlarne hade 
glidit en tunn silkessjal i numera utgången gron 
färg, men som mot kjolens gredelina siden blef 
en saga om violfägring i vårens ljusgröna angar. 
Blommor voro instuckna i håret och med blom
mor lekte händerna i skötet och med blommor 
och allt hvad lifvet har vackert sysslade nog ock

de unga tankarna. ... ,,
Doktorn tog fram cigarrer. Sedan han tandt 

sin, stälde han sig, sin vana trogen, bredbent me 
ryggen mot kakelugnen, hvari glöderna fran brasan 
ännu svagt glimmade.

»Nå vi hålla väl på med att synda - »i 
skönhet»’ - öppet och brutalt, »så som naturen 
det kräfver», sade han, sedan de talat hit och dit 
om v. Dangen-Zieppens resa och annat till hands

liggande.
»Nej — jag fick rätt. Dårskaperna fmgo 

solsting och ledo en bråd död.»
»Stadig numera, alltså?»
»Trött!»
»Lifsleda?»
»Jag lefver inte lifvet numera. Jag ar blott

åskådare.» _ 0 0,
» j _ Q i. Ingen annan har rätt till att vara askadare
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än Gud och änglarne allena! — Jag tror jag sett 
detta citeradt efter Bacon någonstans.»

*De allraminst. Hela härar af änglar borde 
utskickas med visa bådskap från Gud till ordnan
det af alla de jordiska oegentligheterna.»

»Vi tro då icke längre på den förr så för- 
gudade egna kraften?»

»Jo, om det blott stode till att utgrunda i 
hvad riktning det är lönt att använda den.»

»Sånt jocks! När så mycket arbete ännu är 
ogjordt här i världen!»

»Arbete! Det frågar jag inte efter —- det är 
en lifstcfipgift jag söker.»

»Och den tror du dig kunna utföra utan 
arbete. »

»Jag vill inte ha arbete — jag vill ha hänfö
relse — tro på något att verka för.»

»Jaså!»
»Jag har sökt i lefvande lifvet och jag har 

letat i böcker, men är vilsnare än någonsin. Nu 
har jag kommit hem i ett svagt hopp att hem
bygden, efterklang från gammalt förlegadt och — 
äktenskapet kunde hjälpa mig. Jag tror det blir 
ingen annan råd än att jag får gifta mig, för att 
se hvad hem och familj kan ha att lära.»

»En god idé.»
»Kvinnan är ju gifven mannen till ena hjälp. 

Kanske är det dumt att icke pröfva på halten af 
dessa ord. Det är i alla fall ett omtyckt och 
mycket varieradt tema, detta om den vilsne man-
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nen, som hamnar i ungdomsvännens armar, eller 
fastnar i kärlek till den rena, ädla kvinnan. Till 
och med för Per Gynt visste hans skapare inte 
bättre besked än att till sist föra honom efter 
alla irrfärder, tillbaka i Synöves armar.»

Doktorns blick fastnade vid porträttet på 
väggen.

»En god kvinna är det bästa lifvet nar att 
gifva mannen», sade han stilla.

»Det sägs så! Nå, det är icke för mycket, 
om lifvet, sedan man kommit underfund med att 
med lifvet endast menas en själens oupphör
liga ansträngning till att genomtränga och ut
forska materien — själens outtröttliga omsorg 
om sitt hölje och oro för hvart det tager vägen 
en gång — om detta samma lif då åtminstone 
har en smula balsam i form af kvinnan att 
skänka. »

»Fy! Idéerna då?
»Nå, jag tänkte ju just på idéerna. Jag menar, 

såsom ett sista hopp, att det skulle visa sig, att 
familjen och hemmet — alias kvinnan, vore jord
månen för idéerna — hvad de sehr kunna ha för 
värde. »

Doktorn skrattade till — ett litet kort vän
ligt, humoristiskt skratt, som man knappt väntat 
från hans lilla torra, tankspridda personlighet. 
Och för en stund fästades hans undvikande blick 
på v. Dangen-Zieppen i skarp pröfning. Mannen 
hade ju kommit hem som han for! Uttömmande
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sm visdoms skålar öfver första offer i sin väg, 
men främst öfver »farbror doktorn», likväl. Nå,' 
farbror doktorn förstod honom nog också bäst och 
att detta den unge herrns sätt ej var annat än 
ett melankoliskt trefvande på andras själstangen- 
ter i hopp att träffa de toner, som stämde med 
hans egna. Icke så mycket ett begär att öfver- 
tyga, utan fastmer längtansfulla försök att fram
locka samklang med hvad som innerst och inti
mast sjöng inom honom och ännu alltjämt syntes 
sakna stödet af »bas», af den djupare klangen och 
fastheten.

»Är du galen! Värde?»
»Ja, nämn mig en idé som icke haltar.»
»Nå, fixa och färdiga komma de ju icke till 

världen.»
Doktorns hand rufsade om i det kortklippta, 

stnpiga håret, så fortfor han, nyfiken att pejla 
efter det nya, som dock måste ha samlat sig med 
det gamla hos motståndaren.

. >>De falla oss på halsen som små styfbarn, 
hvilka det gäller att göra bästa möjliga männi- 
s or af. Eller: de äro ännu endast prof, som 
man far draga guldhaltén ur, sedan bort med 
slagget! Så nya prof igen, tills man får degeln 
u 1 af adel metall och kan börja stöpa den stora 

ide, hvarom vi ännu ingenting veta, kanske icke 
ens till namnet.»

»Men tro på den måste man ändå?»
»Ja, ty aningen om modellen — det _ det
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är ett litet frö, som är utsådt ifrån tidernas bör
jan. Ingen vet om det ännu börjat gro, ehuru 
mången& tror sig till och med ha sett dess hjärt
blad spira. Men visst är att goda gärningar och 
ädelt uppsåt påskynda växtligheten.»

»Ädelt uppsåt och goda gärningar aro ej det
samma i dag som i går och ingen vet dess kurs 
i morgon. För närvarande är det högst i ropet 
att skydda lif, främja välmågan och lindra nöd. 
Man ränner ihop på välgörenhetsstråten, vanner 
som ovänner — statsmannen lägger framfor allt 
an på att höja det allmänna välståndet — lagarna 
att skydda lif och egendom — vetenskaperna 
mötas i äflan att hålla döden på afstånd och rikta 
industrien. Öfverallt en rörande omvårdnad om 
materien. Idéerna från i går äro glömda, forst da 
de röra sig om och förgripa sig på alsklingarne: 
lif och egendom — likt den moderna anarkis
men _ då schavotterar man. Skydd till lifvet, 
blott därföre att det har lif — välmåga åt kroppen, 
så att själen i den får ro att utkläcka nya idéer 
till densamma kroppens bästa och — noje.»

»Och lösa evighetsgåtor!»
»Så var det förr —ja! Men nu — har den token 

själen väl släpat nt sig för sin herre kroppen, sedan 
är han slö och orkar ej slå in på nya banor. A 
vana, om ej annat, går han helst den gamla vagen. »

Doktorn började en harmsen gång upp och 
ned på golfvet. Så tittade han upp på tant Annas 
porträtt igen, lugnade sig och började tala.
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»Ja, visst arbetar det stora världsinaskineriet 
rakt åt fanders, det kan nu icke förnekas. Men vet 
du hvad, hellre än att stå bredvid och kallgrina 
samt blott notera felaktigheterna, skulle jag kasta 
mig in i det hela, för att stifta bekantskap med 
den krabaten — på nära håll. Icke bli en maskin
del, för ditåt peka ej anlagen. Men syna maskin- 
delarne och se efter hvar de fela och sedan fila 
— hugga — smörja, tills det går något jämnare. 
Vara den känslige kontrollapparaten som kraftigt 
slår allarm, när det tycks vilja bära rakt åt helse- 
fyr — hällre än att nöja mig med ett kallt grin 
invärtes.»

»Gif mig — — —»
»Hvad? Solen?»
»Nej, tro — hänförelse, sade jag nyss. Tro 

på en slutlig harmoni i lifvet eller bortom detta 
och hänförelse för livad detta innebär.»

»Ej eus vissheten om fullkomlig harmoni 
skulle kunna elda dig?»

»Emedan vi om harmoni endast veta att det 
är ett vackert accord, en kort stämuingsstuud. 
Fortvaro kunde innebära enformighet.»

»Nåväl, ord skola aldrig kunna öfvertyga en 
sådan som dig. Men man kan få hänförelse utan 
öfvertygelse — genom en stark stämnings makt. 
Låtom oss hoppas, att en sådan till sist hemsöker 
dig. Och kom då ihåg, att det bästa män och kvinnor 
kunna göra, är att lefva för sin tids bästa idéer — 
nej, afbryt mig inte, låt mig tala till punkt — jag
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känner till det där om »lat ro»! Idéer och be
grepp, inrangerade under olika namn, växla för 
olika tider — det vet ett barn. Men att syss
lolös skärskåda och till sist förkasta dem, endast 
därföre att de som igår voro uppe, syntes bättre, 
eller i väntan på att ännu fullkomligare skola 
uppstå — sådana, som kasta ingen slagskugga 
utan leinna alla ett lika mått af ljus och värme 
— nå, det är nu lika dåraktigt som att kassera 
alla samfärdsmedel, emedan ett vikingaskepp till
talar mer, eller emedan man vill vänta — tills 
flygmaskinen är uppfunnen.»

»En färd »ins Blaue» — med ånghäst! Ett 
planlöst arbete utan säkert mål, i alla fall.»

»Nej, ett ihärdigt tillvaratagande — ihopsam- 
lande af guldet åt efterkommande, som, klokare 
än vi själfva, bättre veta att formulera — att gifva 
fastare konturer åt hvad som endast dunkelt före- 
sväfvar oss — hvars behållning i alla fall blir 
eftervärldens erkänsla för de förarbeten vi ut
rättat. »

»Så -— och låta andra skörda! Är detta lifvets 
hela innebörd? Släkten som arbeta för släkten — 
länk som hakar i länk. Icke människor som plan
tera och njuta frukterna.»

»Vill man ha en lifsuppgift att fylla, då får 
man icke ha några futtiga privatintressen. ’Njuta 
frukterna’! Själfva arbetet är just den gyllene 
frukten, •—- vet också ett barn, numera.»

»Ja, för det träbelätet arbetet och alla stackars
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satar, som måste kräla i stoftet för denna sin gud! 
Mig får det icke på knä, det må nu locka med 
sin välsignelse så mycket det vill. Det är icke 
ett stöd, utan en klumpig häfstång, oumbärlig för 
alla som måste bryta sig väg genom lifvet.»

»Du ringaktar arbetet, emedan du själf vid 
utträdet i lifvet genast växlades in på orätt arbets- 
spår, så att det blef sammanstötning af.»

»Nej, farbror doktor, orsaken ligger nog dju- 
pare. Jag har aflyssnat arbetet dess hemlighet.»

»Jaså!»
»Det har städse ljudit genom tiderna med en 

jättehammares dån — hamrat och bultat för att 
öfverrösta oron och jämmern i världen. Men hvad 
har det uträttat med sina jätteslag? Har det ännu 
smidt det svärd, som nedgör ondskans, dumhetens 
och orättvisans mörka makter — nyckeln till 
dunkla lifsgåtor eller de verktyg, hvarmed frid, 
lycka och visdom byggas?»

»Därtill är det för vist. Frid — lycka — vis
dom äro harmoniska ackorder. Här bakom kunde 
— enformigheten dölja sig. Föröfrigt — gå ut 
på Stockholms gator och gränder, fråga så första 
bedröfliga figur, du finner stå och skubba sig mot 
husväggen, spanande efter ett tillfälle till arbets
förtjänst — och du får bättre besked om arbetets 
värde än jag kan gifva dig.»

v. Dangen-Zieppen reste sig upp.
»Ja, återvända till lifvet, det är det enda som 

återstår mig.»
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»Ja! Och det var förbaskadt bra att du går 
nu _ jag har i alla fall inte tid med dig längre. 
För tusan, livad klockan är mycket — jag borde 
ha varit ditöfver för längese’n.»

Han snurrade med en tankspridd, men icke liflig 
persons sätt, rundt några gånger, innan han kom 
ihåg att det var hatt och rock han skulle ha. 

ö »Följer du med öfver till sanatoriet kanske?»
»Nej tack, farbror, inte i dag.»
»Men snart i alla fall. Hur mår fru Holm?» 

frågade han medan de följdes åt ned till stranden, 
där en pojke väntade med båten.

»Tack — bra. Trodde jag var en andeuppen
barelse, då hon så plötsligt fick se mig igår, men 
jag lugnade henne med att fråga om hon hade 
ett par torra byxor att låna mig, tills mina kof
fertar komme. »

»Ha, ha, ha! Ja, adjö med dig. I morgon 
är isen tjock nog för en promenad; men akta dig 
för rännan här! Vi få nog mera snö, så jag skall 
redan i dag låta staka ut den med ruskor.»

De små irrande, gulbruna ögonen sökte sig 
upp mellan trädstammarna, där tants graf låg, så 
gled båten bort i den smala ränna, som blifvit 
huggen i nattisen. v. Dangen-Zieppen stod kvar 
på bron en stund; sedan vände han hemåt med 
steer, tyngre än dem han kommit med.

Sådana där halft allvarliga, halft skämtsamma 
ordstrider hade han och farbror doktorn utkämpat 
många förut. Men det nyss förda hade dock



43

] r if vi t för hårdt i det nya öppna såret — med
vetandet att år af hans lif gått utan att medföra 
något att bygga på, att han alltjämt stod där han 
stått sedan den hetaste ungdomen vek: vid all
tings uppgifvande. Hjärnan var utpinad af sitt 
slafviska arbete att resa grafkamrar mot skyn — 
pyramider, som blott gömde lik —• lik — lik. 
Hjärtat, alltid ett sjukt, oresonligt barn, som af 
plåga icke visste hvad det ville, jämrade sig högre 
än någonsin. Och intet medel att få tyst på det. 
Alltjämt ingen kraft — trots den långa perio
den af trade — till att rifva grafkamrarne och i 
stället bygga upp boningar för ande och kött. 
Och till sist skulle han ut ur lifvets dunkel blott 
för att vandra in i det ännu större dunklet: dö
den, detta okända nirvana, dit människokärlek 
och fruktan öfverfört sina två hufvudbegrepp — 
glädje och smärta — himmel och helvete. En 
fantasi så omätligt djärf, emedan den ej besinnat 
sin jordmån — lifvet, hvilket blott egde förmåga 
att gödsla smärtan, så att ett detalj eradt inferno 
kunnat växa upp därur, medan glädjen fått så 
stenbunden mark, att endast ett otydligt himmel
rike förmått spira upp därur med ljusa hjärtblad, 
men oförmöget att blomma och framvisa frukten. 
Men sju af delningar i helvetet hade inspirationen, 
vägledd af världens klagorop, vetat att sinnrikt 
och minutiöst tilldela hvar sin plåga. I afgrun- 
dens innersta riken geuljuda ju våndeskrien från 
jordelifvet, medan glädjehymnerna icke nå längre



44

än utanför portarna till salighetens lägsta boning. 
Spröda rankor, som vågat sig utöfver sitt jordiska 
fäste, slungas de tillbaka mot jorden, som födde dem.

Ah, lifvet — lifvet, som med fullödigt mäster
skap reproducerar ett helvete, men får plånet, pre- 
pareradt af jordiska erinringar, tomt med undan
tag af några sångnoter och vaxljus, när kameran 
vändes mot höjden. Iyifvet, som vid sitt friska 
bröst ammar smärtan, så att den växer sig stark 
ännu bortom döden, men styfmoderligt när glädjen 
vid det sjuka, så att den, blodfattig, ej mäktar 
följa sin mörke broder smärtan mer än ett stycke 
af vägen till evigheten. Det var denna misspro
portion i tillvaron, som han alltjämt ej förmådde 
komma utöfver, som alltjämt reste oviljans mur 
omkring honom.

»Kallt grin invärtes», hade farbror doktorn 
sagt. Ja, om han kunde komma dithän! Men i 
stället blödde han, sargad af de resultat hvartill han 
kommit. Och ännu hade han smaken kvar af äckel 
från missproportionen af malört och sötma, hvarmed 
också den nöjesbägare varit blandad, som han för 
längesen med ungdomlig lystnad åt sig bräddat.

Det hade funnits stunder för honom, då denna 
missproportion i tillvaron gjort honom utom sig. 
Då den skenbara omöjligheten att tillfredsställande 
lösa dagliglifvets många svårigheter och som 
ställde sig i vägen för en antaglig förklaring öfver 
lifvets ändamål, gripit honom mer än de fleste, 
kanske just emedan han egde allt så att hans oppo-
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sition och missnöje måste kasta sig utöfver skran- 
korna för små timliga förmåner, för att sjuda ut 
(öfver felaktigheter bortom tingens gränser. Stun
der då instinkten af allt hopp var borta och han 
.-såg synen af sig själf — en gång mors lille pilt, 
:som hon sjöng sina frommaste psalmer för — med 
'ett skottsår vid tinningen — hörde ett skott i 
mattens tystnad — sag en förtviflad mans öde gå 
ï fullboidan. En sadan stund hade nu kommit 
Iför honom.

»Gud!» stönade han till, ty ännu, i ögonblick 
som dessa, ekade det långtifrån af mors sånger 
— ljud, fonografiskt bevarade i hjärtats hemli
gaste vrår.

Hvarje tanke på att han legat i träde försvann. 
Han kände det som om han varit ett gagnlöst 
och motståndslöst kringsurrande hjul, hvars koppel 
med det stora världsmaskineriet slitits, men som 
ännu väfver sig kring sin axel af den ursprungliga 
farten, hvilken småningom mattas — afstannar!

Han tog upp snö från marken och tryckte den 
Jnot panna och läppar samt stödde ryggen mot en 
trädstam. Sa stod han länge och lät snövattnet 
kyla tinningarna och rinna kallt mellan de torra 
läpparna.

Han hade lenmat den dödstysta, hvita skogen 
bakom sig, och nu öppnade sig framför honom 
en utsigt af lika hvita, men ej fullt så stilla hagar. 
Där rökte det ur skorstenen från ett torp -— här 
i en enrisbuske knastrandet från ett sidensvans-
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par, som glupskt hugger i sig af de gröna och vio
letta bären, utan att låta sig störas af den ensamme 
vandraren. På himlen skrider en svart molnstod 
i jämn takt hän mot horizontens bjärtgula rand, 
hvilken långsamt smalnar och mörknar, så som när 
en trög lucka skjutes för ett skylight.

Snön är ej långt borta. Nu vidrör vinterns 
tunga, stönande vindilar redan de enstaka träden 
ute på glintan, men möter trots i skogen — sam
lar hela sitt raseri till en rammande klösning 
bland de hvitlurfviga furorna, hvarifrån massor af 
vinterpälsen yr som vid en brottning ludna jättar 
emellan. Så höres ett hvinande: signalpipan, som 
förkunnar, att rasten är ute, och i ett nu är rym
den genompyrd af myllrande snöflingor, hvilka 
jagade af stormen, liksom spänna smala hvita 
band snedt mellan himmel och jord. Med ett 
hälften ängsligt, hälften ömsesidigt uppmun
trande kvitter flyger det af sitt frosseri försenade 
sidensvansparet sin väg.

v. Langen-Zieppen ser efter dem — går vidare 
— med de små djurens låt i öronen och intages 
af en plötsligt vek känsla. Thå, som rida ut stor
men tillsammans — två, som sida vid sida kämpa 
sig igenom snötjockan på väg mot hemmet! Om 
någon därhemma väntade på honom! Någon att 
vid hemkomsten retsamt stryka den kalla våta 
kinden emot — en len hand att hålla i sin medan 
skymningsbrasan vaktas ut — någon att gnab
bas och rasa med i de sena aftontimmarna — att
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svepa täcket om ock kyssa när lampan släcks och 
natten står tyst och mörk utanför fönstren.

Ja, nu sköt åter den där gossaktiga oräson- 
ligheten upp, som vill inbilla honom, i trots af 
allt förnuft och alla erfarenhetsrön, att ännu något 
kunde hända honom, hvilket skulle göra lifvet 
uthärdligt. Ekon förmodligen från pojkåren, då 
han slukat alla romaner han kommit öfver.

Fru Holms ansikte var en enda nyfiken och 
orolig fråga, när han kom hem. Han hade dröjt 
länge ute.

»Jag har varit och hälsat på farbror doktorn, 
mor Holm lilla», sade han i något af den frynt
liga stämning, som den ovilkorligen erfar, hvilken 
efter ett oväder åter är under hemmets tak, där 
allt sörjts på bästa vis för ens trefnad. Den tyngd 
som tryckte honom vek åt sidan och med något 
af gossen Gunnars själftagna frihet ruskade han 
om med den gamla skrangliga hushållerskan 
— »för att bli varm», sade han, men plöts
ligt fattad af det rörande däri, att hon var den 
enda, som gått här i det tysta huset och väntat 
på honom alla dessa år och nu gladde sig öfver 
att han var hemma igen.

»Herr Gunnar — herr Gunnar, min lekamen 
har blifvit för gammal för hans grepp,» skrattade 
och rodnade fru Holm förtjust. »Herr Gunnar 
får se sig om efter en yngre mö.»

»Äro vi där nu igen! Nej, jag följer nog far
bror doktorns exempel och förblir ungkarl.»
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»Doktor Stråle — ungkarl! Fick inte herr 
Gunnar se grafven under björkarna?» tilläde hon 
skyggt och allvarligt. Ämnet hade aldrig förut 
varit uppe mellan dem.

»Jo.»
»Är icke detta bevis på trogen kärlek vackert? 

Förr var jag ibland ond på dem, men denna graf 
renar och försonar så mycket. Den har gifvit 
världen ett så vackert bevis på hängifvenhet och 
trofasthet.»

»Bah!»
»Hvasa?»
»Ett undantag år intet bevis, mor Holm 

lilla.» Han teg, här fanns ingen anledning för 
honom att trefva på detta gamla instruments 
klaffar eller tangenter — de osammansatta har
monier, det gaf ifrån sig, kände han till förut. 
Det var mer vana och instinkt, som här dref 
honom att tala ut hvad hennes anmärkning iugaf 
honom — och så kunde han ju fördrifva en stund 
med gumman. » Kärleksrosor, mor Holm, måste 
vissna hän, likt andra blomster ur jordens mull. Men 
människan har nu en viss svaghet för att förneka 
detta. Hon äter och dricker hälst vid musik, ljus 
och blommor —■ hon virar gerna kärleken och 
äktenskapet med rosor, som där de icke äro konst
gjorda, måste vissna, såsom rosens natur är. Men 
man får bara icke låtsas om detta — då är man 
världsbegrinare. Förgylla och bestänka med rosen
vatten och sen icke låtsas se när rostet tränger



igenom — ha så grof näsa, att man icke märker 
hur träskångor och rosendoft skära sig, skilda gå 
in i blodet, som härigenom tudelas i äckel och 
längtan.»

»Jag måtte säga! Jag tror minsann, herr 
Gunnar är på väg bli en riktigt inbiten ungkarl, 
som går och ser snedt på allting i vår goda värld! 
Gift sig medan tid är!»

»Jag vill nog, men jag törs icke. Det före
faller mig att vara ett experiment med explosiva 
ämnen.»

»Kors, när var herr Gunnar rädd för frun
timmer!»

Han började förströdt rulla garnnystanet från 
hennes stickstrumpa mellan sina händer och skrat- 
sade sakta till på sitt likgiltiga, melankoliska vis.

»Fruntimmer! Ja, om jag finge ta’ en hel 
uppsättning och sa profva dem undan för undan, 
tills jag finge tag i den, som passade mig bäst.»

»Nå, aldrig hörde jag maken! Herr Gunnar 
talar om fruntimmer som om de voro klädesper
sedlar. »

»Knappt så oumbärliga, mor Holm! Filer 
nog föredrar mor Holm att hellre se mig utan 
kvinna här i lifvet, än utan kläder.»

Fru Holms gamla kinder brunno. Jaså, han 
var vid det retsamma lynnet! Ja, då kom man 
ingen hvart med honom.

»Herr Gunnar borde icke gyckla med så all
varsamma ting,» sade hon saktmodigt »Jag är
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icke lärd och icke häller kunnig i mycket, men 
det vågar jag försäkra, att om min kära döda fru 
sutte här i stället för mig, onyttiga varelse, så 
skulle hennes hjärta klappa af fröjd om hon vågade 
tro att herr Gunnar ville föra in en älskad ung fru 
här i detta tysta hus — om små barn åter komme 
att trippa ut och in här. Pa sitt fromma vis 
skulle hon häri sett en säker borgen för sonens 
lycka och frid — och gladt sig.»

Han svarade icke. Han lät hennes nystan 
falla och reste sig upp, gick ett par slag upp och 
ned och satte sig sedan i gungstolen vid bortre 
fönstret, förut alltid den gamle husfaderns plats, 
på den tid det stora rummet utgjorde samlings
platsen för familjens medlemmar. Han hade på 
morgonen, innan han gick hemifrån, bedt fru Holm 
svara snäll och gå omkring och skräpa litet i 
rummen. Det var sa rysansvärdt tomt annars.» 
Och hon hade förstått honom och därföre slagit 
sig ned med sin stickstrumpa i familjens forna 
samlingsrum för att alltid vara till hands, när 
ensamheten i hemmet blefve allt för tryckande 
för den hemkomne.

Han tog fram cigarrfodralet, men tände icke 
cigarren, innan han, ledd af det alltid gentlemanna- 
lika grunddraget i sin natur, frågat: »Fru Holm 
har ingenting emot att jag röker?»

Sedan blossade han tyst på cigarren, sakta 
gungande och i djupa tankar, medan han stirrade 
in i det simpla och knotiga, men vänliga och i
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sin art kloka gummansiktet, hvarpå dagern föll 
ifrån det andra fönstret. Om det i alla fall låge 
något bakom de föråldrade talesätten — något af 
romantikens mystik. Glimrande stjärnor i nat
tens dunkel! Ingen analys! Störta sig på hufvu- 
det in i mystiken uti trilogien: barndomsvännen 
— äktenskapet — afkomma!

Han tänkte på lilla Mina. Flickungen med 
de tjocka röda kinderna, de trovärdiga gråblå 
ögonen, den lilla vackra munnen, som än log, än 
harmset trutade, men aldrig var sluten i allvar. 
Inga ögonbryn, inga att tala om, åtminstone — 
kortstubbig svart ögonfrans. Ja, vacker var hon 
icke, men strålande af hälsa och trygg belåtenhet. 
Och med hvilken lustig tvärsäkerhet hon alltid 
visste att schasa honom ifrån sig, när han vardt 
för närgången! Och hvilken stark, stor och vac
ker figur!

Nu hade han klart för sig hvarföre han bör
jat tänka pa Mina, redan då bladen allra först i 
höstas singlade från träden på den boulevard, där- 
invid han sista tiden i Paris ätit sina middagar. 
Ännu mer hade han tänkt på henne, när kölden 
kom, när kastanj eförsälj arens koleld åter glimmade 
i gathörnet och han tvangs att undra hur det nu 
var däruppe i norden. Och vid landstigningen i 
Helsingborg i förrgår under iskallt snöglopp — 
då han frusen, pinad af det nya och dock småak
tigt gamla i allt som mötte honom, tog sin plats 
pa taget bland robusta, rökande och skorrande
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sydsvenskar — då hade det skänkt ett så godt 
och lugnande löje att minnas Mina och den pojk
aktiga kurtisen med henne.

Ja, nu visste han först riktigt hvarför han 
kommit hem — hvarför han tagit det långa ste
get baklänges. Mina — Mina. Så friskt nyfiket, 
så kyligt lugnande att tänka på Mina. Ja, Mina 
fick det då bli — Mina och ingen annan.

»Hur mår Mina?» frågade han sakta och

plötsligt.
Fru Holm betänkte sig något.
»Jo tack, efter omständigheterna», sade hon 

omsider långsamt.
» Omständigheterna ? »
»Ja, herr Gunnar vet väl, att Mina är gift 

och redan har två små söta gossar och — och»
Hon nickade med ett menande småleende. 

Men hennes gammalmodiga pryderi att icke tala 
ut i en naturlig sak, undgick denna gång alldeles 
hennes åhörare.

Jaså, Mina var gift! Han gungade och rökte 
— rökte och gungade och tyckte att lifvet aldrig 
så fult hånskrattat åt honom som inför detta 
faktum.

»Hvarför har jag icke fått veta detta förut?»
Fru Holm såg brydd ut. Väl tio gånger 

sedan han kom hem hade hon haft Mina på läp
parna, men ömtåligt rädd för att han skulle 
misstänka skryt bakom hennes omtalande af dot-
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terns giftermål, hade hon föredragit att vänta med 
sitt meddelande tills han frågade själf. Hade Mina 
blifvit gift med en sin jämlike, ja, då hade det 
fallit sig så naturligt, men nu!

»Jag tänkte underrättelsen knappt kunde intres
sera herr Gunnar.»

»Nej, eftersom jag kommit hem endast för att 
fria till Mina», genmäl te han och trodde alldeles 
säkert själf på hvad han sade i detta ögonblick.

»Ja, för den herr Gunnar så han kan skämta», 
småskrattade fru Holm, men kände mot sin vilja 
en smnla oro.

»Gift — gift! Hvar bor hon — med hvem?»
»I Stockholm. Mannen hennes är baron Göran 

Höwenow.»
»Halte Höwenow — han med kryckan!»
»Han är mycket friskare numera, fast kryckan 

måste han, tyvärr, alltjämt begagna.»
v. Hangen-Zieppen teg. Den kroppsligt sjuke 

hade förekommit själssjuklingen. Han hade redan 
i sina armar denna glada, hälsosmittande unga 
kvinna ur folkets starka led och v. Hangen-Zieppen 
kunde endast bita sig i läppen med den försena
des harm och — trots.

»Ja, så reser jag väl i alla fall endera dagen 
upp och hälsar på Mina», sade han.

Han tänkte hit och dit — trött och oredigt. 
Föreställningen om flickan med de tjocka röda 
kinderna i den långe, magre Döwenows armar
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pinade honom. Hon kunde haft det bättre i 
hans. Nu trutade väl den lilla munnen i stän
dig surmulenhet — han skulle haft den att le 
jämt genom kyssar och godhet.

Hans läppar voro friska och unga ännu, 
och om han ville kyssa — så kysste han.
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KAP. III.

/VI ina Holm hade mottagits med syperb vänlig- 
•*■ het i de kretsar, hon genom sitt giftermål 

kom att tillhöra. Friherrens få intima bekanta 
voro fördomsfria, jnst som han själf, och när fri
herrinnan Mina, gnistrande af lefnadslust och 
fast besluten att roa sig och begagna alla de ut
vägar härtill, som hennes förändrade ställning 
erbjöd, ville vidga umgängeskretsen, var man 
angelägen om att visa, att man följde med sin tid, 
och man tog emot hushållerskans dotter så väl
villigt och så utan all ostentation, som om hon 
aldrig varit annat än en af »de våra.»

v. Fangen-Zieppen fann henne vid sitt besök 
varm, liflig, ytterst uppratad efter att just ha följt 
till dörren ett par väninnor ur den eleganta värl
den, hvilka hade bjudit öfver hvarandra i vanliga 
fruntimmersmeddelanden från det sällskapslif, fri
herrinnan i följd af sin framskridna grossess tills
vidare måste försaka.



Mina Holm hade haft rosenröda kinder — 
friherrinnan Mina hade pionröda. Den förra hade 
burit en lång gul fläta utefter ryggen — den 
senare var omsorgsfullt bränd och friserad, hon 
hade fått små nätta mörka ögonbryn, som endast 
ett vant öga fann att penseln haft att göra med 
— munnen log, log gladare än någonsin, men de 
grumliga ansiktslinjerna voro nu mera feta än 
mjuka. Toiletten var nästan för extravagant för 
den icke allenast tillfälliga korpulensen — dyrbar 
och chique med oroliga färger.

De sågo pratande om ditt och datt pröfvande 
på hvarandra med löje i blickarna, tills friherrin
nan utbrast i skratt, hvari v. Dangen-Zieppen in
stämde med sitt trötta småleende. Omedvetet 
njöt hon af att kunna taga emot Gunnar i sitt 
eget förnäma hem och såsom en dam af värld, 
medan det föreföll honom som om anledningen till 
de senaste dagarnes särskildta förstämning fjär
made och upplöste sig alltsom han iakttog denna 
gamla och dock nya bekantskap.

»Du Gunnar, hvad mor skall vara glad öfver 
att du är hemma igen! Nu stannar du väl?»

»Nej, nu drager jag nog bort för alltid —- 
med krossadt hjärta! Jag kom ju hem endast 
i tanke att fria till dig, Mina.»

»Asch, så han pratar!»
»Säg, om jag kommit i tid, hade du tagit 

mig då?»1
»Vet inte», svarade hon förbryllad.
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Hon var en mycket viktig personlighet i sina 
egna ögon nu för tiden. Sedan hon från fattig flicka, 
som själf förtjänade sitt bröd, ryckt upp till fri
herrinna, trodde hon blindt på sin förmåga att 
intaga, och det var icke utan att man inom herr
världen gycklade något öfver det allvar hvarpå 
hon upptog den alldagligaste salongsartighet. Fri
herrinnan Minas dygd var oantastlig — det var 
utom allt tvifvel — men något lustig. Med sin 
rodnad och sitt hjälplösa: »Hvad ni är obesked- 
lig — gå er väg!» vid den lindrigaste uppmärk
samhet, rakt frammanade hon en flirtation, som å 
ena sidan aldrig var mindre menad, å den andra 
aldrig mera trodd.

Det föll henne ej ett ögonblick in att betvifla 
Gunnars försäkran och hon var alldeles för tung 
för att kunna med ett lätt skämt slå bort hans 
fråga. På fullt allvar gjorde hon i sina tankar 
ett hastigt öfverslag — Gunnar med sin farliga 
lättfärdighet, bedårande svarta ögon och förnäma 
skickelse, men å andra sidan var väl hennes 
Göran bra mycket solidare. Förvirringen vek 
dock icke och hon fick icke ett ljud öfver de half- 
öppna läpparne.

»Fortfarande genomskinlig som glas», sade 
han då med sitt tysta skratt. »Du håller mig för 
den förlorade sonen, som det kunde vara riskabelt 
nog att gifta sig med. Men nu är jag så stadig, 
Mina, att dina väninnor borde kunna gråta af 
salighet däråt.»
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»Är det så säkert det?»
»Tvärsäkert om du blifvit min. Fast hädan

efter blir det väl nästan min skyldighet emot dig 
att föra ett dåligt lefverne.»

»Prata nu inga galenskaper», utbrast hon 
orolig. Hon ville tillägga något, men teg och 
funderade i stället.

Ja, hon måste gifta bort honom. Hon måste 
förmå honom att glömma sin missräkning, stac
kare. Hon vågade icke lita på hans karaktärs
styrka att hädanefter undvika henne så framt han 
icke finge ett nytt intresse, som upptoge honom. 
Hennes giftermål skulle icke hålla Gunnar v. 
Langen-Zieppen tillbaka, det visste hon nog, och 
så kunde det ju hända att hon till sist to ge in
tryck af hans efterhängsenhet. Gud visste att 
hon icke ville det, men tänk om hon ändå till sist 
blefve kär i honom! Hon hade aldrig varit kär. 
Hon fick tårar i ögonen och flyttade sig oroligt 
på stolen. Hennes söta små gossar — hennes 
snälla, rara Göran och så det lilla ofödda väsen, 
hon bar under sitt hjärta! Tänk om hon till sist 
blefve kär i Gunnar! Sådant kom ju utan att man 
visste om det — knappt utan att man rådde därför.

»Hör på, Gunnar», sade hon med strängt 
allvar, »lofva mig att icke återkomma till detta.»

»Som du vill — men det blir icke lätt. Ack! 
äktenskapet liksom visade mig fast mark att stå 
på. Nu viker åter allt undan», sade han med mera 
allvar än hittills.
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? Gudskelof för att du säger med äktenskapet 
och icke med mig», svarade hon med större fyndig
het än han hade väntat sig. »Käre Gunnar, äkten
skapet återstår dig ju alltid.»

»Har inga fruntimmersbekantskaper —• sak
nar också efter denna sista motgång lust att söka 
några.»

»Åh prat. Du — jag åtager mig att gifta 
bort dig.»

»Tack för vänligheten.»
»Jag känner nog många söta och fina flickor 

här, men de äro alla så ytliga — mest roade af 
baler och flirtation och en så’n vill jag inte att 
du skall ha. Du behöfver en flicka med karaktär.»

»Dåt gå för flickan med karaktär.»
»Har du — har du ännu gjort visit på Has

selhus? Du mins väl de små flickorna Hassel
krona?»

»Dåt se -— fru Hasselkrona, född Stråle, kusin 
till farbror doktorn och dotter till tant Anna —- 
charmant som modren. Nej, flickorna mins jag 
ej — jo, vänta, två små ljushåringar i slynåren.»

»Stora damer nu. Jag var tillsammans med 
dem då jag i somras hälsade på mamma. Det är 
förtjusande flickor! Jag undrar, hvem du kommer 
att föredraga. Jag hoppas att det blir Melitta, 
den äldsta.»

»Dåt gå för Melitta, då!»
»Ja, det vill säga Benedikta är nästan sötare, 

men jag tror för barnslig för dig. Dessutom är
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hon halft förlofvad med doktor Strömers, den 
ene af de yngre läkarne vid sanatoriet. Och så 
är Melitta så utmärkt i alla afseenden. Vacker, 
huslig, bestämd — stiger upp på bestämdt klock
slag, liksom hon har hela sin dag indelad i be
stämda tider för allting. Musikalisk är hon också 
och utmärkt angenäm i sällskap.»

»Att hon är dotterdotter till tant Anna och 
dotter till fru Hasselkrona, äro garantier nog. 
Undras blott, om denna mönsterflicka inte ger den 
ryslige v. O.-Z. korgen, ifall han giljar till henne.»

»Äh, om du, Gunnar, bara rätt vill så—! Jag 
hoppas det blir af, ni skulle passa så bra för 
hvarandra. Jag vet ingen präktigare flicka om 
— om inte möjligen —

Hon höll upp medan en märkbar mörkning 
gled öfver det feta, blida ansiktet.

Han var till sist ganska road af att sålunda 
finna sig vara föremål för ett ifrigt giftermåls- 
schackrande. Farbror Stråle, mor Holm och nu 
Mina, alla tycktes enas i tanken att här var icke 
annat att göra än giftas. Man vågade icke 
lita på honom förrän man hade honom bakom 
äktenskapets förskansningar.

»Ännu mer karaktär? Tror du icke, goda 
Mina, att det blefve för — mäktigt.»

»Ja, för dig. Melitta passar afgjordt bättre, 
annars skulle jag ingenting högre önska än att 
jag kunde gifta bort Märta med dig.»

»Och hvexn är nu Märta?»
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»Görans systerdotter. En föräldralös flicka, 
som han har måst taga sig af allt se’n hon var 
helt liten — romerska riksgrefvinnan Märta Louise 
Blanche Maria Ulrika Elenora Kronsköld af Kron- 
sköldsnäs. »

»Fasligt!»
»Ja, det må du väl tycka, i all synnerhet som 

den stackars flickan inte eger ett öre.»
»Hvar är undret? Hon må väl tåla vid åsy

nen af en så’11 som jag?»
»Ack du, det är en hel historia, hvarföre hon 

icke längre är hos oss, utan ute i världen, att 
själf förtjäna sitt uppehälle.»

»Romerska riksgudiunan — nej grefvinnan 
Maria Lovisa Sofia Margareta — —

»Nej, nej, Gunnar, så var det inte. Ja, det 
är icke värdt jag upprepar alla dessa namn för 
dig, ty mins jag dig rätt, så har du i alla fall 
glömt dem inom två minuter igen. Jag vill i 
stället, om du har lust att höra på, berätta dig 
hennes historia och samtidigt också en bit af min.»

»Ja» gör det, snälla Mina», sade han och bjöd 
vänligt till att vara uppmärksam.

»Hennes far, grefve Kronsköld, har du kan
ske hört talas om?»

»Kronsköld —? Ja, en gång då jag haft ett 
upptåg, galnare än annars för 111ig, var allmänna 
omdömet på regementet, att något sådant inte 
passerat sedan Kronskölds tid.»

"Hm! Ja, det är bäst att ingenting annat
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säga om honom än att han hastigt gjorde slut 
på hustruns förmögenhet och plötsligt dog — om 
genom olyckshändelse eller för egen hand, har 
aldrig blifvit utrönt Hustrun kunde inte öfver- 
vinna sorgen. Hon hade annars ett briljant huf- 
vud och stor beläsenhet — ja, det förstås att hon 
var ful, för det är nu alltid sådana där rysligt 
begåfvade fruntimmer. Och Kronsköld var sin 
tids vackraste karl. Hon sörjde alldeles öfver- 
gifvet och vårdslösade sig med flit, för att få en 
sjukdom och dö. Hon gick i smällkalla vintern 
ut till grafven och satt där timtals — så ock i 
hällregn. Till sist lyckades hon verkligen få lungin
flammation och då var det ute med henne. Göran blir 
aldrig så upprörd som när han talar om detta. 
Enda barnet, en sexårs flicka, måste han nu taga sig 
an och detta föll sig grufligt olägligt för honom, 
ty han var den tiden mycket nervös — en sjuklig 
enstöring, som hade sitt hus stäldt på ungkarlsfot. 
Men han fattade raskt sitt beslut och i öfvereus- 
stämmelse med — hm! som du kanske vet — ett 
visst demokratiskt tänkesätt. Han ville icke vända 
upp och ned på sitt hemlugn, genom att ta bar
net i huset, anställa guvernant — bonne och det 
där som brukas för ett förnämt barn, utan i stäl
let inackorderade han henne hos ett barnlöst 
herrskap och hon sattes straxt därpå helt borger
ligt i skola. Göran hade aldrig tålt Kronsköld 
och det var nu otur för lilla Märta att hon var 
så lik fadren — på sätt och vis otur, för hon var
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därigenom en ständig påminnelse om något obe
hagligt för stackars, sjukligt retlige Göran. Han 
misstänkte och misstänker alltjämt att hon äfven 
själsligt är lik den hjärtlöse och lättsinnige fadren
— nå, en sjuklings antipatier får man ursäkta 
honom.»

Hon höll upp, väntande ett instämmande.
»Ja visst», skyndade han sig att infalla.
Han halflåg i en fåtölj, lyssnande tankspridd 

till Minas meddelande och skådade härunder ut 
på den lifliga söndagstrafiken i Humlegården. 
Stockholm hade förändrat sig under de år, han 
varit borta. Allt hade förändrat sig. Mina mest
— förtreten öfver att hon var gift upplöste sig 
till sist i blott litet melankoli.

Men Uppbärga var sig likt och dit längtade 
han nu — ofrivilligt utan att rätt veta hvarför, då 
det så länge varit ute ur hans tankar. Men det 
var hemmet — och kanske Melitta var något att 
tänka på — ett barn af den aflägsna orten, — 
ett aflägg af damerna Stråle.

»För min del vet jag nu icke om Märta till 
sin karaktär brås på någon af föräldrarna, men 
betviflar detta. Hon är helt enkelt Märta — en för
näm uppenbarelse som jag flickaktigt förgudade 
den tid jag gick här i huset och gaf Göran massage. 
Ja, för sedan hon var konfirmerad visste han sig 
irgen råd med henne, annat än att till en början 
taga henne hem till sig. Det gick bra till en tid. 
Men så upptäcktes hon af ett par damer, förut
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intimt bekanta med hennes mor, och dessa satte 
en ära i att få föra ut i sällskapslifvet denna hög
ättade unga skönhet och — arftagerska såsom 
man antog. Nu blef det annat af för Märta. Alla, 
och nog hon själf med förresten, trodde att Göran 
aldrig skulle gifta sig, utan förmögenheten en gång 
tillfalla henne, såsom enda och närmaste släkting. 
Så firad och bortskämd hon blef! Och hvilka toi
letter! Göran betalade utan prut och fann sig i 
att hans tysta hus numera ställdes på sällskapsfot. 
Men jag tror att från denna tid daterade sig hans 
beslut att gifta sig ; han ville icke att också andra 
hälften af den stora Löwenowska förmögenheten 
skulle råka i en ny lycksökares händer. För det 
såg ut att blifva så. Märta gynnade alldeles 
uppenbart bland sina många friare en ung, fattig, 
men lysande officer af icke allra bästa rykte. Nå, 
det förstås, att Göran kunnat få hvem som helst, 
fast — — —

»Javisst, goda Mina.»
»Ja, hans tycke föll nu på mig, och vi blefvo 

gifta. Till en början var det tämligen bra emel
lan Märta och mig; men hon blef snart så sårande 
i sitt uppförande både emot Göran och mig, att 
vi inte kunde tåla det.»

»Flickan med den öfverlägsna karaktären var 
ursinnig öfver att förmögenheten gick henne ur 
händerna!»

»Det var nog en bidragande orsak — natur
ligtvis», svarade hon mildt. »Men icke ensamt
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romantiska griller. Hon tyckte nog, att vi inte 
voro ett par i hennes smak. Ja, du förstår, Gö
ran och jag hålla ju af hvarandra på vårt sätt, 
och värdera hvarandra, och allt det där, men så 
romantiskt som en ung flicka tänker sig det med 
sin löjtnant, var det ju inte. Och när det inte 
kunde vara det, sa tillmätte hon vårt giftermål 
ömsesidiga lägsta bevekelsegrunder. Så föddes 
lille Gustaf, och nu vardt ställningen rakt odräg- 

Löjtnanten drog sig tillbaka och var snart 
förlofvad med en annan arftagerska. Litet hvar 
bjöd nog till att visa Märta att man inte gjorde 
någon åtskillnad, men — men —

>Bemödandet märks och gör en förstämd!»
»Ja, nog hade hon mycket att smälta denna 

tid, stackars flicka. Jag förstår mig inte själf, 
som ej hade mer tålamod med henne. Göran, 
förstås, tyckte ju aldrig om henne, så honom får 
man icke förtänka, att han oftast förgick sig i 
vrede mot henne. Men jag, nog borde jag haft 
mer undseende. Herre Gud, jag var ju anlednin
gen till all hennes förtret.»

Hon teg ett ögonblick, och han, som för till
fället var på en af sina många tankeutflykter, 
svarade icke.

»Men jag hade också räknat på att få ett stöd 
och ett sällskap i Märta. Hon var så förnäm och 
säker jag den tiden mycket osäker och ömtå
lig, och hon upptäckte snart min Achilles-häl, och
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jag inbillade mig, att hon fann ett särskildt nöje 
i att trampa på den. Du kan icke tro så ledsamt 
det var — uppträden och bråk. Så en kall vin
terdag för fyra år sedan var hon försvunnen. Ett 
bref till Göran upplyste endast om, att hon hä
danefter ville förtjäna sitt bröd själf».

»En duktig tös, din riksgudinna, om hon höll
ord», inföll han.

»Ja, det har hon gjort. Göran har nu i nå
gon mån ändrat tanke om henne, men han säger 
att hon skulle aldrig ha tagit detta steg, om hon 
icke helt borgerligt blifvit uppfostrad till arbete 
och lärt sig akta och värdera arbetet och allt så
dant där, du förstår. Men jag är ofta mycket 
orolig för henne. Herre Gud, det är i alla fall 
något att vara rik och förnäm mot att själf och 
ensam i världen förtjäna sitt uppehälle. Oftast blir 
jag helt hjärtängslig, när jag tänker mig, att hon 
kanske sliter ondt, medan jag fråssar i öfverflöd.»

»Ja, det är betänkligt».
»Ja, är det inte! Göran vill aldrig hålla med 

mig. Men ack, jag önskar, hon ville komma till
baka och att vi kunde samsas. På mig sjalf litar 
jag nu. Och antagligen har hon också blifvit 
förståndigare och 1er nu åt våra fordna tvister. 
Jag har skrifvit några gånger och fått vänliga 
svar. Ack, det gör mig så ondt om henne — 
hon har det rätt otrefligt där hon är.»

»För all del icke tårar! Jag får en förtviflad 
lust att kyssa fruntimmer som gråta, skall du veta.»
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Han g af sin fåtölj en knuff, så att den kom 

alldeles intill den högkarmade stol, hvari hon satt
»Ar du tokig! Nej, låt bli - Göran —»
»Ja> det vore förargligt, om han kom.»
batöljen rycktes tillbaks igen.

. ,>>Sa llk du ar <%! »Tänk, om du hade kysst
mig. Det skulle ej ha förvånat mig.»

»Ja, icke mig heller.»
Hennes. lilla sinnesrörelse öfvergick i skratt. 

Men samtidigt kände hon sin oro förnyas. Hon 
kanske borde tillkalla Göran. Den stackars Gun
nar behöfde måhända bandet af mannens närvaro 
Men i det samma reste sig v. Dangen-Zieppen 
for att gå.

»Redan? Vill du icke träffa Göran? Ni känna 
ju hvarandra?»

»bl el t litet. Var god framför min vördnad.»
»Men, Gunnar, innan du går, måste du lofva 

att tänka på mitt förslag.»
»Melitta eller riksgudinnan?»
»Melitta. Ja, det förstås, jag skulle icke högre 

onska än att kunna få stackars Märta bortgift i 
ersättning för allt hvad hon förlorat genom mig.»

»Det vill säga, du skulle frikostigt vilja be- 
gafva henne med en af dina egna, försenade friare.

»Asch så du kan vända ihop det. Om 
mte min vanskap för dig vore äldre än mitt med
lidande med Märta och mina samvetsförebråelser 
for hennes skull, så ville jag göra ett försök att föra 
er tillsammans. Men nu är Melitta älskvärdare.»
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»Men riksgudinnan har ändå styfvare karaktär.»
»Ack, Gunnar, om du för en gångs skull 

ville vara riktigt stadig och tänka pa mitt 
förslag. Bry dig inte om mig — jag är ju i 
alla fall förlorad för dig», tilläde hon lågt och 
såg sorgset upp på honom med sm trohjärtade
gråblå blick.

Han bet sig i läppen, kysste hennes nagot 
breda, hvitfeta hand och hastade ned för trapporna.

Fatalt! Det där godtrogna draget hos henne 
och mycket, mycket annat också, hade han under 
de gångna åren hunnit glömma bort.

Och nu till Melitta. Ty gifta sig skulle han 
— försöka hvad som helst, hellre än att tillbaka- 
sjuuka i grubbel och missmod.

Kvälltimmarna fördref han med att strofva 
omkring på gatorna, tittande in på restauran- 
terna här och hvar, längtande efter ett ansikte, 
som skulle klarna upp vid hans åsyn... Men det 
vardt endast förvåning af, när han stötte pa en
bekant. . . ,

»Mademoiselle Blanche» läste han pa en affisch 
och upplystes om att hon var en stjärna på vanete- 
himmeln. Men han stannade icke för att se henne. 
Sjuk till lynnet, vandrade han genom gatorna 
hem till hotellet igen, längtande ifrån alltihop 
till landsbygdens kyliga ro och milda blidvm- 
terskönhet. Kafémusiken hade pinat hans upp- 
rifna nerver, och det elektriska ljuset skurit i de 
missnöjda ögonen.
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»Sannerligen, om Dante lefvat i vårt, kafé
musikens och det elektriska ljusets århundrade, 
så hade han ieke ens skaffat in ljus och musik 
i himmelriket. Undras hvad den hedersmannen 
då haft att finna på», mumlade han.
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KAP. IV.

T^ikvisst förgick en hel vecka i vankelmod, in- 
lV nan han efter återkomsten hem knnde besluta 
sig för visiten på Hasselhus. Han besvärades af 
ovisshet, hur man i orten skulle upptaga ett för- 
nyadt närmande af den illa renonnnerade Gunnar 
von Langen-Zieppen, och han drog sig för att 
åter träda in i hembygdens stillastående sällskaps- 
lif med dess småaktiga tidsfördrif — männens 
simpla nöjen, »lilla groggen» och en »liten wira» — 
damernas älskvärdhet, som, där den icke var tom 
som ett utblåst — skal, innehöll galla-gift.

Det hade åter blifvit blidvinter, snön smalt 
på åsar och i dälder — skogen stod mörkvat i 
november tystnad. Nattetid simmade en måne af 
nästan mjuk glans däröfver, men om dagen lyste 
solen fram genom dimman blott någon kort stund 
med långa, blekgula strimmor. Det vardt så öds
ligt på landsbygden — vägarna nästan ofarbara.
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Ja, nog behöfde han en Melitta — det kunde icke 
hjälpas — han måste i väg till Hasselhus.

Varskodd af Mina, stod fru Holm uppe i hand
kammarfönstret och åsåg herr Gunnars affärd. 
Hon log och tyckte att tilldragelsen borde firas 
med en särskildt liten högtidlighet, och till den 
ändan satte hon sig i fru v. Uangen-Zieppens si
denblommiga länstol, lät säga till om kaffe, läste 
Minas bref och försjönk sedan i ett lycksaligt 
funderande öfver husets linneförråd. Ursprung
ligen utsökt, var det nu ganska slitet, men Melitta 
skulle naturligtvis föra med sig kistorna fulla. I 
fyra års tid hade ju för intimare kretsar Melittas 
flit och skicklighet i väfnader, virkningar och 
broderier förevisats. Det borde förslå något. Och 
så hennes öfverkast och kuddar i opphämta, duka
gång, krabbasnår — och hvad allt det nu hette — 
skulle pryda upp öfverallt!

Emellertid var v. Uangen-Zieppens lynne och 
humör väsentligt olika fru Holms vid detta till
fälle. Nyfikenhetsretningen försvann, ju mer han 
aflägsnade sig från Uppbär ga och efterträddes af 
en dåsighet, som vid minsta anledning kunde ur
arta till retlighet. Han blickade sömnigt genom 
det nerfällda vagnsfönstret på den dimtyngda 
skogen, där solen redan stökat undan sin fransyska 
visit, insöp den svagt violdoftande luften från däl- 
derna, där blad multnade och sippor väntade på vår
lösen, samt tänkte vresigt: »Äro de icke hemma, så 
gör jag icke om det här narrverket en gång till.»
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Men man var hemma. Han välkomnades 
enligt gammal god vana redan i förstudörren af 
majoren, som fick ett gladt öfverraskadt uttryck 
på sitt ljusfeta ansikte, då han såg hvem gästen 
var. Pipan togs med fart ur munnen, hvars små 
sälhunds-mustascher särade sig i ett bredt leende, 
visande hela raden af glesa, gula tandbetar.

»Si på fan! Välkommen hem, bror!»
Husets damer läto vänta på sig en god stund 

innan de, en efter en, inträdde i det rum, dit ma
joren förde sin gäst. Ty de hade alla i hvardags
lag sina olika bestyr, som kräfde en smula toalett, 
innan de kunde visa sig för främmande. Fru Has
selkrona hade med hufvudet höljdt af en mjuk 
ullsjal, med vantar på de fina händerna och upp
skörtad kjol stått på ett vindskontor och inspek
terat ett lager ull, efter att tidigare på morgonen 
ha på alla fyra letat efter hemliga reden i ladu
gården och burit in årstidens knappa skörd af 
ägg, på hvilka datum ordentligt skrefs, hvarefter 
de lades på hyllor i sina särskildta fack.

Med hvarje spår af dessa bestyr aflägsnade 
från sitt charmanta yttre trädde hon in, öfversval- 
lande af leende älskvärdhet. Hon såg ännu öfver- 
raskande ung ut med sin skära hy, sitt smala lif 
och ljusa hår, som, uppsatt högt på hjässan, dess
utom föll i hvar sin tunga, långa lock vid öronen, 
ned öfver halsen och den svällande barmen. Ögo
nen voro bruna, strålande, smekande ömma. Få 
kunde berömma sig af att ha sett fru Hasselkrona
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i annat än blått — ljus- eller mellanblått; i hvardags
lag mjukt ylle med besättning af svart sammet 
eller livita band; i sällskapslifvet frasade hon i 
högblått moirée antique — s mammas förargliga 
blå», som hennes flickor brukade säga, ty den 
hindrade dem att också uppträda i familjens liffärg.

Det galanten och den beundran hon städse 
mötts af ifrån männens sida hade hållit henne 
kvar i en sorts omyndig lekfullhet i såväl lynne 
som sätt, måttfullt parad med husmodrens värdig
het och världsdamens förbindlighet. Med ett le
ende comme il faut, som all lifvets sorg ej förmått 
utplåna — hon hade dock mist två unga förhopp
ningsfulla söner och några år efter sitt giftermål 
stått inför ekonomisk ruin, och majorens grofva 
smak för bygdens tärnor framför sin nobla fru, 
var en känd sak — underhöll hon sig lifligt med 
v. Dangen-Zieppen, inom sig görande slutledningar, 
som stodo i förbindelse med honom och döttrarna.

Så öppnades dörren åter och släppte in en 
slank adertonårs flicka, som med en sorts blyg lik
giltighet i sina stora bruna ögon — smekande 
ömma lik modrens — hälsade på den främmande. 
Hon mindes honom föga se’n fordom; inom sig 
hoppades hon, att han snart skulle fara igen, me
dan hon, för att visa sig obesvärad, gick bort till 
fadren, tog pipan ur hans mun och kysste honom 
eftertryckligt på de små sälhunds-mustascherna. 
Hon hade liksom modren hela morgonen stökat 
ikring i lurfvig sjal om hufvudet, uppfäst kjol och
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vantar. Den unga Benedikta ägde hela burar med 
fåglar och dessutom ute på gården flera dufslag med 
dufvor, hvilka skulle ses om hvar dag — och 
lekas ined.

Det var en vacker syn sommartid, när vagnar 
med gäster körde fram för husets trappa och den 
unga flickan stod där midt på gården i sin hvita 
klädning och omgifven af ett moln af fladdrande 
dufvor i sammets- och sidenfärger af hvitt, grått, 
dunkelblått och svart. På hufvudet, på axlar, ar
mar och händer — öfverallt dufvor, som väntade 
på att bli smekta och kyssta af sin unga herrskar- 
inna, och man sökte icke hemlighålla att scenen 
var arrangerad. »Benedikta och hennes dufvor 
är ett af de nummer, hvarmed vi roa våra gäster», 
plägade nrajorskan skämtsamt säga. »Melittas 
musik är det andra.»

Nu kom Melitta. Fru Hasselkrona såg med 
tillfredsställelse, att dottern utbytt den slitna hvar- 
dagsklädningen mot en bättre samt var omsorgs
fullt friserad. Dilla Benedikta hade, när den främ
mande anmäldes, blott rifvit själen af hufvudet 
och så vårdslöst släppt ner kjolen, att en flik däraf 
ännu satt uppe bak, men Melitta hade tagit saken 
grundligare. Hon hade sysslat med blomkrukorna, 
varit nere i växthuset med gamla, som skulle 
rekreeras, och hämtat upp nya, tvättat, spolat och 
vattnat den mängd, som fanns i alla rummen och 
förstugor. Alla vaser och skålar var det också 
hennes själftagna göra att hålla med blommor
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och grönt; och så intresserad var hon häraf att 
hon ofta sågs vandra till skogen också vintertid, 
då hon med möda och besvär skrapade undan 
snön, för att plocka fram af grönt, hvad därunder 
fanns att blanda upp den magra blomskörden 
från växthuset med.

Melitta var mindre och icke så vacker som mo
dren och systern. Väl var figuren lika elegant 
och graciös med förtjusande händer och fötter — 
»boudoirhänder och fötter» döpte v. kangen-Ziep- 
pen dem i en hast till. Håret hade samma guld
glans och hyn törnrosens ljufhet, men ögonen, af 
en nykter blå färg, gjorde sig ej så väl som de 
bruna mot de ljusa ögonbrynen och ögonfransarna, 
hvilka voro gemensamma för alla tre damerna.

Hon började snart ett ytterst lifligt samtal 
med v. kangen-Zieppen om resor och trädgårds
skötsel, landtbruk och slöjd. Inga abstraktioner. 
Allt klart och praktiskt, ehuru en sprittande lif- 
lighet och ett nästan nervöst intresse för det som 
afhandlades stundom kom henne att haka upp 
sig i brist på uttrycksmedel. Så kom samtalet 
in på politik, och då molteg hon och sydde ifrigt 
på ett medhaft broderi, medan fru Hasselkrona 
då och då lekfullt insköt en anmärkning, rolig 
och fyndig nog, men icke öfverskridande en viss 
naiv kvinlig gräns.

»Hon skulle kunna, men vill icke», tänkte v. 
kangen-Zieppen. »Döttrarna hvarken kunna eller 
vilja. Melitta har en trång idéekrets, men är
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skicklig därinotn. Benedikta -— ja, hurudant är 
väl detta lilla blomster. *

Hon hade hela tiden suttit tyst och stirrat ut 
genom fönstret med stora beslöjade ögon. Men 
i det samma v. Langen-Zieppen med ett visst 
nyfiket intresse lät sin blick hvila på henne, for 
hon upp och gaf till ett anskri.

»Höken!» stammade hon med krithvita läppar. 
I nästa ögonblik rusade alla ut på gårdspla

nen, den unga flickan, majoren och majorskan, 
pigor och drängar, och alla i förbifarten ryckande 
till sig hvad de kunde komma öfver att skramla 
med. Majoren trummade med sitt pipskaft af alla 
krafter på en bricka, fru Hasselkrona ringde i en 
liten silfverklocka med mild spröd klang, jung
frurna slogo kastrullock emot hvarandra, gårds
drängen grinade men slog i sina bastanta näfvar, 
och alla hojtade och skreko af hjärtans lust.

v. Langen-Zieppen åsåg förstummad uppträ
det, sedan vände han sig frågande till Melitta, 
som med starkt afstickande lugn blifvit sittande 
kvar vid sitt broderi.

»Ett sådant här spektakel ha vi allt som of
tast», sade hon förklarande. »Benedikta är så 
rädd om sina dufvor, hon blir alldeles vild, när 
höken visar sig. En gång tog han en af hennes 
tamaste, och sedan låg hon i kramp hela dagen, 
så nu är hela huset på vakt, när hon skriker till 
så där som nyss.»

»Endast fröken är lugn.»
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»Visst inte. Se huru mina händer skälfva!»
Och hon höll fram de små, lätt darrande, 

sköna händerna, med sina gropar och spetsiga 
fingrar, medan det lättrörliga blodet färgade kin
derna i purpur.

»Men jag vill icke ge vika för förskräckelsen. 
Jag opponerar mot detta upptåg. En till hands 
laddad bössa — ett skott! Men det tillåter icke 
Benedikta. Herre Gud, höken kunde ju dödas!»

»Fröken Benedikta är djurvän?»
»Om hon är! Då vi skola ha slakt, måste vi 

gå de hemlighetsfullaste vägar, för att hon ingen
ting skall få veta om. Hon kan äta hönsen, när 
de stekta komma in på bordet, men hon tål icke 
att veta af, när de nackas. Hon är så barnslig, lilla 
Benedikta. Vet ni, hennes sista vurm är — en 
velociped.»

»Alltså, äfven sportälskande?»
»Inte i allmänhet. Därtill ha vi blifvit för 

kvinligt uppfostrade. Men hon säger, att hon fått 
mer nerver än andra människor och måste vara i 
stark rörelse jämt, omväxlande med dödlik stillhet. 
Nu föreställer hon sig, att det borde vara härligt 
att med blixtens fart kunna ila fram på en velo
ciped och så kasta sig ned i en backe och somna 
hän i trötthetens — vällust», var hon på väg att 
säga, men fann det icke rätt passande, utan än
drade det till: »djupa hvila.»

Höken var nu bortskrämd för denna gång 
och de andra komrno åter in, majoren stödjande
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ningar ledde bort till soffan.

»Jag är alldeles lugn nu. Var icke rädd, 
pappa lilla, jag får ingen attack», sade hon mildt.

»Se här då ditt arbete, mitt barn. Det lug
nar nerverna så.»

Fru Hasselkrona hämtade hennes broderi, och 
den unga flickan sydde lydigt, men håglöst. Det 
låg ett sådant hjälplöshetens behag öfver henne 
hon var så vacker med skrämselns ännu hvita 
färgton på kinden och med den lätta skuggningen 
under ögonen, att v. Dangen-Zieppen, som haft 
för afsikt att nu afsluta visiten, dröjde ännu en 
stund i det han slog sig ned vid hennes soffa.

»Fröken är road af velocipedåkning, hör jag.»
»Jag vet icke — jag tror bara.»
»Hvarför tror fröken det, då?» fortfor han, 

fattad af en okynnig lust att utfråga detta lilla 
blomster, såsom han inom sig kallade henne.

»Det vet jag icke häller. Men när jag nu 
icke kan få vara en fågel, som fritt sväfvar om
kring i rymden och sofver på en gungande gren 
med hufvudet under vingen och tänker på ingen
ting — ack! med hufvudet under vingen och tän
kande på icke ett Guds skapadt grand — ja, då 
skulle jag åtminstone vilja ila fram med svind
lande fart på landsvägarna, så att det blåser kallt 
i hufvudet och hviner om öronen.»

»Ja, har herr Dangen-Zieppen hört något så 
barnsligt förr?» utbrast fru Hasselkrona. »Nå, ni
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har förstås förut sett damer på velociped, men här 
i vår aflägsna byggd skulle det väcka ett gruf- 
ligt uppseende.»

»Uppseendet bryr jag mig icke om. Doktor 
Strömer säger, att det är hälsosamt. Ack, jag 
ville så gärna! Säg, herr Langen-Zieppen, tycker 
ni, att det är fult och okvinligt och allt der där?»

»Fröken skulle taga sig afgjordt bättre ut —, 
i ett livitt litet nunnehuckle. »

»Fy, hvad ni kan vara elak! Hu! en cell, 
torrt bröd, vatten och litet grönsaker — långa 
bönramsor och Thomas a Kempis, tror jag, men 
i alla fall en hel mängd tjocka luntor att läsa i 
från morgon och till kväll.»

»Fröken tycker då inte om att läsa?»
»Skulle jag väl! Det är så rysligt att nödgas 

tänka och fundera. Melitta kan möda sig timtals 
med att forska ut hur en rätt är sammansatt 
eller med att taga ut ett nytt mönster, men icke jag.»

Hon nickade hjärtligt bort till systern.
»Det är en annan sak. Men att som en hvit 

och ljuf liten nunna syssla med blott högre ting 
— det skulle passa er så väl — syster Benedikta. »

Hon gaf honom en half blick, strålande och 
blyg i sin omedvetna ömhet, knep litet på pur
purläpparna och sade först ingenting. Men så 
stirrade hon förbi honom och genmälte med 
fasthet:

»Jag är icke alls sådan. Jag tycker om världs
liga ting — god mat och kurtis i synnerhet.»
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Alla skrattade, och fru Hasselkrona utbrast: 
»Men Benedikta då!»

»Ja, det hjälps icke — det är roligt. Och 
jag skulle hällre dö än bli nunna. Det enda som 
är bra med nunnorna är att de slippa tänka — 
klosterreglerna ha redan gjort undan det besvä
ret för dem.»

»Fröken tror då hällre förste bäste, än be
svärade sig med en smula undersökning?»

»Om jag älskar honom — ja. Man behöfver 
ju förresten tro så litet, endast veta det man ser 
och lita på sin känsla förresten.»

»Hm! Om man nu ingen känsla har då för 
öfversinnliga ting — jag förmodar fröken menar 
öfversinnliga ting?»

»Ingen känsla! Det är omöjligt. Så skön 
som världen är!»

»Så full af god mat och kurtis.»
»Ack, isynnerhet sommartiden, när luften dall

rar af solhetta och luktar af ros och nejlika och 
buskarne rodna af svällande röda bärklasar och 
frukten mognar uppe i träden — då är det här
ligt att lefva. Jag skulle vilja krama hela värl
den af förtjusning — göra piruetter och språng 
som en lammunge. Men ack, jag har ingen att 
leka och rasa med då — Melitta är så stadig. 
Jag brukar ta min stora docka och linda med 
blomsterkransar, och så sliter jag bärklasarna 
af buskarna och kramar öfver det dumma kräket, 
för det är så roligt att se hur saften rinner röd
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mellan mina hvita fingrar. Och så gör jag så i 
förargelsen öfver att den liflösa varelsen ej kan 
äta och fröjdas med mig. Åh, lifvet är skönt, och 
det är lätt att älska Gud. Inte är det något att 
tänka öfver och göra dystert med grubbel och 
nunneceller.»

v. Bangen-Zieppen reste sig upp, han var fär
dig med henne. »Ett barn, som aldrig blir kvinna,» 
tänkte han. »Ett silkeslent och ystert litet djur, 
som mannen kan roa sig åt, men som det vore 
ett brott att famntaga.»

»Ämnar ni gå? Vill ni icke stanna till mid
dagen?»

»Men mamma, hvad tänker du på! Vi ha ju 
endast klot och klabbedunsar», ljöd Benediktas 
röst med ett lustigt tonfall bortifrån soffan.

Alla tre fruntimmerna skrattade.
»Det är en rätt af äggklimp, sviskon och ugn- 

stekt skinka», sade fru Hasselkrona förklarande. 
»Då Melitta och jag i somras vistades vid en 
tysk badort, fingo vi denna rätt ofta och blefvo 
förtjusta däri. Då vi kommo hem ville Melitta 
försöka tillaga den, men första försöket utföll så 
att pappa och Benedikta genast döpte anrättnin
gen till: klot och klabbedunsar.»

»Ja, men numera lyckas den utmärkt, och om 
herr Dangen-Zieppen stannar, så går jag i god 
för middagen», inföll lifligt Melitta.

Dikt huset i Andersens saga, som icke visste 
åt hvilket håll det skulle ramla och därföre blef

6
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stående, så visste v. Eangen-Zieppen, olustig, ej 
häller åt livad håll han ville — stanna eller fara 
och så blef han då där han var.

Tiden gick ganska fort i de älskvärda frun- 
timmernas sällskap. En stund tillbragtes också 
inne på majorens rum efter maten, då herrarne 
rökte och språkade om ortens angelägenheter. 
Till sist förde majoren samtalet på ett vattenfall, 
som han vore betänkt på att i en snar framtid 
använda som drifkraft till ett industrielt företag 
— han visste blott ej rätt, hvart det hörde. Gamla 
handlingar, som han studerat, gåfvo ej klara be
sked. Prosten trodde att fallen hörde kronan till, 
men inspektören på Uppbärga, att de hörde dit, 
till Uppbärga. Att det var kungsådra, utgjorde 
väl intet hinder för fabriks byggande? Borde man 
icke skaffa sig klarhet i saken? Jo, det tyckte v. 
Eangen-Zieppen att man borde. Han lofvade att ur 
Uppbärga arkiv framleta de nödiga handlingarne.

Melitta spelade i skymningen. Men här var 
v. Eangen-Zieppens kräsna natur kinkigare än nå
gonsin. Han förstämdes — hon var nog skicklig. 
Men han tänkte att musikens genius väl aldrig 
skulle uppenbara sig för den lilla vackra, lifliga 
och trägna Melitta.

Efter denna första visit kom umgänget flitigt 
i gång, och så var han utan återvändo samtidigt 
midt uppe i ortens sällskapslif ■ bättie finnande 
sig däri än han vågat tro. v. Eangen-Zieppens 
med fyra döttrar hade förr spelat stor roll där-
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inom, Uppbärga hade varit tongifvande, man kunde 
hviska om okorrektheter från det hållet, men man 
demonstrerade ej däremot. Och så var man allt
för nyfiken på den nye patronatsherren — den tid 
var glömd, då Uppbärga-ynglingen varit ett dåligt 
exempel för sönerna, men ett ännu farligare säll
skap at döttrarna. Det talades om såsom en vik
tig händelse, när han framåt julen bjöd hela orten 
till sig på en lysande tillställning — bal och supé.

Han hade nu bestämt sig för Melitta. Men 
han uppsköt afgörandets stund gång på gång och 
höll härigenom alla i största spänning — natur
ligtvis Melitta själf mest. Besök, småbjudningar 
och slädfärder omväxlade, utan att det afgörande 
ordet blef utsagdt. Man litade nu på balen. Fru 
Hasselkrona afstod för denna afton den blå färgen 
åt sin äldsta dotter och tog dessutom ett så djupt 
grepp i den sparade ägg- och ullkassan, att Me
litta kunde uppträda i sammet — blåklintsfärgad 
sammet, hvarur de sköna axlarnas lena hull stack 
fram utan förmedling af täflande spetsar. Verkan 
var förtjusande -— man enades om detta. Men 
de tider voro förbi för v. Fangen-Zieppen, när 
vackra axlar hade bestämmanderätt.

Efter att ha öppnat balen med Melitta förde 
han henne in i sin mors boudoir, men föll i tan- 
k-ar när han åter kom till sig, var det försent 
för den gången igen. Han satt och stirrade in i den 
stora trymån midtemot dem, såg sig själf frack
klädd, elegant och utmärkt vacker med sitt gre-
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kiskt skurna, skägglösa ansigte och bredvid sig 
den ljusa, blåklädda flickan — båda behagligt till
bakalutade i låga, sidenklädda enimor. Det var 
en vacker syn ■— den unge husfadren med sin 
unga husfru!

Men medan han väntade på att en smula hän
förelse vid denna tanke skulle infinna sig, gick 
tiden. Han föreställde sig förlofningskyssen — 
en intim beröring af axlarnas fina hull allt 
förgäfves.

Var han då icke ung längre? Eller hade 
något af senare års sysselsättningar, insamlandet 
af vetande, sökandet efter förstående, afsatt sig i 
blodet, så att blott och bart en liten vacker flicka 
icke längre var nog därför? Hade en visdomsut- 
fällning försiggått i hans ådror — en sönderde
lande och efter nya principer åter sammanförande 
process i medvetandet? Eller var det åldern? 
Var han en åldrande Amor, som hädanefter ingen 
Pysche i världen skulle fa anledning att spilla 
het olja på?

Han vaknade ur sina tankar, just som doktor 
Wilke sökande inträdde. Det var en liten, smi
digt elegant herre — något utlefvad. Han kom 
för att bjuda upp Melitta till françâsen, som just 
spelades upp. Hon lade sin arm i hans, missräk
ningens tårar störtade upp i hennes ögon, men 
hon visste att betvinga dem.

De små guldskinnskorna trippade ut ur rum
met, i oregelbunden takt bredvid doktor Wilkes
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lackerade pjäxor. v. Uangen-Zieppen såg efter 
det lilla, graciösa paret.

»Det brådskar icke», mumlade han. »Kanske 
i jul!»

Då han reste sig för att gå och söka upp en 
dam åt sig, stötte han på majoren.

»Nå, hur går det med vår lilla angelägenhet? 
Har bror sett igenom handlingarna?»

»Ja, och icke annat jag kan finna, är vatten
rätten Uppbärgas sedan urminnes tid. Jag har 
funnit några anteckningar också, som utvisa, att 
far haft samma idé som farbror, ehuru väl andra 
intressen ställt sig i vägen för dess utförande.» 

»Det vore väl fan!»
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KAP. V.

Två dagar före julafton for v. Langen-Zieppen 
till staden för att köpa Melitta ett smycke 

och äfven något till fru Hasselkrona och Bene
dikta. Det var bestämdt, att han skulle tillbringa 
helgen på Hasselhus.

Som han var betänkt på att från staden på 
själfva julafton med tåget begifva sig direkt till 
Hasselhus, tog han någon packning med sig, be
räknad för juldagarna, äfvensom de båda egen- 
domarnes handlingar, ty han hade öfverenskom- 
mit med majoren att samtidigt vidtala en jurist 
för att erhålla klarhet i tvistefrågan om vatten
rätten.

Tunga moln, himlens godsvagnar lastade med 
julsnö, drogo fram i långa flockar öfver nejden, 
när han for åstad, och innan han ännu hunnit 
halfvägs, bröt det löst. Snön yrde med raseri på 
de stora öppna platserna väster om staden, och 
mycket försenad häraf kom han icke fram, förrän
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för det stora nybyggda hotellet och fick ett rum 
där. Sedan tillsade han den gamle kusken att 
skynda hem med hästarne, så snart de voro uthvi- 
lade, ty fortfore snöfallet, så blefve det svårt att taga 
sig fram med hjuldonen i drifvorna.

Det rådde ett ovanligt lif på småstadsgatorna, 
då han efter en skyndsamt intagen middag gick 
ut att söka upp häradshöfdingen och lämna honom 
handlingarna till granskning. Dandtmän och bön
der, som voro inne för att afyttra varor och göra 
uppköp till julen, trängdes med sina ombonade 
fruntimmer utanför butikernas upplysta fönster 
och skuffades af stadsborna, som sprungo omkring 
i yr julbrådska. Och äkta julbrådska utvecklade 
också himlens skyar i att lossa sin hvita last; 
skoftals tömde de ut hvirflande flingor öfver den 
lilla, i butikernas jul glans glittrande staden, som 
snart såg ut som om en ofantlig pudervippa dof
tat hän däröfver.

Häradshöfdingen lofvade att granska pappe
ren till dagen därpå och då själf lämna igen dem. 
v. Dangen-Zieppen ströfvade ännu ett slag genom 
gatorna, köpte åt Melitta ett briljantarmband, 
hvari han lät rista en tillegnan, åt fru Hassel
krona en antik vas och åt Benedikta ett plansch
verk.

Då han återkom till hotellet, rådde där ett 
rörligt lif. En affisch på husväggen upplyste om 
att det var varieté i kaféet i bottenvåningen och
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att mademoiselle Blanche uppträdde för sista gån
gen. Och nu trängdes man i förstugan för att 
skaffa sig biljetter, mest landtmän med sina frun
timmer, som voro angelägna om att få bevista 
detta för dem så ovanliga nöje.

Afstickande förnäm i sin dyrbara päls och med 
något kyligt tillbakavisande i hela sitt uppträdande, 
ville han tränga sig igenom den pratande hopen, 
då herrn, som vid ett bord sålde biljetterna, fick 
syn på honom. Det var en liten fet man, af starkt 
sydtysk typ. Han spände sina stickande bruna 
ögon i v. Dangen-Zieppen, trädde i hans väg och 
bad om »ein par ård».

v. Dangen-Zieppen öppnade höfligt dörren till 
sitt rum, som låg på nedra botten med utsikt åt 
en tyst bakgata, nästan landsväg. Han vred upp 
det elektriska ljuset och bad tysken stiga in.

Denne presenterade sig såsom varieténs direk
tör. Af det vidare samtalet framgick, att hans 
förnämsta sujet, mademoiselle Blanche, velat bryta 
sitt kontrakt och att han, direktören, misstänkte, 
att här bakom dolde sig någon rik gynnare. Han 
toge nog icke fel — v. Dangen-Zieppen var man
nen? Ville han icke förmå mademoiselle att åt
minstone dröja julveckan ut och sjunga in något 
af de utgifter, direktören haft vid hennes engage
rande?

Det kostade icke ringa besvär att upplysa 
direktören om hans misstag. Ändtligen gick han, 
men syntes knappt öfvertygad.
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Kvällen bief lång. Tidningarna lästes. Efter 
en lätt supé nere i matsalen, tyckte v. Eangen- 
Zieppen, att han så godt kunde titta in på varie- 
téen som återvända till sitt ensamma rum.

Han brukade under sin vistelse i Paris 
stundom besöka en konstnärsrestaurant, där spiri
tuel munterhet mängdes med dåsig nedslagenhet, 
vinångor med tobaksmoln, men där alltid starka 
drag från lifvet skönjdes af genialitet, öfvermod 
och fattigdom, brutalitet och förfall, ungdomlig 
naivité och öfvermogen dådlöshet, men aldrig 
enfald.

Han satte sig vid ett aflägset bord med litet 
salignac och apollinaris och såg sig med sin naturs 
oppositionslusta satiriskt om. Intet enda distingue- 
radt ansikte. Alla dessa landtfruar och flickor, 
som tillbrakte sina dagar under strängt arbete, i 
grofhet och fulhet, sågo berusadt intresserade ut 
af det som i färgprakt och oanständig nakenhet 
eller grotesk löjlighet tilldrog sig uppe på scenen. 
Gubbarne grinade bredt, godmodigt och lystet. 
Ingen förstod mycket af det som sjöngs, men lika 
roligt — kanske roligare — hade man för det. 
Längst framme vid rampen satt vid två bord sta
dens grönaste herrungdom med en lagerkrans på 
golfvet bredvid sig. Det var just det numret, då 
mademoiselle Blanche skulle uppträda.

Skynkena, som föreställde ridå, drogos isär. 
Pojkarne sträckte ursinnigt på halsarna. Men i 
stället för det högst lilla af fladdrande kjolar, som
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mademoiselle brukade, visade sig direktörens små 
tjocka ben strutta fram ur kulissen. Bugning. 
Mademoiselle var förhindrad uppträda. Ny bug
ning. Ridå.

Sj unde-klassisterna sparkade till sin lagerkrans, 
reste sig upp och aflägsnade sig demonstrativt. 
Nästa nummer gick af stapeln.

Snön fortfor att falla också dagen därpå med 
korta uppehåll; så slog vinden om, och det växte 
upp storm, som jagade snön och icke bådade godt 
för samfärdseln på vägar och järuvägslinier. Härads- 
höfdingen lät underrätta, att han icke var ledig 
till samtal förrän på eftermiddagen.

v. Langen-Zieppen hade tänkt att tillbringa 
denna dag hos en bekant sedan fordom och som, 
gift numera, ägde en villa en half mil ifrån staden. 
Men till följd af snöyran afstod han därifrån. Uttråkad 
till förtviflan, åt han en tidig middag, sade till om 
brasa på sitt rum, försökte tänka på Melitta och 
komma i dräglig stämning. Han hade sin allra 
svåraste dag af dåsig olust, sådana dagar, då han 
tidigare år af sitt lif tillgripit de värsta galen
skaper för att komma ifrån sig själf.

Skulle Melitta bli en räddande engel för honom? 
Tanken gjorde honom nära sjuk i stället för att 
skänka hugsvalelse. Räddas af en kvinna, där man 
själf ingenting förmådde! Nej, nej, det var icke, 
så — det var mystiken i äktenskapet — de sma 
barnen. Små ryggar att huka sig ned bakom 
när det stygga och förkrossande visade sig. Små
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figurer att distrahera sig med i den rebus, man 
ej mäktade förklara.

Ett bud hade just aflämnat det färdiggrave- 
rade smycket. Han tog upp det, där det låg på 
bordet vid fönstret och lät vinterdagens sista ljus 
bryta sig mot de gnistrande stenarna. Den lilla 
lifliga varelsen skulle nog skrika till af förtjus
ning, när hon fick det. Kanske borde han fria 
förut, han skulle tycka om att bli kramad och 
kysst, när hon mottog hans gåfva. Hon hade 
aldrig ägt juveler förut, intrycket borde bli öfver- 
väldigande. Hon skulle nog de första kvällarna 
ställa det bredvid sig på nattduksbordet — hon 
hade sagt att hon brukade göra så, när hon fick 
något, som hon mycket tyckte om.

»Till Melitta från Gunnar» stod där på den 
glatta sidan, som skulle smyga sig intill den sköna 
armen med sitt fina hull. Melitta och Gunnar. 
Gunnars hustru Melitta. Den lilla Melitta i Gun
nars stora, längtande famn.

Han lät plötsligt armbandet falla och blickade 
i bistert mod ut på den snöiga gatan. Icke nog? 
Hvad ville han då mera? Melittas knä var lika 
bra som någon annans att luta hufvudet i, hennes 
små boudoirhänder till och med vackrare än de 
flestas att bli smekt af. Melitta var så duglig, 
en värdig efterträderska till det nobla, fromma 
väsen, som sist varit husmor på fädernegården. 
Var Melitta också from? Han visste det icke
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blott, att hon respektfullt for till kyrkan de sön
dagar prosten själf predikade.

Ändå mera, ville han ha ändå mera! Slöte 
han lika gärna den okända kvinna, som han en 
stund sett vandra upp och ned på gatan, i storm 
och snö, i sina armar, som den unga flicka, man 
sagt vore ett sådant passande parti för honom? 
Om man blott icke sagt detta! Men nu — ja, 
hvarföre icke lika godt kvinnan där ute! Troligen 
var hon olycklig som han, annars ginge hon icke 
med så trötta, hopplösa steg därute i oväder och 
tilltagande mörker.

En sällsam tanke fick honom fatt, medan han 
med blicken följde den snöhölj da varelse, som slä
pade sig upp och ned järns det staket, som på 
andra sidan afskiljde ett vidsträckt kålfält från den 
landsväg liknande gatan. Han och hon hörde 
ihop, ensamma, längtande — väntande. Ty nog 
längtade och väntade hon också — ett hemligt 
möte, en trolös, som uteblir!

Ja, hvarföre skulle han icke gå ut och tilltala 
henne, trösta henne, tillbringa sin afton med henne 
— antingen hon nu vore ärbar eller icke. Men 
hälst ärbar, han vill ha sällskap och ljufhet, ingen
ting annat. Det var just hans specialitet förr i 
världen att tilltala ensamma fruntimmer, gamla 
och unga; mötte han trumpenhet, retades han, 
blef han afsnäst, satte han upp oförskämdhet, men 
stötte han på älskvärdhet, njöt han af stundens 
nöje och var ödmjukt tacksam för det pikanta i
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några stunders oskyldigt tankeutbyte med den 
okända någon. Då hade han besjälats af ung
domens öfvermod, men nu — ja, nu var det tung
sinthet och ensamhetens kvafva tråkighet, som 
lät en så tokig tanke födas hos honom, som att 
taga flickan därute för sin räkning, sedan hon 
troligen försmåtts af en annan. Sådana arma 
varelser brukar man kunna skaka ner åt sig som 
mogna frukter.

Hon ensam och längtande ute i gatans storm 
och oväder — han ensam och längtande i tankens 
storm och oväder. Osynliga trådar, som bundo 
ihop dem. Kunde de icke leka den kärlekslycka 
tillsammans, som han, sjuk till själen, åtrådde som 
ett läkemedel och hon gått förlustig? Endast en 
dunkel fruktan att hon icke skulle förstå honom, 
att icke en sympatiens gnista skulle upplysa den 
mörka missmodets natt, som just nu omgaf honom, 
återhöll honom. Men så såg han henne vackla 
och famla efter stöd mot staketet, och i nästa 
ögonblick var han och trefvade borta vid kläd- 
hängaren. Några sekunder till, och han stod 
bugande och skrapande med galoscherna i snön, 
ute vid kållandet hos den okända.

Men hon är nära att falla i vanmakt, och 
han måste låta höfligheten fara för att i stället 
omfatta henne med sina armar. I sin förvirring 
tilltalar han henne på franska — han har all
deles glömt bort, att han befinner sig i nordisk 
snö på en svensk bakgata. Berusad af glädje
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öfver skönheten i det bleka ansiktet som hvilade 
på hans skuldra —• af en känsla af tillfällets 
äganderätt till det unga väsendet i sin famn, ut
talade han ord, som under andra förhållanden 
skulle ha varit rena galenskapen.

»Kom — följ mig! Vi äro två olyckliga som 
höra ihop. Ödets nyck har rustat till högtids
stund för oss, då allt blir upp och nedvändt i ens 
medvetande •— begrepp byter plats med begrepp 
och känslan stiger öfver hvardagsgraden.»

Men så kom han ihåg sig och ville säga 
något all dagligt på svenska, då hon med matt 
röst redan svarade på franska:

»Följa er? Hvem är ni? Nå, lika godt, jag 
går med, blott jag får värme och hvila -— värme 
och hvila, jag bryr mig om ingenting annat i 
hela världen.»

Han halft ledde, halft bar henne in igenom 
hotellets bakport, hvars ensamma elektriska låga 
belyste trafvar af tomma öllådor och annan bråte. 
Varm, lindrigt parfymerad af hans Wood Violet 
slog luften emot inne i rummet. Han hjälpte 
henne af med de snöiga ytterkläderna, sedan hade 
han henne att sätta sig i den låga hvilstol, han 
nyss förut skjutit fram till elden åt sig. I brist 
på pall kastade han en soffdyna på golfvet under 
hennes fötter.

»Konjak — har ni konjak, eller jag får ett 
hysteriskt anfall», mumlade hon och öfverfölls af
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en skakning vid det plötsliga ombytet af köld 
ock trötthet till värme och hvila.

Lyckligtvis hade han det begärda i ett res- 
schatull. Hon drack litet, blandadt med vatten, 
men skakningen ville icke upphöra, och plötsligt 
utbrast hon i våldsam gråt.

»Se inte på mig — fråga inte efter — det 
går snart öfver. Mer konjak!»

Hon fortfor att gråta en stund, slutligen allt 
mattare liksom stred hon med en okuflig sömn
lust. Till sist slaknade motståndskraften i lem- 
marnë, hufvudet föll tillbaka, ännu en och annan 
sprittande snyftning, små stötvisa, darrande suckar 
och så sof hon likt ett trött barn med kinden våt 
af tårar, öfvergifven af förnuftet, som bjöd för
siktighet, kufvad af naturens brutalitet

Egendomligt upprörd sjönk han tyst ned i 
ett soffhörn för att vakta ut hennes sömn. Ett 
ögonblick var han frestad fråga sig hvem hon 
var, men så sköt han tillbaka all undran på detta. 
Det kunde ju just vara detsamma att veta eller 
ej. En annans hustru, fästmö eller syster — en 
man någonstans i världen, som skulle kunna ställa 
honom till ansvars, därföre att han begagnat sig 
af hennes svaghet till att föra henne in till sig 
— gifvit henne att dricka, så att hon fallit i mot
ståndslös sömn. En annan Albertine-historia? 
Bah! han kände sig sjuk åt tanken. Den tid låg 
långt borta i det förgångna, när han lefde lifvet 
som en barbar, men så föraktlig hade han dock
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aldrig varit Vild och obändig, men icke usel — 
galen och stormande, men simpla vägar hade han 
aldrig beträdt. Han hade aldrig gått en bakgata 
till en kvinna; de som bodde där skulle han, om 
han kunnat, velat sopa bort ur världen, så som 
man sopar ihop orenlighet och bränner för att 
döda giftet däri.

För flickan eller den unga hustru, som sof 
där i hans stol, vid hans tillfälliga härd, kände 
han stundens nyckfulla, men också den särskildta 
omständighetens betagande intresse. Hvad kom 
det honom vid, hvem hon var. Tiden hade varit 
honom lång, och tyngre än någonsin hade ensam
hetskänslan i hans tillvaro fallit öfver honom; 
tommare än tillförene hade han funnit sin famn, 
ödsligare sin härd, men så uppträdde den blinda 
slumpen på skådebanan och förde vid sin arm 
det felande: kvinnan. Nu kunde han leka kärleks
lycka. Teka! Ja, ty alltjämt höll han kärlek 
strängt taget ej för annat än' en diktens vackraste 
lögn. Något som genialiska andar tänkt sig, tills 
de trott sig känna, och så inspirerade diktat sånger 
och poem därom — starkt lysande bloss,hvarifrån 
det regnat gnistor öfver världen, som här och 
hvar och alltid ställa till ömkliga eldsvådor i 
hjärtan och sinnen. För alla de gnistor, som 
tuttat på för honom —- förr!

Elden i kakelugnen flammar plötsligt upp 
och belyser nu med varmt ljus slumrerskan i 
stolen — ett ögonblick, så ligger hon i halfskugga



97
igen. Men hvad han skådat lemnar värme kvar 
i hans blod — den värme han så länge saknat. 
Han spanar ifrigt efter ett nytt uppflammande, 
men elden dör långsamt och säkert, mörkret 
breder sig som ett täcke ifrån kjolfållen upp öfver 
figurens slanka linjer, händernas hvithet lyser svagt 
igenom — endast på ansiktets nedre del lågar 
ett mildt rödt ljus, framhållande dess mjuka rund- 
ning, vek och yppig som på en ung zigenerska 
och i skarp kontrast till de öfre partierna, hvilka 
han minnes såsom mörka och bestämda.

Hans underliga sinnesstämning tilltar. Om 
han kände slumrerskan, med hvilken han utvaktar 
brasan i detta främmande hotellrum, skulle han 
knappt ha erfarit den tjusning han nu känner. 
Men detta, att hon är okänd och gömmer på 
möjligheter — detta är själfva den eldhärd, hvar- 
ifrån värmen sprider sig till hans blod, tills han 
förvirras och hans tankar oupplösligt knyta ihop 
fantasiens och verklighetens trådar. Se så, nu är 
han rnidt uppe i leken! Två små gnistor ser han 
plötsligt bryta sig igenom mörkret, dansande, 
irrande, liksom yra och ovissa efter sin långa färd 
ifrån ett okändt land. De märka icke strax till
varon af de två människorna därinne — allt är 
ju så tyst och mörkt, båda så stilla. Men deras 
instinkt leder dem, de snudda vid kött och blod 
— han ser slumrerskan le, då det bränner till i 
hennes hjärta, och själf känner han, när den 
honom sökande gnistan finner sitt mål, hur all

7
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oro viker och det ljusnar öfver tiden — öfver 
världen.

Nu slår hon upp ögonen — han minnes dem 
såsom stora, flata, ljusare invid pupillen, men åter 
svarta ute vid kanterna. Och han går tvärs öfver 
golfvet, stolen är låg och han faller på knä, han 
lindar armarna om henne, kysser kinden där den 
het är målad i purpur från glöderna, och sålunda 
slutna intill hvarandra vakta de ut kvällen med 
sinnet fyldt af lycka, af harmlöst smått, växlande 
med skymtar af svidande grubbel öfver tillvarons 
dunkel.

Han suckade till, kort och otåligt, och vaknade 
upp ur sina drömmerier; men likt en ännu icke 
utsöfd, föll han snart motståndslöst tillbaka i det 
förra tillståndet af hälften medvetenhet, hälften 
frånvaro. Om hans armar väckte henne! 
Skulle lian mötas af indignation eller lättfärdighet? 
Förkrossande, men så naturligt oförstående af att 
han ville blott ljufhet? Eller en annan sorts miss
förstånd . . . och han skulle ha ett skärt minne 
mindre, en fin hågkomst sölad i fulhet. Ja, hvad 
annat kunde det väl bli, så som gränserna för 
mans och kvinnas umgänge äro utstakade — att 
försöka jämka på dem efter individuelt kynne var 
nog vansinne. Men så var han ju också van
sinnig denna eftermiddag — skrattet, det van
sinniga skrattet, som bebådar utbrottet och som 
kryper uppför strupen för att söka sig ut öfver 
läpparna, vardt här den tillbakahållna handlingen,
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som ville tvinga sig fram. Han måste — han 
måste —

Men då han sprang upp, stötte han en bok, 
som låg ytterst på bordskanten, i golfvet. Hon 
spratt till, vaknade och såg sig spanande omkring 
i mörkret, tills hon tycktes komma ihåg sig.

»Jaså, sofvit — ensam hos en herre! Och 
världen brakar dock icke ihop! Hur reder man 
sig nu med detta?»

Han hade stannat, när boken föll i golfvet, 
från sina obestämda rymder med ens försatt på 
verklighetens banala mark. Han kände sig under
ligt bortkommen och fick ingenting att säga. I 
det svaga ljuset från glöderna kunde han se att 
hennes läppar satiriskt kuepos ihop, ömsom med 
att kinderna gropades i skalkaktigt löje, medan 
hon tyst fullföljde sin tankegång. Men då han 
alltjämt teg, reste hon sig upp och han såg nu 
blott konturerna af figuren skära sig ut mot bak
grunden af svagt rödt ljus.

»Man har visst varit mycket god emot mig. 
Vill man icke öka godheten med — lite ljus».

Han vred skyndsamt på den elektriska knap
pen, och först nu kunde de fullt se hvarandra i 
det blixtsnabbt öfver dem nedströmmande hvita 
ljuset Hon blinkade till några gånger, men sedan 
möttes deras blickar i skarp ömsesidig forskning 
•— ömsesidigt frapperade af hvarandra.

»Törs jag fråga, hos hvem jag har den äran 
befinna mig?»
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Hon begagnade sig alltjämt af franskan, och 
plötsligt föll det honom in att han genom att 
tilltala henne pä detta språk och kanske också 
genom hela sitt något osvenska uppträdande i det 
lilla äfventyret gifvet henne intrycket af att han 
var fransman. Eller kanske var hon helt enkelt 
fransyska och förstod intet annat än sitt hemlands 
språk? Han var i begrepp att säga sitt namn, 
då hon plötsligt hejdade honom.

»Nej, det gör ju ingenting till saken — ett 
namn betyder ingenting. Antagligen ses vi ej 
åter — jag tackar och går».

Hon vände sig om mot dörren, såg efter ytter
kläderna, som hon motståndslöst låtit honom taga 
af sig, och med en förnimmelse som om något 
kyligt vidrört honom, visste han, att han om 
några ögonblick åter skulle vara ensam, utan att 
han skulle veta mer om henne än om skuggan 
från en vandrare ute på gatan, som glider förbi 
ens fönster.

Eångsamt toglhan hennes kappa från stolen, 
där han lagt den.

»Den är ännu våt — borde den icke torka 
något mer först».

»Skulle jag dröja längre!» Hennes röst lät 
icke alltför ovillig. *Är det icke illa nog förut?»

»Jag känner icke till hur många tanter ni 
har att visa undseende. För min del — ensam i 
lifvet — främling här på platsen — hänvisad till 
den tvetydiga trefnad ett hotell kan anskaffa —
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jag kunde vilja hålla er kvar», tilläde han nästan 
hviskande.

Hon skiftade färg, syntes ett ögonblick oviss 
men såg sedan åter frimodigt på honom med något 
dröjande i blicken, som om den skådade på något 
allt för vackert att brådt åter kunna lösslita sig. 
Men han hade lärt sig att tyda uttrycken i kvin- 
noblickar — han förstod att det här endast var 
konstnärlig beundran i de ögon, som fästades på 
honom — beundran och forskning.

»Men det brukas ju icke», sade hon med ett 
halft leende, som åter gropade kinderna som på 
ett barn. »Vi äro obekanta för hvarandra — jag 
måste hysa vissa betänkligheter — jag har burit 
mig så dumt åt, att jag inte ens törs säga er 
mitt namn».

»Säg det då icke, men låt oss likafullt bli 
samman ännu några flyktiga minuter af vårt lif».

Hon svarade icke och glömde bort att ta 
blicken ifrån honom, för den undran han upp
väckte — hon till och med glömde bort sin före
sats att gå. Hon blef stående i tankar, obeslut
samt slätande ut näsduken, hvarmed hon innan 
hon somnat torkat sina nervösa tårar.

»Det är så besynnerligt — nej, jag får nog gå».
»Gå, men då åtminstone säga ert namn, så 

■att vi kunna träffas under andra förhållanden. 
■Eller stanna, och vi förbli okända för livarandra».

»Ni måtte tillfälligtvis vara utanför gränserna
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för det hvardagliga — eller är detta kanske ert 
kvardagslynne?»

» Stanna, och ni får veta det».
Hon samlade sig beslutsamt och räckte ut

handen efter kappan.
»Nej, jag går — naturligtvis.k
»Och säger ert namn!»
Men hon teg och knäppte långsamt kappan 

— hake efter hake.
»Har ni rätt att såra mig så genom att vägra?»
Hon såg i plötslig förlägenhet på honom, 

»jag — det är icke bara misstro — ni förstår, 
från min kvinliga ståndpunkt måste jag vara för- 
sigtig och misstro — det är också mycket annat, 
som gör, att jag ej kan säga er, hvem jag är. En 
hel historia», mumlade hon tankfull.

»Men ni glömmer hur lätt det blir för mig 
att spåra upp er. Denna lilla håla!»

»Åh, jag reser med kvälltåget», inföll hon 
triumferande och syntes plötsligt fa igen det käcka 
mod, som vid uppvaknandet utmärkt henne.

»Jag reser också — om at ena eller andra
hållet gör mig ingenting».

Hon slog ned ögonen och knäppte nu hand
skarna, knapp efter knapp. När hon kom till de 
sista, voro kinderna idel gropar, ögonen sköto 
blixtar af skalkaktighet och trots, medan de hvita 
tänderna begrafdes i läpparna, liksom för att hin
dra dem framsläppa det uppsluppna skrattet.
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»Nej, far åt det håll ni förut bestämdt — 
Paris — Frankrike?»

Han besinnade sig. Det föll honom plötsligt 
in, att han kunde få veta hvad han ville, om hon 
förblef i tron att han var utländing, och han 
bugade sig därföre tyst. Hon finge ta det hur 
hon ville.

»Och ni vill gärna ha mitt namn med på 
den färden».

»Jag vill gärna veta ert namn — för ett 
återseende».

»Ni finner mig lätt, om jag säger er det».
Hon höll upp ett ögonblick, men så föll hon 

ihop i en djup menuettnigning och sade med 
oefterhärmlig spefullhet:

»Mademoiselle Blanche.»

Hon dröjde en stund för att se hvad verkan 
det hade på honom, sedan gick hon och han följde 
henne icke till dörren. Han visste icke om att 
hon utanför densamma stannade och drog ett 
djupt skrattande andetag.

Jaså, varietéflickan var det som han den 
gångna timmen omspunnit med sina skäraste och 
finaste tanketrådar. Det var rätt åt honom för 
hans narraktighet att sjukligt gripa till känslo
stämning att bedöfva sig med, när verkligheten 
bar honom emot.

Verkligheten var Melitta och helgen tillbrin
gad på Hasselhus.

Häradshöfdiugen lät anmäla sig midt under
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dessa olustiga tankar. Han ursäktade sig med 
att en klient uppehållit honom, så att han ej kun
nat komma förr.

»Herr Dünker, en mademoiselle Blanches 
impressario, är alldeles ursinnig öfver att made
moiselle bryter sitt kontrakt med honom. Han 
har sökt mig flera gånger i dag och besvurit mig 
att leta rätt på en paragraf i lagen, som får 
mademoiselle fast. Men damen har erlagt böterna 
— en söt människa för resten — säger sig ämna 
återgå till privatlifvet. Det har varit mig ett 
nöje att kunna hjälpa henne. Men nu till våra 
papper».

Han förklarade sin uppfattning af tvistepunk
ten vara, att Uppbärga hade rätten på sin sida. 
Det lede intet tvifvel. v. Bangen-Zieppen hörde 
förströdt på. Sedan häradshöfdingen åter gått, 
rullade han tankspridt ihop de gulnade handling
arna och stoppade ned dem i nattsäcken. Jaså, 
mademoiselle Blanche återvände till privatlifvet. 
Han kunde ju lägga ner sina öfriga tillhörighe
ter också — det var nu intet som hindrade honom 
att resa redan i eftermiddag; man väntade honom 
visserligen icke förrän i morgon, men han kunde 
ju ligga i E. öfver natten. Där fanns ett rätt bra 
hotell; så kunde han fortsätta med bibanan till 
Hasselhus nästa förmiddag.

Det kunde ju vara roligt att se hvad min 
mademoiselle skulle göra, när hon fann att han i 
alla fall reste samma väg som hon. Kanske skulle



hon också ligga i E. öfver natten hellre än att 
fortsätta med snälltåget söderifrån. Hon for nog 
allra först upp till Stockholm. Om hon fore ensam! 
Han raskade på med sina packningsbestyr. Ofverst 
lades Melittas armband. Ja, egentligen passade 
icke briljanter för Melitta, han misstänkte att hon 
icke skulle kunna låta bli att göra små rörelser, 
beräknade att draga uppmärksamheten på det 
smycke hon bar. Juveler skulle anstå mademoi
selle Blanches slanka, förnäma skepnad. Ah, om 
han finge ösa öfver henne med fulla händer af de 
glittrande stenarna, så att groparna i kinderna 
blefvo så djupa de kunde bli — det vore en här
lig syn. Om — men han hejdade tanken. Hvad 
ville han väl! Ställa sig på nivå med skolgos
sarna från igår. Var då gamle Adam ännu icke 
död i honom?

Men om ändå — om han skulle låta Melitta 
vara så länge och i stället tillbringa julen i Stock
holm — hos Mina. Melitta kunde sårad draga 
sig tillbaka, men det funnes nog många Melittor 
i världen. Ännu var han fri — härligt fri. Och 
ändtligen vinkade ett tillfälle till förströelse — 
han vore dum, om han icke grepe det i flykten, 
han som på åratal icke åstuudat något, icke haft 
en önskan — hvars vilja dåsat i olust så länge.

Men nu visste han, hvad han ville — han 
ville till en början icke släppa denna mademoi
selle Blanche ur sikte. Han ville det icke. Det 
var med en sprittning af friskt mod, han sade sig
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detta. Håt vara att de funnos, som skulle 
klandra honom — fru Holm, doktorn, Melitta. Men 
tanken härpå gjorde honom endast otålig och 
stadfäste hans beslut. Han hade under en lång 
följd af år icke haft någon som öfvervakat 
hans handlingar, och han ville icke ha det nu 
heller. Hans gamla oppositionslusta var väckt. 
Skulle han vara ofri nu, när ändtligen något 
lockade — något drog honom, svagt visserligen, 
men upptagande honom tillräckligt för att låta 
skepsis och gråmulenheten i lifssynen tillsvidare 
träda i bakgrunden.

Han betalade sin hotellräkning och hastade 
i väg. På stationen var det rörelse och viller
valla. Folk, som ej voro vana att resa, men som 
julbestyr fört till staden, och folk som skulle hem 
eller bort för att jula, ställde till oreda och träng
sel på den eljes så tysta lilla stationen. Han kom 
alldeles lagom för att se mademoiselle Blanche 
med sin handväska försvinna i en tredje klass 
damkupé.

»Hm», tänkte han, >det är dyrt att göra kon
traktsbrott. Eljes bruka damer af mademoiselles 
oskattbara värde resa i första klass — och herr
sällskap. Kanske förefins icke heller den där gyn
naren, som spökade i tyskens hufvud. Nå, det 
angår mig icke».
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KAP. VI.

Y\ vallen var mörk med storm tjut och rassel af 
Ä \ mot vaggonens fönster våldsamt slungade 
snömassor. Tungt pnstande klöf lokomotivet med 
sina eldögon mörkret, med sin plog snötjockan. 
Så fort som vanligt gick det ej; icke förrän fram- 
emot åtta stannade tåget i E.

Endast få passagerare stego ur, de flesta hade 
troppat af vid mellanstationerna. Här var tåg
ombyte för passagerare norrut. Han väntade tills 
han sett mademoiselle stiga af, sedan hoppade 
han också ut.

Han såg henne begifva sig in i förhallen till 
biljettluckan och följde halft mekaniskt efter. Men 
i stället att på vanligt fruntimmerssätt utfråga 
mannen i luckan eller någon annan af betjänin
gen om de upplysningar, hon önskade, började 
hon ifrigt studera de därinne upphängda tågtid
tabellerna. Hon rynkade ögonbrynen och såg 
villrådig ut.
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»Kan jag tjäna med en upplysning?»
Hon rodnade häftigt, såg förbi honom som 

om hon icke känt igen honom och sade kort:
»Nej, tack.»
Men med denna mademoiselle Blanche finge 

man icke taga det för noga.
»Tänk efter ändå», envisades han följaktligen. 

»Jag har ofta rest denna väg och kan gifva alla 
de upplysningar härom, ni kunde vara i behof af.»

Hon bet konvulsiviskt i de röda läpparna och 
gaf honom först nu en stadig blick. Mot sin 
vilja vände han bort sin.

»Vi •— äro ej alldeles obekanta, mademoiselle 
Blanche. »

»Tyvärr — nej!»
»Och tydligtvis få vi ressällskap.»
Hon gjorde först en harmsen åtbörd, men så 

bröt löjet åter fram.
»Ni lät mig tro att ni reste söderut.»
»Jag fick er att säga ert namn.»
Hon såg i marken och teg, kämpande mellan 

skrattlust och tvånget att vara konventionel.
Åh, om han visste! Hennes namn ... riks- 

grefvinnan Märta Blanche Kouise o. s. v. Kron- 
sköld af Kronsköldsuäs! Jo, det hade varit fint 
att rabbla upp det där i sammanhang med de 
fatala förhållanden, som fört denna distiuguerade 
främling i hennes väg. Att hon var mademoi
selle Blanche, varietédivan, det hade gått i honom 
med glans, men ...



Hon hade kommit till A. denna dags morgon, 
gjort en afstickning dit på resa från Köpenhamn 
till Stockholm, dit hon beräknat inträffa på själfva 
julaftonen — storartad öfverraskning för morbror 
Göran och Mina. I A. skulle hon ha hälsat på 
sin »dadda». Men till hennes djupa bestörtning hade 
influensa och lunginflammation bortryckt den gamla 
en vecka förut. Hon hade icke blifvit underrät
tad om dödsfallet — naturligtvis! »Dadda» hade 
dött ensam på hospitalet. Hon egde inga anhö
riga, som hade kunnat underrätta Märta — gulle- 
barnet, som dessutom ej tillskrifvit sin gamla skö
terska på så länge.

Huru bittert Märta nu ångrade denna sin för
summelse! Hennes reskassa var förfärande klen. 
Fruktande flera missöden, vågade hon icke skingra 
på den lilla summan genom att taga in någonstans, 
utan gick ute på gatorna hela dagen i väntan på det 
kvälltåg, hvarmed hon kunde fortsätta sin resa. 
Åh, hvad hon var sorgsen för stackars gamla 
»dadda!» Sist hon var i A. hade hon haft det så godt 
och vänt i gummans lilla snygga vindsrum med 
sin blomprakt i det utbyggda takfönstret.

Hon drack kaffe i ett konditori, men blef 
icke mätt. Hon frös — snön började bli rent 
öfverväldigande, tröttheten också. Tillsist föreföll 
det hennes uppjagade fantasi, som om man be- 
gynte uppmärksamma hennes allt tröttare gång, 
upp och ned för småstadens gator. Hon valde då 
den aflägsnaste gatan, med baksidan af ett enda stort
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byggnadskomplex på ena sidan och ett kålland 
på andra.

Tankarna yrde, kylde nålhvasst, tornade upp 
sig på ett håll, blefvo tunna, bristande, flytande 
hän i dunkel på andra. Den där mademoiselle 
Blanche, hvars namn utmanade henne med stora 
bokstäfver i alla gathörn — undras om ett sådant 
fruntimmer någonsin frös, var trött och olycklig? 
Ja, hvarföre hade hon icke själf blifvit varietédiva? 
Troligen emedan ingen idéassociation någonsin 
förut uppväckt tanken härpå hos henne. Hon 
hade talang, god röst, utseende — inga anhöriga, 
nå, förstås, inga som hon var skyldig undseende. 
Men tänk, ifall Mina och morbror Göran toge 
kyligt emot henne — ja då! Hvarför icke?

Ja, där var tobaksröken och simpelheten och... 
männen! Hur stälde sig förhållandet mellan män
nen och en sådan flicka? Männen vore det stör
sta hindret. Hon skulle icke kunna småle emot 
en man för att behaga honom, och här gällde det 
att tjusa. Hon kände äckel. Oh ! så trött hon började 
bli — snart skulle hon icke orka gå ett steg längre.

Men männen voro kanske ett öfvervinneligt 
hinder. Endast varietékonstnärinna, aktad och upp
buren. Hur behandlade männen en sådan dam 
-—• hur behandlades hon af sitt eget kön? Åh, det 
vore roligt att veta.

Drifven lika mycket af denna nyfikenhets- 
impuls, som af en ögonblickets uppsluppenhet 
parad med försiktighet, som bjöd att vilseleda
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denne främling, hvilken hon sä motståndslöst gif- 
vit sig i händerna, hade hon kallat sig made
moiselle Blanche på hans enträgna tillfrågan. 
Kände han damen förut — ja, då borde han en
dast le åt hennes gyckel, förstå hvad det afsåge 
samt låta henne gå. I annat fall —-ja, hon hade 
just ställt vackert till åt sig.

Oviss öppnade och slöt hon åter läpparna 
några gånger, och för hvar gång de knepos ihop, 
blef det gropar i kinden. Slutligen sade hon med 
sväfvande röst.

»Jag är icke mademoiselle Blanche.»
Nej, naturligtvis, tänkte han, vi öfvergå ju 

nu till privatlifvet — den officiella etiketten afta- 
ges för all tid. Han bugade sig intetsägande.

Hon fick hög färg. »Jag troddde mig vara er 
kvitt för all tid, och så råkas vi i alla fall nu så 
snart igen.»

»Ja, saken lär ej kunna hjälpas. Bäst taga 
den förnuftigt.»

»Hvad menas med förnuft här?»
Frågan gjordes med så mycken skärpa och 

ironi, att han glömde bort att svara för att full 
af nyfikenhet forska i hennes ansikte. Hvad 
gömde denna varitéflicka af intelligens — af själ? 
Eller var hon blott förslagen?

»Att vi slå oss tillsammans för resten af resan 
och inrätta oss så trefligt som möjligt.»

Jaså, han trodde henne icke. Hon var en 
misstänkt person i hans ögon — kunde behänd-
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las därefter. Det var icke helt och hållet obehag
ligt — något litet pikant.

»Jag stannar här öfver natten. Jag har räk
nat ut att det blir billigare än att fortsätta med 
nattåget. Dagtåget för nämligen tredje klass 
och min reskassa räcker ej till mer än en tredje 
klass biljett.»

Nu borde han väl förstå samt gå.
»Tillåt mig då hjälpa er att anskaffa rum. 

Hotellet är, vill jag minnas, här tätt bredvid».
»Hotellet öfverstiger mina tillgångar. Jag 

har fått anvisning på ett billigt logis — en sta- 
tionskarl, som hyr ut rum.»

»Men — men, ni superar väl först.»
Nu kom löjet till synes igen.
»Åhja, en tolfskilling till en bulle och mjölk, 

tillåter visst min grymt klena reskassa.»
Det bar i alla fall obegripligt emot att taga 

denna mademoiselle Blanche alltför lättvindigt. 
»Mademoiselle Blanche...»

»Monsieur Noir!»
Hon var idel gropar, när hon nu vände sig 

om och såg tillbaka på honom. Hon var på väg 
mot utgången, men han trädde i hennes väg. Ja, 
så blefve det bäst: Mademoiselle Blanche och 
monsieur Noir. Mer behöfdes icke. De riktiga 
namnen, hvad betydde väl de för dem! Ett litet 
maskerad-äfventyr — annat ej. Slutet kunde 
man lugnt tillsvidare sätta ett frågetecken efter.
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»Mademoiselle Blanche, monsieur Noir har den 

äran att invitera er på supé.»
Hon gick tyst förbi honom ut på perrongen 

han följde lika tyst efter, undrande, i obehag
lig förkänsla af att han skulle bli af snäs t, sjuk af 
längtan att icke bli det, att hon skulle vilja spela 
sin roll af söt, hederlig flicka fullt ut och för- 
drifva sin afton med honom, som om hon vore 
hans —■ syster? Nej — väninna, snällt, hyggligt, 
förtroendefullt. Han suckade till.

I detsamma stannade hon, och han kunde se 
hur hennes ansikte hade mörknat — fördystrats. 
Ögonen, som sago upp mot honom, voro en tän
kande kvinnas. Det lätta, uppspelta var borta, 
synbarligen öfverlade hon med sig själf, härunder 
räknande med faktorer, som ej voro alltför alldag- 
liga — det sade han sig plötsligt. Han kunde 
icke förklara hvarföre — icke häller det outgrund- 
liga uttrycket i hennes blick, då den vändes från 
honom och in i snöflingornas irrande dans utan
för den takskyddade perrongen.

Ja, visst räknade Märta nu med faktorer, som 
ej voro alldagliga. Hon var måhända misstrodd, 
måhända ej. Hon hade ingen lust att stolt afvisa. 
Han var för distinguerad, och hon ville visa -— hon 
ville öfvertyga honom ... Och när han hade god 
reskassa och ville... Och hon hade inga pangar 
och var hungrig ... Ja, nog ginge det att visa 
hvad man var och hvem, utan att säga namn och 
förhållanden. Öfvertyga först, förklara sedan, få
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honom att inse, att hon verkligen var den hon ju 
sedermera kunde upplysa sig vara. Utländingen 
kunde kanske taga henne för en äfventyrerska, som 
stulit sig till det prunkande namnet om hon sade det 
nu. Ja, visst skulle hon öfvertyga först med sin per
sonlighet. Och dessutom, hade då mänskligheten i 
sin könsfråga alltjämt icke hunnit utöfver »jäga
ren och villebrådets» ståndpunkt? Åh visst! Så 
ynkligt var det väl ej. Han var väl fransman, och i 
hans hemland var ju bruket annorlunda — klo- 
sterflicksdygd eller ... Men hon ville visa ...

»Jag tackar, jag ser ingen anledning att 
afböja.»

Han vardt förbryllad, men uppsköt attafgöra 
hur han skulle tyda hennes medgörlighet. Ett 
ögonblick berördes han liksom af ett varsel — så 
som när man i förbigående snuddar vid en nå
gon, som man frapperas af, men snart glömmer 
— om att betydelsen af hennes svar skulle med 
sina verkningar sträcka sig längre än till stunden. 
Han visade dock genast tillbaka denna tanke så
som orimlig.

Hon hade rätt — han var endast uppöfver 
lynnets hvardagsgrad. Kanske var förhållandet 
så med henne också. Nå, det angick honom ej. 
Bara litet angenämt nu några flyende minuter — 
det var allt han ville. Hon fängslade, lockade 
och roade honom, och så var det detta, att de voro 
två obekanta, som visste ingenting om hvarandra, 
icke ens namnen.
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Han iakttog henne med alltjämt växande 

intresse, medan de superade i matsalen på nedra 
botten i hotellet. De voro nästan ensamma. 
Fotogenlamporna lyste hemtrefligt, fönstren voro 
fyllda af landtliga krukväxter, rummets väggar 
ljusgröna — gardinerna mörkröda med bollfransar.

Mademoiselle Blanche hade återfått sitt goda 
lynne och visade sig i hvarje tum vara damen af 
värld — la grande dame. Antingen var hon det 
eller spelte hon rollen utmärkt. Hvilketdera angick 
honom ej — åter sade han sig det. Hon bedömde 
den claret, han fann för godt inskränka sig till, 
med urskillning och gycklade öfver den landtliga 
serveringen fint, behagligt utan spår af demi- 
mondesybaritism.

Tiden gick fort. Då de skulle till att bryta 
upp, gaf han uppasserskan order om rum för 
natten.

Mademoiselle Blanche såg förvånad ut.
»Ni talar en utmärkt god svenska, monsiur 

Noir.»
»Kan ni bedömma detta — är ni då icke 

fransyska? Jag tänkte — »
»Ja, min franska är icke dålig — måtte icke 

vara det, då ni, en inföding, kunde taga mig 
för en landsmaninna. Nå, jag har naturligtvis 
varit i ert Paris, men det är nu redan länge 
sedan», tilläde hon tankfullt.

»Alltså är ni svenska!»
»Javisst. »



Javisst, hur ofta äro icke dessa varietémisser, 
mademoiselle! och signoror i själfva verket sven
skor. Han tänkte ett ögonblick, att han också 
borde taga henne ur villfarelsen, att han var frans
man, men gjorde det icke. Rollen af fransman 
var bra så länge, den betingade icke sa mycken 
konventionel hänsyn — den kastade in något 
europeiskt i deras umgänge.

»Hur har ni lärt er svenska, monsiur Noir?»
»Man reser — man har snart inne ett litet 

förråd ord för hotellen.»
»Ja, det är sant.»
Härvid blef det, och de fortforo att begagna 

sig af sin franska, såsom så mycket lättare, så 
mycket smidigare klarerande små stötestenar i 
deras säregna förhållande och gifvande däråt just 
den rätta stämningen — den af maskeradupptåg 
och som båda voro angelägna behålla.

»Det är sent — jaså, ni går med. Tack!»
Men hvar var det nu stationskarl Svensson 

bor? Jo, vägen rätt upp ifrån stationen, så ett en
samt litet hus i slutet af backen till höger.

Storm och snö piskade dem till mötes, då de 
trädde ut i mörkret. De kunde ej yttra ett ord. 
Utan vidare slog han sin arm om henne för att 
stödja henne, medan de stretade uppför backen, 
där blåsten hårdt låg på; han slog upp sin stora 
pälskrage och lade hennes fina, vatkalla ansikte 
därbakom i skydd mot snö och storm. Där hvi- 
lade mademoiselles sköna anlete med sina kärleks-



gropar tryggt och varmt som en vilsen fågel i 
ett barmhärtighetens tillfälliga näste. Hon gjorde 
intet motstånd; det föreföll honom som om hon 
nästan med välbehag smög in sitt anlete i den 
varma gömman, svagt doftande af violer — hans 
favoritparfym. Endast långsamt kröp det åter 
fram, då han slutligen stannade och sade:

»Här måste det vara. Sista huset till höger.»
Han bultade på den redan förbommade dör

ren, och efter några minuter kom en kvinna och 
öppnade, bärande en lampa i handen. På förfrå
gan om hon hade något rum att upplåta för natten, 
såg hon villrådig ut.

»J—ja, det förstås, vi ha la ett rum, som vi 
bruka hyra ut, men dä ä bara en smaler säng. 
Dä blir la bäst herrskapet hör efter på hotellet; 
där ha dom både dobletter och rum med två 
sängar — ocket som behagas.»

Ett vinddrag släckte lampan, så att de plöts
ligt befunno sig i det djupaste välgörande mörker 
igen. Med stadig röst sade han:

»Det är endast damen, som önskar stanna. 
Själf har jag redan rum på hotellet.»

»I— det är en ann’ sak. Ja si, om det bara 
inte ä för tarfveligt — »

»Jag tar det hur det är», inföll mademoiselle 
Blanche hastigt.

Hon gaf handen till afsked, och han mumlade 
ett ovisst: »Au revoir — » samt gick.

Han hörde madamen säga, medan hon åter 
bommade för dörren.
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»Frun — eller fröken kanske det är? — ska’ 
resa igen med tåg i morgon bittida?»

»Ja — väck mig för all del i tid.»
»Men si, det blir kanske snöhinder.»
Snöhinder! Det gaf honom åtskilligt att 

tänka på. Han gick till sängs, men låg länge 
vaken, stirrade ut i mörkret, lyssnade till stormen 
och öfvervägde möjligheter —- tills han beslöt att 
intet beslut fatta. Ögonblickens ingifvelser skulle 
få råda. Gå blindvis på, det var hvad han ville. 
Hvarthän det förde — det blefve en senare fråga, 
som det ej var att lägga allt för stor vikt vid.

Uppe på den trädlösa höjden, där stormen 
rasade med full styrka, satt under tiden i ett det 
lilla husets rum mademoiselle Blanche — alias 
riksgrefvinnan Märta Kronsköld.

Det är tyst, alla sofva i huset, hennes ljus är 
det enda, som skär sig genom den snötjocka luf
ten utanför fönstret, för att dock snart förlora sig 
i det tjutande, dånande mörkret bortom den igen
yrda trädgårdstäppan.

Hon har långsamt börjat kläda af sig men 
förlorar sig för långa stunder i ett tankfullt stir
rande in i de två ljuslågorna på byrån, liksom 
hypnotiserad till sällare medvetande, till mild ro 
och en ljusare syn på tillvaron af de små lågor
nas, mörker och köld dödande ljuskrets allde
les som den sagans lilla flicka, som en gång satt och 
frös ihjäl i ett gathörn, medan en enda tändstic
kas låga lyste henne rätt in i evighetens härlighet.



Rummet var litet och tarfligt, snyggt med 
brokiga tapeter, blåstärkta gardiner och bukiga 
gamla stolar. Och öfverallt leende ansikten — 
från porslinsherdinnor på byrån, blomsterflickor i 
färgtryck på väggarna och riddare och damer på 
rullgardinerna.

Men Märta ger föga akt härpå. Fortfarande 
trögt och mekaniskt tar hon af sig sin något 
nötta dräkt, och för hvart och ett af de modernt 
osköna plagg, som föll, trädde hennes egen fägring 
klarare fram. Det fanns naturlig ståtlig gratie i 
hennes rörelser, ädelt formade stucko hals och 
skuldror ur linnets djupa spetsringning, och i ståtlig 
prakt svallade nu också till sist det upplösta håret 
kring de heta kinderna och armarnes hvita hull. 
Det var svart, icke krusigt, men icke häller tagel- 
rakt. Tjockt och tätt vid tinningarna och pannans 
karaktäristiska snibb, böljade det med dunigt och 
yfvigt fall ett stycke ned på den röda under
kjolen.

Men det hårdt tickande schweizeruret slog 
tio. Hon samlade sig med energi och flätade 
raskt ihop håret. Strumpor och kängor af — hu! 
så kalla fötter. Det var ej tänkbart att kunna 
somna, innan de blifvit bra varma, det visste hon 
af erfarenhet. Senare års umbäranden af golf
matta och pälstofflor hade dock lärt henne huru 
de borde behandlas. Med en sjal öfver de bara 
skuldrorna satte hon sig på en stol vid kakel
ugnen och tryckte de stelfrusna fotsulorna upp
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mot det ännu varma kaklet och föll så i tankar. 
Bilder ur det förflutna döko upp för minnet, håg
komster irrade hit och dit och kedjade ihop sig, 
utan att öf ver gångslänken alltid kunde skönjas.

Hon ansåg sig ha genomgått mer än de 
flesta unga kvinnor, ehuru — hon medgaf det — 
knappast hjärtesorg. Hon hade haft sin löjtnants’ 
förälskelse, och det hade svidit grymt, när den 
måst vika för rent ekonomiska skäl, men djup, 
innerlig hade den sorgen ej varit. Bitter miss
räkning, förödmjukelse — ensamhetskänsla och 
pänningebrist, de hade varit hennes läromästare i 
lifvets skola. Ifrån att ha varit arftagerska och 
en tid uppburits som societéns unga drottning 
hade hon störtat ned till att vara mönsterriterska hos 
några systrar Bruun, som vid en smal gata i 
Köpenhamn ägde en tapisseribod.

Hur hade fallet kunnat bli så häftigt och 
djupt? Emedan hon och Mina ej kommit öfver- 
ens. Den forna massösen, van att värja sig ute i 
lifvet, morsk, en smula grof, när sinnet rann öfver, 
och den adliga flickan, uppfostrad under borgerliga 
förhållanden, med skolflickans ännu snabba tunga 
och ett uns spetsig elakhet i det fäderneärfda 
hofmannablodet — de hade drabbat hårdt ihop- 
Mina hade skjutit henne ned ifrån den höga posi
tion, hon hittills innehaft och likväl gråtmildt 
och öfverspändt begärt undseende, stöd —- vän
skap. Men Märta var den tiden också upprifvt-n
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af brytningen med sin löjtnant — hon gaf min
sann intet af det Mina påräknat.

En framstående frenolog, som hon vid en 
tids vistelse i Eondon låtit undersöka sin hufvud- 
skål, hade varnat henne för starka sinnesrörelser, 
isynnerhet vrede. »Råkar ni upp till spetsen af 
den omätliga vrede, hvartill ni är i stånd, är det 
ute med er», hade han sagt. Hon hade skrattat 
åt detta, när hon berättade det för bekanta och 
inom sig reserverat sig däremot; men hon med- 
gaf att hon måtte ha varit bra nära den där 
spetsen den dag, då hon lämnade morbrorshuset, 
icke vaknande upp till sig själf igen, innan hon 
var långt ifrån Stockholm hos » dadda ». Ifrån »dadda» 
hade det burit i väg till Köpenhamn — det var 
tillräckligt långt borta ifrån löjtnanter och vän
innor —• och den lille nyfödde arftagaren.

Hon var ingen främling för lifvets små och 
tarfliga förhållanden. Skoltiden hade ju härut- 
innan härdat henne. Med tillhjälp af sin naturs 
trotsiga energi höll hon också ut. Mina födde ännu en 
liten baron till världen, och Märta ritade alltjämt 
sina mönster, blickade från den mörka bodkamma
rens fönster upp på det lilla stycke himmel, som 
de omgifvande taken skar ut åt henne, och för
sjönk i kontemplationer samt tvang sig att glömma 
sin omgifning, medan handen mekaniskt gjorde 
sitt arbete, tills småningom den vilda energien 
smalt, stelnande på nytt i seg vana. Men äfven 
vanan slet sig själf till sist, och nu kommo fläktar
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af lifsmod och håg att profva sina krafter på annat 
än denna fatala mönsterritning från morgon till 
kväll.

Det är ovisst hvarthän detta till sist kunnat 
leda, hade icke just nu vänliga bref från Mina 
kommit emellan. Mina var tydligen ångerfull — 
Märta var det ock, något litet. Sinnet hade 
runnit utför hos båda, det förflutna höll på att 
omgifvas af glömskans försonande dager. Mina, 
uppmuntrad, blef allt genomskinligare i sin önskan 
att Märta skulle komma tillbaka — Märtas lust 
att bryta sig ut ur det närvarande allt mera 
pockande.

Om där bara icke varit den förargliga frågan: 
hvarifrån få respängar? Att skrifva och meddela 
Mina detta bekymmer föll henne icke in. Hon 
hade ju skilts från morbroderns med stora ord om 
att hädanefter hjälpa sig själf. Men Minas bref 
blefvo allt enträgnare — »hon skulle snart få en 
liten till, tänk om något hände henne, hvilken 
välsignelse om då Märta vore hos de kära, hon 
måste lämna efter sig». Märta rördes, men kassan 
förblef lika tom. Så bra annars, om hon kunnat 
resa nu, när julen tillstundade — julen, förso
ningens och öfverraskningarnas högtid. Ja, då 
borde hon plötsligt ha stått midt ibland dem, 
oväntad, för att riktigt göra sig viss om in
trycket.

Hon ämnade visst icke stanna där för längre 
tid, endast tills det var öfver för Mina. Sedan —
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åh ! hon hade tänkt öfver lifvet så mycket, medan 
hon suttit lutad öfver sitt ritbräde, dessa gångna 
år. Hon satt nu inne med en samlad erfarenhet, 
håg, lifsmod, och sålunda rustad ville hon upp
taga kampen för sin tillvaro — och andras! Åh, 
hon hade tänkt öfver mycket.

Men det berodde alltjämt på en futtig pän- 
ningefråga, ifall hon skulle kunna lämna fröknarna 
Bruun och Köpenhamn. Hennes lön hade varit 
så knapp, hon hade icke kunnat »lägga af» något. 
Hade ibland några kronor blifvit öfver, så hade de 
fått springa på ett par konsertbiljetter då och då 
till henne själf och fröken Sidsel eller till ett 
grundligt tårtkalas på något kafé efter en prome
nad, också med fröken Sidsel, kvälltid upp och 
ned i alléerna.

Kröken Sidsel var den äldsta af de tre frök
narna Bruun, och Märta hade delat rum med 
henne.

Mademoiselle Blanches gropar kommo åter 
fram vid minnet af dessa tre gamla systrar 
och det lilla, gamla, tysta hem, hon haft hos 
dem. Hela dagen hade hon tillbragt i en liten 
lialfskum bodkammare. Till morgnarne hade hon 
fått en kopp ljumt té och det bröd, hvari frök
narna Bine och Agde först petat med fingrarna 
för att känna efter att det var hårdast och följ
aktligen minst lämpligt för deras löständer. 
Hennes middag hade utgjorts af tre små bitar 
kött och tre potatisar, hvilket ständigt återkom-
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mande tretal berodde däraf, att en bit kött och 
en potatis togs från hvar och en af de tre por
tioner, som i en mathemtare efterskickades af de 
gamla flickorna från närmaste spisningsställe. Till 
kvällarna åter té, något varmare, och ett par 
»smörrebröd» — oftast ett par kvarblifna från 
dagen förut på hennes tallrik, trots fröken Sidsels 
små finter att få dem öfver på sin.

De två yngsta fröknarna Bruun hade icke 
mycket frågat efter henne själf, utan endast hennes 
arbete, men fröken Sidsel hade omfattat henne 
med djup tillgifvenhet.

Mademoiselle Blanche, som tidigt härdats för 
lifvet, har oftare gropar än tårar till buds vid 
företeelserna därur; men vid minnet af denna lilla 
innerligt goda fröken Sidsel, som älskat henne 
med hela sitt gamla ensamma, förbisedda hjärta, 
vika groparna för rörda tårar.

Fröken Sidsel var ett litet, spinkigt fruntim
mer, som luftigt sväfvade fram genom lifvet i sin 
vidlyftiga krinolin — ständigt skygg, ständigt 
med något af kufvad oro i sitt väsen. De rädda 
ögonen sågo helst förbi folk. Det lilla fina, skinn
torra ansiktet blossade jämt af förlägenhetens 
karmosin, gällde det så blott att expediera den 
beskedligaste kund. Stämman var så låg och 
mild, läpparna artigt leende. Hon läste romaner 
på hvarje ledig stund, gamla riddareromaner, i 
hvilka hon så lefvat sig in, att verkligheten både 
skrämde och sårade henne.

Sålunda blifven ömtålig, vikande undan för
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det verkliga lifvet, alltför smärtsamt berörd af det 
äfven för denna ensamma gamla kvinna oundvikligt 
brutala däri, kujonerad af sina båda yngre systrar, 
hade hon förut lidit grymt af att nödgas dela sof- 
rum med de biträden, som de haft före Märta — 
unga glada flickor, tagande lifvet lätt, fnissande i 
smyg åt den gamla skygga'; mön. Och värst af 
allt var, att de gärna tillbringade sina aftnar ute, 
för att icke komma hem förrän frampå nattsidan 
— bullersamma, röda och uppspelta, leende af 
minnen, så att den ur sin sömn och sina oskyldiga 
drömmar obarmhärtigt väckta fröken Sidsel helst 
dök djupt ned bland sina kuddar, dragande dun
bädden öfver hufvudet för att slippa se. Kanske 
kom den unga varelsen direkt från ett kärleks
möte — hu! famnad och kysst af en man, förande 
med sig litet af det simpla och omutligt råa i 
lifvet in i den stilla sofkammaren.

Hur ofta hon berättat detta för Märta, hvil- 
ken helt naturligt besparade henne denna pina. 
Märta hade icke kunnat sänka sig till sin om- 
gifning till att deltaga i dess nöjen — i stället 
drog hon fröken Sidsel upp att deltaga i sina. 
Sålunda blefvo musikaftnar, ströftåg om sön
dagarna på muséer och så böcker de ljusglimtar, 
hvilka lyste upp och adlade hennes samvaro med 
dessa fröknar Bruun.

Med de två yngre kom hon dock aldrig på god 
fot oafsedt det, att de ingen notis togo om henne 
utanför hennes arbete. Ty hennes af bitter erfaren-
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het födda indolens gentemot lifvets små händelser 
och äfven en liten del medfödd aristokratisk hög
dragenhet kunde i alla fall ej smälta ihop med 
deras bakom en kruserlig yta dolda vulgära ofin
het och i hvardagslifvet bjärt framträdande kälk- 
borgerliga löjlighet.

Fröken Bine var nu lika liten och skinn
torr som fröken Sidsel, men ej så luftig, ej så 
prydlig, utan tyngre och kantigare i sina slankiga 
kjolar, hvilka ej pöstes ut af någon krinolin. 
Snäsig och grälsjuk fnurrade hon ut och in, 
dagen lång, mellan butiken och den lilla våningen 
där bakom, med något af rifjern snokande upp 
oordningar lite hvarstans. Men Märta fann henne 
i alla fall icke så obehaglig som fröken Agde, en 
fet, pratsjuk, halfgammal flicka med vågigt mörkt 
hår och små svarta kisiga ögon. Och så fröken 
Agde kunde skratta! Skratta såsom endast den 
oberörde — den som lefver sig igenom lifvet från 
det ena målet mat till det andra. Och hvilket oskönt 
skratt sedan! Däst, med små pipiga biljud, bör
jande på de tjocka läpparna och försvinnande i den 
rymliga magen, som af anfallet drog sig kramp
aktigt uppåt.

Kom någon gång en manlig kund in i boden 
var fröken Agde själfskrifven att betjäna honom, 
men då vände den granntyckta Märta bort ögonen 
och stack i smyg fingrarna i öronen, för då blef 
fröken Agde grotesk. Skrattsalva på skrattsalva! 
En guppande mage — en fet tunga som i sin 
pladdrande ifver blottar sig alltför mycket —
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stänk af saliv på kunden, på silkeshärfvorna, på 
fröken Bine, som ilsket håller sig i närheten, 
medan fröken Sidsel skyggat undan i bodens mör
kaste vrå — så full af blygsel, att kinderna brinna 
i purpurviolett och blicken hvarken förmår höja 
eller sänka sig, utan stelt är riktad rakt fram 
utan att se något. Mycket sent omsider stänges 
dörren efter kunden, som road lofvar fröken Agde 
att snart komma igen — men aldrig håller ord. 
Dock — fröken Agde tröstar sig lätt. Sommar
tiden plär hon gärna dröja på en bänk i Tivoli, 
sedan boden stängts, väntande på att en herre 
skall tilltala henne. Hon har väntat hela sitt lif 
— hon väntar ännu.

Att berätta sin historia för denna fröken Bine 
eller Agde föll Märta icke in. Måhända undrade de 
någon gång öfver hennes adliga namn och de 
förhållanden som gömde sig därbakom — måhända 
ej. Men för fröken Sidsel hade hon en kväll
stund biktat allt och till den romantiska gamlas 
obeskrifliga förtjusning och medkänsla. Det ginge 
kanske an att nu också meddela henne detta sista 
om Minas bref, pänuingeförlägenheten och det 
halfva beslutet att lämna dem.

Djupt bestört blef fröken Sidsel — djupt sorg
set det kvästa gamla hjärtat. Men här gafs nog 
ingen pardon. Denna högättade unga dam 
skulle ej i längden kunna stanna hos dem. För- 
gäfves hade alla hennes små, oftast af grym otur 
förföljda intriger varit för att föra systrarna bakom 
ljuset och göra lifvet för rumskamraten drägligare
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— små bagateller, små lögner, små tilldragelser, 
men i den dagliga tillvaron af icke oväsentlig 
betydelse för dessa fyra samboende och samarbe
tande kvinnor.

En söndag förmiddag, medan fröken Bine 
fråssade af veckans oordningar ute i bodens fack 
och lådor och fröken Agde på en bänk i Rosen
borgs park — Tivoli besöktes blott om kvällarna
— väntade på sitt lifs stora händelse och härun
der inbillade sig att hon motionerade, gjorde frö
ken Sidsel en ovanlig visit hos den fru, som ägde 
det lånbibliotek, där hon i många år lånat sina 
kära romaner. Någon annan människa kände 
fröken Sidsel icke, och hon mottog aldrig ett besök 
för egen räkning. Men när hon nu på denna 
ovanliga tid uppsökte biblioteksfrun i hennes egna 
rum, i stället för att som vanligt skyggt smyga 
in i butiken någon kvällstund med sitt bokpaket 
dolt under mantiljen, så gällde besöket icke häller 
att låna böcker utan pängar — respängar åt hennes 
kära riksgrefvinna Märta Blanche Louise o. s. v. 
Kronsköld till Kronsköldsnäs.

Ägarinnan af lånbiblioteket, var ett ensamt 
gammalt fruntimmer, hvilken ett intimt umgänge 
med den återspegling af lifvet, som hennes bok
kammare rymde, hade gjort förstående gent emot 
medmänniskor. Hon hyste hemlig sympati för 
denna sin mångåriga kund, den skygga artiga frö
ken Sidsel — alltid så noggrann vid betalningen, all
tid rädd om hennes böcker. Endast fröken Sidsels
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tystlåtenhet och blyga brådska vid bokutbytena 
hade hindrat att de båda förut blifvit intimare. 
Men nu, drifven af önskan att hjälpa sin unga 
väninna och mycket välvilligt mottagen af biblio- 
teksfrun, vällde fröken Sidsels bundna meddelsam
het fram ur sina hittills stängda djup — och 
dessa två gamla fruntimmer hade härmed funnit 
hvarandra. Det begärda lånet erhölls, och så kom 
det sig att sedermera hemtade fröken Sidsel och 
biblioteksfrun hvarandra ofta till gratiskoncerter, 
till att vänta i gathörnen vid tilldragelser inom 
kungliga familjen eller följdes de åt ut till kyrko
gården vid celebra begrafningar.

»Jeg er meget kjed af at jeg ikke kunde 
skaffe mere», hviskade fröken Sidsel efter det 
betydelsefulla besöket och stack pängarne i hand 
på Märta, som under hennes bortvaro fördrifvit 
tiden vid klaveret i de gamla flickornas hvardags
rum — ett stort gårdsrum utmärkande sig för en 
viss oren och ovädrad, men pedantisk ordning. 
»Min söde Grevinde burde have haft en ny lyse- 
blaa Rejsedragt med hvidt Pelsværk! De vilde 
have været guddommelig i en blaa Hat med 
hvide Fjer. Ja, De betaler naturligvis Pengene 
igen naar De kan. Fru Möller lad mig mærke 
med at hun har fuld Tillid til mig ... ja, De 
forstaar, min söde Grevinde!»

Fröken Sidsel sög på det sista ordet, som om 
det varit en läckerhet, som det borde njutas af i 
det längsta, och så ofta hon kunde begagnade hon

9
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det hädanefter, och Märta hade icke hjärta att 
protestera.

Då hon mottog den hoplånta summan, visste 
hon att hon snart skulle kunna betala igen den. 
Mina hade häntydt på att om hon återkomme, 
finge hon bestämma sin ställning till dem som 
hon själf önskade och Märta hade låtit veta att 
om hon komme, kunde hon ju försöka som säll
skap åt Mina eller guvernant för gossarne. Hon 
räknade betänksamt de få sedlame; hon ville gerna 
taga den lilla omvägen och besöka »dadda» på hem
vägen för en eller två dagar. Nå, det ginge för 
sig — uppehållet hos »dadda» skulle ju icke kosta 
något, biljetten öfver A. blefve endast några kro
nor dyrare och härtill räckte pängarne.

Fröken Sidsel på den folkuppfyllda kajen, 
medan hon själf står på däcket af ångbåten, som 
skall föra henne öfver till Malmö, är en bild, som 
nulle Blanche aldrig skall glömma. Den ljus- 
skygga gamla fröken — som eljes ej går ut 
medan dagern varar, står där i gammalmodig 
mantilj, i uppmoderuiserad hatt med spritt nya 
»söta förgät mig ej», viftande, snyftande, knuf
fad i trängseln och stridande en hård kamp för 
floret, hvilket stormen vill slita ifrån det vissna, 
tårsköljda anletet, som blickar efter ångbåten, så 
länge den skönjes på de oroligt vräkande böljorna.

Så förlorar Märta henne ur sikte, men ej ur 
tankarna. Hon kan följa henne på hennes hem
väg genom gatorna, hur hon flyktar i väg —



skrämd af måsarnes skrik däruppe i den snötunga 
luften, pinad af dagsljusets hvardagliga tafla af 
kargt arbete, tungt rullande lastkärror, hojtande 
karlar, gnisslande kedjor med varubalar, kolrök 
och damm. Fröken Sidsel hastar undan detta, allt 
hvad hon förmår. Och snart står hon åter bakom 
sin disk i boden, ser bäfvande och i smyg på det 
nya biträdet, som därinne i bodkammaren lutar 
sig öfver ritbrädet. Hon bjuder till att blanda 
bort alla dessa pinande intryck genom att stadigt 
tänka på romanböckernas prinsar och prinsessor, 
ädelt klingande fraser, ståtliga gemak och hornlåt 
i grönan bokskog. Och härunder begrafver hon 
sina spensliga fingrar i lena silkeshärfvor och 
mjukt ullgarn från de sinnligast blossande fär
ger till de vekaste förtoningar, låter ögonen dröja 
vid fagra blomsterslingor, djärfva arabesker och ett 
stiliseradt djurlif — allt med noga beräknade 
stygn uppdragna på stramalj och papper.

Och ifrån denna af värld och människor bort
glömda gamla mamsell hade hon råkat midt upp 
i ett ganska tvetydigt äfventyr med den där 
fransmannen!

Märta sprang upp och sträckte gäspande på 
sig. Här hade hon icke lust att tänka längre. 
Händelsen, menade hon, låg för nära i tiden att 
objektivt kunna bedömas. Någon gång framdeles 
kunde hon ju återkomma därtill.

Hon gick till sängs. Men just som hon skulle 
sjunka hän i slummer begynte ett litet vagg-



132

barn gråta i rummet bredvid. Hon satte sig yrva
ken upp, och öfverraskade sig med att plötsligt 
undra: »Hvarför förde han mig in på sitt rum, 
svag och viljelös som jag var, och — en bakväg! 
Hvarför ledde han mig icke hellre in till uppas- 
serskorna eller bad värdens ta hand om mig?»

Hon blef sittande upprätt i sängen, undrande 
och spörjande minnet. Hon hade begagnat sig 
af sin ställning af utkastad i världen, till att 
beskåda den med öppna ögon, till att med ett fint 
förnimmande öra lyssna till låten och olåten däri
från. Hon hade väl förblifvit oberörd af hvad 
hon iakttagit, men hennes urskillningsförmåga hade 
härunder blifvit skärpt. Och där den tröt tog 
intuitionen vid och vägledde henne säkert. Detta 
allt gjorde att hon begrep, att denne distingue- 
rade fransman ej haft något simpelt i syfte vid 
sitt beteende. Men hvad — hvad?

Var han alltid sådan eller hade han för till
fället varit vid en något förryckt stämning? Kan
ske hade han när allt kom omkring sitt eget indi
viduella sätt gent emot kvinnor.

M:lle Blanches hvita tjrnder glittrade till i mörk
ret. Då skulle hon visa lionom att hon också hade 
sitt eget individuella sätt emot män. Hon drog 
täcket öfver axlarna och kröp ned igen, ty nu var 
det tyst i rummet bredvid, modern hade vyssjat 
den lille till ro.

I morgon skulle de träffas igen. Det kunde
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knappast undvikas — vid stationen, på tåget, vid 
framkomsten till Stockholm.

Men om det blefve snöhinder! Om de icke 
kunde komma längre! Fatalt, så klen som kas
san var.
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KAP. VII.

Följande morgon vaknade Märta med en känsla 
af att det måtte vara någon inne i rummet 

hos henne. Det var alldeles tyst, men så raspade 
en tändsticka och ett litet svagt ljus lyste upp 
borta vid kakelugnen.

Hon satte sig häftigt upp. En karl låg på 
huk där! Svafvelstickan belyste ett grymt fult 
ansikte omgifvet af en krans af de mest cirklade 
rödgula lockar i världen.

»Hvad är det frågan om!»
Mannen hade nu fått eld på några spintade 

stickor. Han vände upp mot henne ett menlöst, 
beskedligt ansikte och plirade med sina små grön
aktiga ögon — tydligen i godt förstånd med sig 
själf och i ett brinnande begär att synas så belefvad 
och hygglig som möjligt.
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»Si, hustru min a’ opptagen af lillen, och jag 
skulle ella här, innan dä blir rakt för kallt för’na 
att stiga opp.»

Märta kröp småleende ned under täcket Och 
mannen med sina löjliga lockar, jämstora som och 
äfven till färgen alldeles lika en rad på snöre upp
trädda morötter, fortsatte att trafva upp veden. 
Ehuru klumpig och grof sysslade han dock tyst 
och behändigt med sina näfverbitar och vedträn, 
medan välvillighet formligen utstrålade från honom.

Han skulle till att tassa sig ut ur kammaren 
igen — där nu hans välmenta brasa spred sitt 
muntra sken —, men vände sig om väl hunnen 
till dörren.

»Si, så skulle jag la också säga, att dä ä ingen 
brådska te stiga opp, för någe tåg går inte i dag 
te Stockholm. Nattåget har stoppats oppe ve N. 
och någe tåg från Malme kommer då inte häroppåt 
i da, dä ä tvärsäkert, dä. Aldri’en i lifvet har ja 
sett maken te snöyra förr.»

Förmiddagens timmar smögo sig fram. Intet 
tåg kom eller gick utom det som i vanlig tid af- 
gick vesterut till H. Försök hade gjorts att hålla 
banan klar, men de hade åter måst uppgifvas, då 
det snart sagt åter yrde igen efter hvart spadtag.

Märta räknade sin kassa. Biljetten till Stock
holm ifrån E. hade visat sig icke vara så dyr som 
hon i A. fruktade, då hon där nekade sig att taga 
in på hotellet. Nu kunde hon med största spar
samhet uppehålla sig två, till och med i nödfall
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tre dagar i E., men innan dess borde väl snöyran 
i alla fall lia lagt sig. Hon lyckades göra upp 
med madam Svensson om att få äfven sina mål
tider hos henne. Sedan återstod henne blott att 
vänta och resignera. Det var en förarglig miss
räkning att hon ej kunde inträffa hos morbror 
Görans på själfva julafton, hvars högtidsstämning 
så skulle ha underlättat den första förlägenheten; 
men detta kunde nu icke hjälpas.

Ehuru ju icke brefvet kunde afgå i dag, 
skref hon dock till fröken Sidsel för att ha något 
att göra, lyssnade till stormens tjut, åsåg snöns 
hexdans, alltmedan yttringarna från familjen Svens
sons hvardagslif trängde in till henne genom 
den tunna brädväggen •— barnens kif, vaggbar- 
nets skrik, modrens förmaningar och otåliga ban- 
nor. Så fräsande och stekos ifrån köket, slammer 
med kärl, knifvar och gafflar.

Klockan före ett fick hon in sin middag på 
en bricka. Ofrivilligt sände hon fröknarna Bruuns 
tre köttbitar och tre potatisar en saknadens suck. 
Detta var väl rikligare, men sämre. Så undrade 
hon för några minuter om hon skulle komma att 
någon gång i sitt lif tryckas ned ändå djupare, 
än hon just nu var, hvarpå hon resolut gick in 
att fördrifva en stund i det Svenssonska hvardags
rummet.

Där satt den klumpige mannen med sina roliga 
lockar och petade med att hänga pappersstjärnor, 
sockerhjärtan och pepparnötter i julgranen, om-
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gifven af de af beundran för tillfället moltysta 
barnen. Hustrun diskade i köket.

Märta hjälpte mannen att träda trådar genom 
grannlåterna och försökte underhålla sig med bar
nen; men efter att ha egnat henne några sekun
ders bligande undran vände de sig åter till den 
långt intressantare granen. Så försökte hon med 
mannen; men för hvar gång hon tilltalade honom 
framstötte han ett frånvarande: »liva’?» — släppte 
ett sockerhjärta i golfvet eller spräckte en pappers- 
stjäma och såg oroligt emot dörren, om hustrun 
skulle komma in, medan han smusslade in de sön- 
driga bevisen på sin oskicklighet mellan granens 
tätaste grenar.

Andtligen var han färdig, och Märta tyckte 
sig nu kunna våga sig fram med det, som en 
lång stund okynnigt brännt hennes läppar.

»Ar det icke rysligt varmt med så mycket 
hår? Vore jag i Svenssons ställe, klippte jag be- 
stärndt af mig alla dessa rys — alla dessa lockar.»

Han slet sig ett ögonblick ifrån jul trädet och 
klippte med ögonen med det där välvilliga ut
trycket af hemligt förstånd öfver hela sitt fula 
ansikte.

»Si hustru min ä så förtjuster i dom.»
Märta gick åter in till sig. Hon hade löje i 

tankarna, men mycket mer vemod i sinnet.
Hon hukade sig ned på golfvet framför den 

andra brasa, som nyss upptändts åt henne, vaggade 
oroligt med hufvudet hit och dit i plötslig, häftig
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annans hufvud i sitt knä — hade det också så 
fula röda lockar som mannens därute. Hårprakten 
tyngde, hårnålarna plockades ur — så, det lättade. 
Hu! det var kallt. Alla dessa brasor förmådde 
ändå inte hålla ute vintern, som stormen smusslade 
in genom mikroskopiska otätheter i väggar och 
tak. Hon höll upp de frusna händerna framför 
brasvärmen och stirrade på hur flammorna färgade 
ytterkonturerna af de smala hvita fingrarne rosen
röda.

»Icke är jag så mätt och icke varm», tänkte 
hon, »ensam och öfvergifven är jag ock.»

Hon log. Men då i detsamma en kyrkklocka, 
nu och då af bruten af stormen, började ringa in 
julen, dog leendet bort och vemodet tog öfver- 
hand. Sorgset och oförtrutet gick klockan på, 
med något af religiöst saktmod i sitt nit att göra 
sig hörd, trots ovädret, som rasade; oförtrutet 
kommo sorgsna tankar i Märtas sinne med en 
kufvads saktmod, men också ödmjuka efterhäng
senhet. Uttröttad gaf hon vika. Hållningen blef 
alltmera slapp, kinden blekare och blicken tårad.

Då knackade det på dörren. Troende det 
vara värdinnan, ropade hon ett olustigt: »stig in!»

»Ah — monsieur Noir!»
Hon sprang häftigt upp. Hon hade tänkt på 

honom några gånger förut i dag. Han såg icke 
nedslagen ut, tvärtom ganska uppspelt. Han hade 
frisk färg efter blåsten därute och det var något
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tändande i den blick, livarmed han ihärdigt gran
skade henne.

Hon hade göra att ruska håret tillbaka och 
se obesvärad ut.

»Monsieur Noir har den äran att i kväll invi
tera mademoiselle Blanche på te och supé.»

Mademoiselles gropar, hastigt skiftande an
siktsuttryck och glittrande ögon sade precis hvad 
Melitta skulle ha gifvit tillkänna med ett lifligt 
skutt i vädret, handklappning och ett flickaktigt: 
»Åh, så roligt!»

Hon föll ihop i sin satiriska menuettnigning.
»Mademoiselle Blanche skall ha den äran att 

infinna sig.»
Han såg ett ögonblick brydd ut, ty han hade 

väntat sig invändningar och läst öfver en hel del 
om att »de voro ju olyckskamrater — långt borta 
ifrån världen, i för stolt ensamhet att behöfva taga 
hänsyn till dess åsikt — att det vore löjligt dumt, 
att icke göra bästa möjliga af den situation de 
båda råkat i» o. s. v.

Då han var gången läto ju också betänklig
heter höra af sig, men hon nedtystade dem beslut
samt. Sagans Cendrillon hade icke kunnat bli 
gladare, när gudmodren feen i hennes öfvergifna 
belägenhet uppenbarade sig för henne, än hon, 
Märta, blef, när monsieur Noir så oförmodadt in
trädde och afbröt hennes sorgsna grubbel. Hvar- 
före skulle hon neka sig detta nöje? Hon gitte 
icke besvara frågan.
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Han hemtade henne på utsatt tid. De hade 
icke stort mer än fem minuters väg att gå. Men 
hon kände ett ögonblicks försagdhet, då han slog 
upp dörren till sin lilla salong och bjöd henne 
stiga in. Rummet strålade af ljus från lampor, 
armstakar och krona och från en liten väl pyn
tad gran, som stod på ett bord, hvarpå dessutom 
allt slags julgodt af frukter och konfektyrer var 
uppdukadt. Men mest tilldrog sig en härlig blom
prakt af hyacinther, tulpaner och liljekonvaljer 
bland ormbunkar, palmer och fint gräs, uppmärk
samhet såsom en öfverraskande kontrast mot vin
tern ute och en hardt när otrolig företeelse här 
på denna lilla, från världen tillfälligtvis afstängda 
ort. Den prunkade på fönsterbräden och bord — 
ja, till och med på det uppslagna pianot doftade 
i en aflång låda liljekonvaljer från sin daggiga 
mossbädd.

Han hälsade henne behagligt och obesväradt 
välkommen samt befriade henne ifrån ytterkläderna. 
Elegant och smidig, var han helgdagsklädd i hvit 
halsduk och smoking, som han ju fört med sig 
för helgen på Hasselhus. Det var ej utan, att 
hon kände sig något generad i sin enkla svarta 
resklädning, som sett många dagar komma och 
gå i fröknarna Bruuns mörka bodkammare. Men 
hennes koffert stod kvar på stationen, då hon fun
nit det vara en onödig utgift att låta bära upp 
den. Nåja, någon af de bättre klädningar, som
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kanske var det likså bra som det var.

Hon var för mycket världsdam att låta märka 
något af försagdheten och en blick i spegeln till
fredsställde henne dessutom. De öfvervikna man- 
chetter och krage af engelsk, modern façon, som 
hon haft i sin handkoffert, klädde henne förträff
ligt och den antika broschen af pärlor och sma
ragder — ett af modrens få resterande familje
smycken, som hon ej velat skilja sig ifrån, trots 
sin fattigdom senare år — förhöjde det förnäma 
i hennes skickelse.

Hon började ifrigt lukta på blommorna och 
utbrast:

»Men, monsieur Noir, kan ni trolla?»
»Iyåt oss antaga, att jag det kan,» svarade 

han glädtigt.
Saken var rätt enkel. Efter sina bestyr med 

att få julbordet ordnadt, hade han gått ned till 
stationen för att afsända ett telegram till Hassel
hus om sitt uteblifvande: »En angelägen resa till 
Stockholm kallade honom ofördröj ligen.» Stations
inspektoren, som läste telegrammet blef uppmärk
sam. Var detta kanske herr v. Eangen-Zieppen 
själf?

Aj! Ja, det kunde icke hjelpas, han måste 
erkänna att så var.

Ifrån Uppbärga hade kommit några korgar 
med växter och blommor för vidare befordran med 
statens järnvägar till W., till julmarknaden där
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antagligen. Nu stodo de i magasinet — kunde 
ej komma längre. Borde de återskickas med nästa 
tåg eller vänta på öppen väg till W.?

Blommor! Han måste le. Det var just hvad 
han beklagat att icke ha vid sina anordningar 
till firandet af julaftonen i denna lilla mademoi
selle Blanches sällskap. Han lät skicka upp en del 
till sig på hotellet, resten fick en adresslapp till 
Melitta och afgick med nästa tåg på bibanan, som 
alltjämt var klar.

Uppbärga trädgårdar med orangerier voro 
kända vida omkring, medan på Hasselhus fans 
blott det lilla skröpliga växthuset, så Melitta torde 
bli glad åt gåfvan. Han hade gerna låtit arm
bandet följa med — han var i en sinnesstämning 
att vilja gifva Melitta konungariken om han kun
nat. Men för den där inskriptionens skull kunde 
han icke sända gåfvan. Inte ännu — inte ännu.

Uppasserskan bar in téet. Det var en landt- 
lig flicka med en löjlig sammansättning af rÖdt i 
sitt yttre och som genast slog an bådas sinne för 
det humoristiska. Rödgult hår, rödbruna ögon, 
rödgredelina kinder, korallröda läppar och vinröd 
kjol. Hon neg vänligt och drog sig tillbaka igen 
utan vare sig knyck på nacken, snörpniug på mun
nen eller tecken till nyfikenhet. Också höjde v. 
Bangen-Zieppen snabbt drickspängarnes siffra i 
sina tankar.

Märta lyckönskade sig till sist till ett utmärkt 
lynne. De underhöllo sig jämt och muntert med
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hvarandra, som om de befunnit sig i en salong 
full med folk — endast litet för sig själfva afsides 
från de andra.

Sedan téet druckits, slog hon sig med en 
sprittning afj öfverdådigt gemyt ned vid pianot. 
Detta var livad hon mest saknat hos fröknarna 
Bruun; de hade haft ett gammalt hackbräde, på 
hvilket hon lediga stunder spelat för fröken Sidsel. 
Det hade nätt och jämt tjänat till att underhålla 
hennes talang. Hon hade, under sin »glansperiod» 
fått medfölja på en utrikes resa med morbror Gö
ran och härunder gjort ett några månaders uppe
håll vid ett konservatorium i Dresden. Något af 
det sjudande, ungdomliga och hållningslösa konst- 
närskynne som bestjälat henne, när hon om för- 
middagarne under orchesterns repetitioner träng
des bland manliga och kvinliga kamrater på operans 
Stehplats, fick henne nu åter fatt. Ja, hon skulle 
lefva upp igen. Världen var hon icke längre rädd 
för — till och med om han, löjtnanten från ung
domsåren vore den första som hon med hustru, 
barn och blomma måste möta på Stockholms ga
tor, så skulle hon taga det trankilt. Här var in
gen anledning att gömma sig i mulenhet hos nå
gra fröknar Bruun längre.

Hon var i lynne att spela ett förtjusande 
scherzo af Chopin rakt bedårande. Så erinrade 
hon sig sin ende åhörare och frågade i något däm- 
padt mod, om han fann det tråkigt att hon spelade. 
Hans svar tillfredsställde henne fullkomligt. Icke
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ett spår af konventionel höflighet däri, men nå
got varmt och förstående.

I själfva verket var han öfverraskad. Suppé 
hade han kanske väntat af mademoiselle Blanche, 
men icke Chopin. Med en känsla nästan af lycka, 
lutade han sig bakut i sin stol och iakttog henne 
oafvändt, medan tonerna togo vid, där hans käns
lostämning slutat i går att spinna fina, samman
bindande trådar emellan dem.

»Jag skulle kunna förälska mig i henne», 
tänkte han road.

Så började hon sjunga en trollsk sång af 
Sjögren, och han greps nästan af yrsel —• tills 
han plötsligt åter erinrade sig, hvem hon var. 
Med en sådan talang och förnedra sig till att 
sjunga inför en varietépublik! Han bet ihop tän
derna och slöt ögonen. Han ville dock ega henne 
— någonstans långt borta där sol och rosor glödde 
midvintertid — en villa med marmorterass utåt 
hafvet — sång och trollskhet — ännu en gång 
något af lifvets fullhet, innan han frestade på 
äktenskapets gråtyngda mystik.

Nu var Märta på öfversta pinnen af sprittande 
öfvermod och dukande under för frestelsen att 
pröfva på hur högt hou kunde spänna bågen, 
sjöng hon en ganska slipprig varietévisa för da
gen. Fröken Agde hade hört den på en sommar
teater, vid ett tillfälle fört den med sig hem och 
bedt Märta sjunga den — själf groteskt gnolande 
den idiotiska refrängen.
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Alla känslosträngar inom honom voro dock 

ännu i märkvärdigt fullgodt skick; han hade trott 
dem i olag, men saken var väl endast den att 
ingenting under senare år haft förmåga att få 
dem att vibrera. Nu kunde han till och med 
skratta åt den abandon hvarmed hon sjöng sin 
visa; men då vände hon på hufvudet och såg 
honom rätt in i ögonen med ett kyligt, öfverläg- 
set småleende, som tydligare än ord sade honom
— tyckte han — att detta väl var mademoiselle 
Blanches repertoir, men att sångerskan var så höjd 
öfver den, att hon kunde tillåta den — en passant. 
Och han satte en ära i att med samma lugn och 
köld återgifva hennes blick, så att när båda åter 
sågo åt hvar sitt håll, voro de ömsesidigt öfver- 
tygade om hvarandras öfverlägsenhet gent emot 
den banala sida af lifvet, som hon med sin visa 
ansett sig kunna tangera.

» Minsann, om hon icke öfvergår mitt förstånd », 
mumlade han gång på gång till sig själf.

Till sist sjöng Märta, med afseende på att 
det var julafton och att hennes värd var fransman 
och sannolikt katolik, ett innerligt och gripande: 
Ave Maria.

»Sainte Marie, Sainte Marie
Viens secher nos larmes
Dans nos alarmes implore ton fils pour nous»

— tonade det så högtidligt bedjande, att han må
ste bita ihop tänderna af smärta. Han greps bit
tert af sin ståndpunkt till religionen, som lät ho-

IO
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nom se den skärande tomheten bakom sängens 
innästlande skönhet — samma lifvets gränslösa 
ironi, som gjorde att denna varietédiva, hvars vä
gar tvifvelsutan oftare korsat rännstenar än kon
stens heliga stig, dock satt inne med ett naturbarns 
äkta friskhet i känsla på samma gång som otve
tydiga konstanlag.

Ah! han trodde sig plötsligt förstå. Hon bröt 
så fullständigt med ett förflutet för att på en 
högre nivå kunna göra sin talang och personlig
het gällande. Operan? Nej, härtill torde dock 
rösten vara för svag. Operetten, då? Med denna 
innerlighet och skärhet i tonen! Åter vardt han 
förbryllad tills han hastigt kom till sig själf igen. 
Bort med allt eftersinnande, var det ju! Stunden 
finge vara allt — så länge.

De knäckte nötter vid julbordet och ehuru 
det med hennes musik kommit en fin ton af nå
got djupare emellan dem, uppstod dock ingen 
förlägen lucka i det lättflytande samspråket. De 
till och med till sist vågade skämta öfver sin sär
egna julafton och häntyda på föregående jular.

Efter supén slocknad julgran, men i dess 
ställe kaffe, fåtöljer och en stämning, som inbjöd 
till tankeutbyte.

»För julaftons skull», sade hon, då hon mot
tog den kaffekopp, han serverade henne. »An
nars är min princip: aldrig kaffe om kvällen.»

Hittills, tyckte han, hade hon spelat sin roll 
utmärkt; nu öfverdref hon den något.
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»Föröfrigt har jag intet skäl att göra undan
tag för julen», fortfor hon. »Den hör till mina 
sämsta minnen, såsom jag nyss antydde. De två 
sista har jag tillbragt i en gammal väninnas säll
skap i Köpenhamn. Vi firade vår julafton med 
att, sedan gasen tändts, spatsera omkring på ga
torna, beundra stassen i butikfönster och iakttaga 
hur ljus och granar tändes i våningarna. Så gingo 
vi hem att bereda hvarandra små anspråkslösa 
öfverraskningar. »

Hon teg och fullföljde tyst sin tankegång, 
med gropar i kinden vid hågkomsterna af frök
narna Bruun. Också v. Dangeu-Zieppen sade in
genting, rädd att med en anmärkning störa henne 
ifall hon skulle glömma bort sig till att förråda 
något af sitt förra lif och på samma gång något 
af sitt verkliga jag.

Och hon fortsatte.
»Min barndoms julaftnar ryser jag för att 

minnas. Jag var inackorderad hos ett barnlöst 
herrskap — herrn, en torr pedantisk räknemaskin, 
frun, en lärd dam och medlem af alla möjliga 
föreningar afskydde att fira julen med någon sär
skild sorts högtidlighet. Icke ett ljus mer än 
vanligt fick brinna. Jag brukade gråta hela kväl
len öfver att jag icke hade far och mor och — 
ingen gran. Sedermera då jag växt upp följde 
några jular i glans — öfverflöd af presenter från 
vänner och bekanta.»



148

»Ändtligen» — tankte han, men här tystnade 
hon åter, för att strax därpå utbrista.

»Och nu är det er tur. Hvad är ert intryck 
■— er tanke om julen, monsieur Noir?»

»Att det är hemmets och familjelifvets högsta 
trumf», sade han impulsivt, plötsligt fattad af det 
bisarra i att sålunda jula med denna varietéflicka, 
i stället för i familjekretsen på Hasselhus.

»Så är det otvifvelaktigt. Har ni också något 
vackert att säga om julens religiösa betydelse?»

»Hm — det finns nu folk som kunna äta 
tallrikarna fulla af julgröt — och må bra däraf. 
Andra åter förmå icke mer än ett skedblad — för 
att det skall så vara — och må också väl. För 
min del har jag nog af doften. Klockorna, som 
ringa, och ljusen, som genom tempelfönstren lysa 
ut i julnatten, äro nog att få mig i stämning, till 
att intensivare än eljes grubbla öfver evighets- 
gåtan. Men toge jag för mig mer af de kyrkliga 
anrättningarna — ja, låt mig slippa att säga resten.»

»Och lemna ämnet?»
Han ryckte på axlarna med ett fint småleende. 

Ville då denna varietéflicka fördjupa sig däri? 
Han antog, att hon trots sin ganska betydande 
intelligens ej skulle komma långt.

»Som ni behagar», sade han endast
»Då behagar det mig att uttömma det litet. 

Hvarför inte! Här äro ju vi två — främlingar för 
hvarandra — vi ha druckit och ätit tillsammans
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— jag har låtit bjuda mig, ni tror tanklöst, men 
jag tänker att någon gång framdeles godtgöra—»

Hon höll upp och log för sig själf vid före
ställningen att införa honom hos morbror Göran 
och Mina. Hvad min skulle han göra?

Så fortfor hon:
»Vi känna ej ens hvarandras namn — nå, vi 

ha våra skäl. Det är ju i alla fall rätt originelt 
och trefligt, för att vara i vår nyktra tid. Men 
hvad säger ni om ifall vi i stället för namn och 
antecedentia gåfve något af oss själf va — öfver- 
vertygelser och tänkesätt, menar jag. En smula 
trosbekännelse — naturligtvis ej den officiella. 
Böija ni, monsieur!»

Nåja, till och med detta kunde han gå in på.
»Evigheten, mademoiselle Blanche, är för mig 

ett stort mörkt — låt oss kalla det rum. Nåväl, 
de allra flesta människor våga ej själfva, eller idas 
ej att blicka därin, utan låta sig nöja med hvad 
andra berätta därom. Så ha vi modiga, ärliga 
själar, hvilka ha blickat ditin, men ingenting sett 
och öppet bekänt detta. Vidare ha vi andra med 
känsligare andliga näthinnor, hvarvid återspeg
lingar af det lefvande lifvet i luftiga förtoningar 
häftat — de ha tyckt sig se syner därinne, som 
en glödande fantasi yttermera fått fullfölja. Ni 
vet, att när man länge stirrar på en svart figur, 
tecknad på hvitt, så behåller ögats näthinna en 
lång stund efteråt bilden — man ser den på väg
garna, i taket, öfverallt, dit blicken vändes. Så



har det väl ock varit här! Till sist återstå några 
hängifna andar, hvilka ehuru de icke kunna skönja 
annat än en mörk stillhet, likvisst fortfara att 
stirra ditin i det dunkla rummet i tanke att vänja 
blicken vid mörkret därinne, tills den lyckas ge
nomtränga detta och — ser! Dåtom oss hoppas, 
att de lyckas.»

»Är detta allt? Då är min visdom större. 
Hörpå! Jag har byggt upp ett system med en 
öfvergud och under gudar.»

»Hedendom —- hvafalls!»
»En af dessa under gudar fick sig af öfver- 

guden i tidernas begynnelse anbetrodt att skapa 
jorden och ordna dess angelägenheter. Han fick 
en tablå öfver hur Herren Gud ville hafva det, 
recept och tillbehör — alla ingredienser noga 
och väl sorterade. Men i glädjens öfvermod öfver 
det ärorika uppdraget vardt den stackars under
guden något vimsig och slarfvade bort recepten 
— någonstans i rymden, och kunde ej återfinna 
dem. Ingredienserna och tablån hade han i be
håll — men tillvägagångssättet! Nog, Herrans 
uppdrag måste utföras, men pensum finge icke 
uppvisas innan allt nått den sköna fullkomlighet, 
tablån utvisade. Nu återstod ej annat än att ex
perimentera — på måfå — som en sökande ke
mist med nedsmältning, stöpning, upplösning och 
förening och allt det där. Misstag på misstag! 
Den matematiska gåtan af lika fördelning öfver- 
allt af ljus och mörker, godt och ondt, kortsagdt



af alla motsättningar, lät ej lösa sig. Alltings 
yttre konturer lyckades han någorlunda efterlikna, 
men sammansättningen visade sig ständigt orik
tig genom sina handlingars resultat.

»Hm!»
»En ny produkt hade tillkommit härigenom 

och som ej fanns ifrån början: slagg. Han hade 
varit för ifrig att få fram det vackra, rena, goda
— därföre skar det hela sig för honom, så att det 
blef något skört, ohållbart, bländande å ena sidan
— odugliga, hindrande klumpar å andra. Det 
var att smälta ner igen, börja efter andra princi
per. Allt var så noga uppmätt — ingenting hade 
han lägga till af — ingenting finge förstöras. Till 
sist ser det ut som om underguden håller på att 
bli vriden af sina många misslyckanden.»

»Det gör så i sanning! Men er »visdom», 
mademosielle Blanche, är ju i alla fall ej annat 
än fatalism. Ni gör oss till lekbollar i er under
guds hand. Hvad tjänar då vårt inlägg till?»

» Vil Vi äro ännu ej livad vi en gång skola 
bli •— när underguden väl är färdig. Han har 
måst införa metoden af glömska för allt lefvande 
mellan dess stadium af olika tillvaro, som han må
ste låta det lifsflöde lian förfogar öfver, genomgå. 
Ty i det kaos, som ännu råder i hans företag, 
skulle det betydligt hindra honom och öka på 
villervallan, om allt det som lif har och som han 
försöksvis måste föra in i olika former, tills allt 
kommer på sin rätta plats, skulle vilja ha ett ord
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ined, skulle knota eller framställa anspråk på grund 
af ännu varande ofullkomlighet och i följd af håg
komster från föregående stadier. Icke förrän allt 
nått fullkomligheten kan han gifva lif medvetenhet 
om sig själf. Men tillräckligt med förnuft har han 
gifvit de varelser, som han hittills lyckats få när
mast det slutliga målet — fullkomlighet — att de 
kunna inse huru all sträfvan i godhet uppmuntrar 
underguden, stärker hans krafter till uthållighet, är 
kanske till och med den jämt brinnande lågan i 
hans laboratorium, medan ondskan verkar kanske 
just i motsatt riktning.»

»Hm!»
»Alltså ej fatalism. Goda gerningar och ädel 

sträfvan påskynda den härliga fulländning, som 
Herrens tablå utvisar, af jorden. Alltings jämna 
fördelning — där mörker ej är mörker, utan fina 
sammetslena förtoningar för ljuset att bryta sig 
emot — ja, där till och med ondskan endast är 
godhetens mörke, ödmjuke uppvaktare.»

»Hvarför icke hellre låta mörker och ondska 
alldeles försvinna?»

»Mina fem sinnen kunna ej förlika sig med 
detta. Hvitt emot hvitt gör sig icke. Funnes 
icke ondskan, skulle vi veta ingenting om godhet, 
och sålunda gå förlustiga denna glädjekälla. Nej, 
allt måste vara med — så framt vi vilja vara med 
själfva. Men som sagdt, det gäller den där fördel
ningen och ordnandet af allt på sin plats. Då 
falla fjällen från allas ögon. Alla nu stackars fam-
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lande, vilsna och misströstande människor äro då 
fullkomliga väsen, vetande allt, förstående allt — 
kanske till och med kännande igen sig såsom 
under olika tider hafvande varit jord — vatten
droppe — blomma, djur. Kanske just därföre till 
sist vara så förstående.»

Hon tystnade. Han sade icke heller något 
på en lång stund, fortfarande underligt gripen, 
alltjämt sliten af begär att komma denna made
moiselle Blanche närmare — få veta hennes lifs 
historia — och olustig att låta detta upptåg gå 
längre än till en stunds förströelse.

Bah! denna sorts kvinnor se ju så mycket af 
lifvet, som riktar erfarenheten, en smula medfödd 
intelligens och en rik personlighet är snart fär
dig. Det tankedjup hon röjde, kanske var det 
endast något påtaget för att roa honom. Hon 
egde intuition och visste sättet att fängsla honom. 
Nåja, han kunde låta sig fängslas något litet. 
Allting hos henne tilltalade hans upprifna ner
ver — den lugna, eleganta hållningen af världs
dam, de intelligenta ögonen och kindens söta, 
barnsliga grop. Men största nöjet skänkte hennes 
röst. Ett ögonblick tappade han bort sig med att 
undra, om icke timbren däri var stämd just för 
hans hörselnerver.

»Er under gud synes mig vara en hänsynslös 
satan», skyndade han sig att infalla i den lätta, 
ironiska salongston, hvarmed han, äfven vid de 
allvarligaste ämnen, tyckte om att dölja sin djupa
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känslighet. »Han rifver sin peruk och utgrundar 
nya system, och frågar härunder icke alls efter 
de kval och missöden, som hans experimenter 
åsamka oss arma människor.»

»Han måste vara hård för att få bukt med 
oss — lifsflöden — svåra problem, som ständigt 
gäcka hans sinnrikhet.»

»Men huru kan den höge öfverguden tåla 
dessa, ursprungligen oskyldiga lifsflödenas förban
nelse under undergudens slarf, utan att ingripa?»

»Detta ser ut att vara en mörk punkt, men 
är nog endast oförmåga af vårt förstånd på dess 
nuvarande punkt af utveckling, att klargöra. Kan
ske är också häri att se ett bevis på karaktärs
styrka hos försynen, hvilket ofta icke nog beaktas.»

»Er tankegång är denna: Gud föregår med 
ett storartadt exempel på själfplågeri —- och själf- 
plågeri är ju kärnan i kristendomen —, när han 
utan att ingripa kan åskåda det jordiska eländet. 
Därföre förhärden också edra hjärtan.»

»Därföre visa en sund hårdhet, hur den än 
uppfattas, och låt icke medlidande i tid och otid 
springa bort med eder», rättade hon med någon 
hetta.

» Hm ! »
»En gång som barn råkade jag slå sönder 

en termometer. Jag samlade kvicksilfret i min 
hand och försökte klämma tillsammans till ett 
den glittrande, tungt rullande massan, men resul
tatet blef bara några större och en mängd små,
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små, trillande pärlor, somliga knappt synliga för 
blotta ögat. Så där oförnuftigt måtte visst också 
underguden ka förfarit med den sats Guds godhet, 
han en gång fick för sitt verk. Ojämt fördelad har 
den blifvit spridd ut öfver all världen i glänsande 
tunga, stora och små pärlor, så oroliga och 
ostadiga emedan de fåvitskt blifvit skilda ifrån 
hvarandra. De sjunka och sjunka vid människo
hjärtats köld, men stiga vid dess värme — allt
jämt uppåt tills de i tidernas fullbordan åter för
enas till en enda, tung glittrande våg, hvilken 
lik en gördel skyddande omsluter det sista resul
tatet: fullkomligheten.»

»Det är åtminstone en vacker definition.»
»Och nu, monsieur Noir, ha vi haft vår jul

afton. Vi ha haft julträd, Ave Maria och religion. 
Om ni i en framtid blickar tillbaka, så kom ihåg 
att det var jag — kvinnan som ni plockade upp 
ifrån gatan — som talade om Gud med er. Låt 
icke minnet växla konturer.»

Han hade icke ett ord till svar på detta. 
Egendomligt främmande emellan dem klang också 
den allvarliga svenska, hon vid sitt sista yttrande 
plötsligt begagnade sig af, ofvanpå deras förra 
lätta franska. Något gled undan med det kling
ande maskeradspråket. Hon kände det äfven, ty 
hon tilläde skyndsamt på franska igen, att det 
nu var tid tänka på uppbrott.

Det var mörkt ute. Inga julstjärnor syntes 
för snötunga moln och alla julljus och granar
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voro redan släckta. Men det stormade icke så 
hårdt som föregående afton — snön föll tätt i 
föga sned riktning. Det fanns ingen anledning 
att i kväll stoppa in mademoiselles ansikte bakom 
pälskragen.

Först då de hnnnit Svenssons hus, kom han 
ihåg att be henne äta middag med sig följande 
dag, juldagen.

»Åh, i morgon! Då äro vi väl på väg till 
Stockholm. Ovädret tycks bedarra.»

»En storm som denna släpper icke med min
dre än tre dagar. Alltså ännu en. Men i alla 
händelser lär nog icke några åtgärder för banans 
klargörande komma att drifvas med riktig fart 
förrän julmättheten och juldåsigheten något ger 
med sig hos vederbörande. Vi få.gifva oss till tåls.»

Märta stirrade länge in i ljusens små lågor 
också denna kväll, innan hon kunde förmå sig att 
gå till sängs.

»Hvad är meningen? Hvart bär det hän?»



KAP. VIII.

r* öljande dag gaf icke häller svar på den frågan. 
•*- Det hade åter börjat storma. Vindtjut och 
hvirflande snö hela dagen. Fortfarande inga tåg. 
Gemensam middag på hotellet i ett hörnrum, för 
tillfället gjordt till matsal af monsieur Noir. Skym- 
ningsbrasa, musik och supé.

Men på annandagen öfverraskades man af 
högre luft och öfvervägande vindstilla. Då och 
då tonade det visserligen till i rymden, flämtvis 
så som sprittande eftersnyftningar från ett utgrå- 
tet barn.

På förmiddagen hemtade monsieur Noir made
moiselle Blanche till en slädtur. Det var nu 
omöjligt att komma fram öfverallt, men helgens 
oförtrutna kyrkotrafik hade hållit de stora fär- 
delederna öppna.

v. Langen-Zieppen kände något till trakten 
sedan pojkåren, då bibanan ännu ej funnits, utan



man med hästar måst färdas till B. i och för för
bindelsen med statsbanorna. Sommartid drog detta 
sina fyra mil, men om vintern genade de frusna 
sjöarne vägen till inemot hälften.

Han hade sin uppmärksamhet riktad på hä- 
starne, hvaraf vänsterhästen var dåligt inkörd, ung 
och ovillig, glömde denne bort sig oupphörligt, 
frestande sin körsvens tålamod till det yttersta. 
Märta satt tyst, fattad af ett slutligt tvång. Äfven- 
tyret började växa henne öfver hufvudet — hon 
skönjde vid dess slut möjligheter, som förvirrade 
henne. Men nej, hon ville icke låta sig ryckas 
bort af oberäkneligheter, hon ville framför allt 
fortfarande visa honom att hon var höjd öfver 
förhållandena.

»Jag förmodar ni också hört att man hoppas 
kunna sända ett lokomotiv uppåt linien i efter
middag», sade hon omsider för att få slut på tystna
den. »För det vagnar med är vår fångenskap all.»

Han hade hört att man väntade linien klar 
innan aftonen; han hade från sina fönster sett en 
flock uppbådadt folk rycka ut med spadar på 
axeln att taga itu med den ett stycke från F. 
mest ryktbara drifvan. Skenbart alldeles uppta
gen af den motspänstige vänsterhästen, svarade 
han frånvarande. Det vore riskabelt att gå med 
detta försökståg. Förrän full visshet erhållits om 
att trafiken vore klar, borde man ju icke lemna 
det jämförelsevis tillgångsrika F.

Så kommo de in på en skogsväg, där jätte-
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lika hänggranar hindrat snön att samla sig i 
drifvor. Han behöfde icke längre ha sin uppmärk
samhet så uteslutande fäst på att hålla släden på 
rätt med och icke häller ville han kosta för mycken 
energi på »bondkamparna.»

»Ni fryser icke?»
»Nej.»
Han betraktade henne på sitt ihärdiga vis 

ifrån sidan och Märta bief i en hast mycket tal
för. Men han satt tyst, fattad af en barbarisk 
t-anke — en ursinnig lust att klatscha på hästarne, 
snedda öfver sjöarne hem till Uppbärga och där 
sätta ned sin bortröfvade sköna i mors sidenblom
miga länstol ... för att se hur hon skulle taga 
sig ut där. Om Uppbärga haft tornkamrar! Men 
i det stället hade det fru Holm och nittonde sek
lets alla betingelser och förbindelser med den 
yttre världen.

Men det sedan, som gafs här som alltid, var 
han omsider besluten att taga vara på.

Samtalet afstannade igen, trots Märtas hjälte
modiga försök att hålla det vid makt. Det blef 
så underligt tyst. Endast hästarnes anspråkslösa 
bjällra klöf stillheten liksom med ett mjukt snitt, 
lullande i öronen i vek entonighet, som blott 
afbröts när emellanåt en tung snöklump lossnade 
från någon gran därinne i skogsdjupet och dun- 
sade i marken. Öfver det stycke gulgrå himmel, 
som syntes, irrade oroligt en flock tunna moln, 
icke olika trasiga skynken, som varit knyten,
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men nu skakat ur sig sitt pösande innehåll öfver 
skog och mark.

Så förde vägen ut till allmänna landsvägen. 
Där, på en kulle vid insjöns jämna hvita yta, 
klufven tvärs öfver af körlinien, låg kyrkan. Guds
tjänsten slutade just som släden for ut ur skogen, 
folket myllrade ut ur portarne.

v. Dangen-Zieppen var ej angelägen om att bli 
sedd och möjligen igenkänd af någon sockenbo. Han 
vände och körde raskt hem samma väg de kommit.

Äfven i dag hade Märta gått in på att äta 
middag med honom. Men medan hon kammade 
om sig efter slädturen och eftertänksamt valde 
bland familjesmyckena — den rest däraf, som 
blifvit henne öfrig efter föräldrarnes misère, och 
som hon nu försiktigtvis förde med sig i natt
säcken, efter att många gånger under vistelsen 
hos fröknarna Bruun ha stått emot af behofvet 
påkallade frestelser att sälja dem — kom förmid
dagens tvång igen med förnyad styrka. Hon slets 
mellan reminiscenser från den tid, då hon tillhört 
den fashionabla världens gedignaste krets, där en 
okorrekthet var ett brott, och den i världen utka
stade, ensamt på sig själf litande unga kvin
nans behof af att vara människa, sig själf, och 
icke en af allmänna meningar reglerad auto
mat. Hon hade varit så viss om att behålla öfver- 
taget i äfventyret, men nu hade något hett och 
spännande kommit till, som hon förut icke beräk
nat. Hon hade råkat in i en hvirfvel, hon började
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känna ångest för hur hon skulle kunna komma 
ur den igen. Och väl ur den, hvad återstod henne 
då? Pinsam nykterhet — ånger — längtan! 
Fruktan att ha misstagit sig om denne monsieur 
Noir — att han kunde domina som andra män!

Hon bet i de röda läpparne och smällde hårdt 
igen etuien, efter att hafva bestämt sig för en an
tikt arbetad silfvernål till håret och en dito brosch. 
Ännu i går hade hon haft lust att hemta upp sin 
koffert ur godsmagasinet för att komma åt en 
hvit foulardklädning, som hon låtit förfärdiga strax 
före afresan från Köpenhamn, på det hon skulle 
vara i tillfälle, om så fordrades, att genast kunna 
inträda i det rika morbrorshusets sällskapslif. Den 
hade varit den förnämsta orsaken till den klena 
reskassan — en betydelsefull gala, som borde 
paradera vid monsiur Noir’s små utsökta middagar, 
tänkte hon gäckande.

Men i dag hade hennes öfvermods fasta mark 
totalt glidit undan henne. Hon fullbordade hastigt 
toaletten och skyndade i väg med spända nerver, 
som om det gällt något farligt, oundvikligt. Ja, 
nu var det försent att gå tillbaka.

Hon var tyst och fåordig, och han märkte 
genast att en förändring försiggått med henne. Han 
eftersinnade och greps därvid af en afgrundstanke. 
Äfventyret började bli henne fadt — hon väntade 
helt visst på en raffinerad upplösning! Hölle hon 
honom för narr, som så grundligt låtit dupera sig 
af hennes grande dames façoner, att han storar-

II
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tadt behandlade henne därefter? Eller började hon 
bli varm af äfventyret — het som han själf, icke 
seende sig god att komma ur det så lättvindigt 
som kanske beräknats? Hon var i hans våld och 
om det blefve för hett för dem . . .

Han förde henne efter slutad middag in i 
den lilla landtliga salongen, där, såsom dagen 
förut, kaffe och brasa, blomdoft och en enda med 
röd skärm försedd stämningslampa väntade dem.

»Tag nu af masken! Jag menar tiden är inne.»
Hon skiftade färg och reste sig till hälften 

upp liksom för att fly undan. Men nej, det måste 
ske, nu var nog den nyktra uppgörelsens stund 
inne — det kunde icke gå längre. Hon kände 
det af den allt högljuddare maningen ur sitt inre 
— såg det af hans blick, som icke gaf pardon. 
Hvad uttryck skulle den väl få, då hon ramsade 
upp namn och titel och dessa ställdes ihop med 
hennes beteende —• med alla dessa yttre, afsky- 
värda omständigheter? Trasgrefvinnan ute på 
äfventyr!

Hon sjönk tillbaka i sin fåtölj och groparna 
kommo resigneradt fram.

»Ni vill veta namn — förhållanden! Jag skulle 
sagt det förlängese’n, men denna rysliga titel! 
Den är allt — jag ingenting. Den är det vid
underliga pappersdrakhufvudet, som bestämmer 
kosan — jag den lilla obetydliga kroppen, som 
får vingla med, hvart det bär. Därföre förstår ni,
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hellre an att dikta upp ett namn, har jag tegat... 
det bar så emot. Men förresten», afbröt hon sig 
med en något gladare grop, »är det ju vanligt 
att kavaljeren presenterar sig först. Ännu har jag 
en stunds andrum.»

Men han teg, fattad af ett ursinne, som han 
stridde att bli herre öfver. Alltså var hon i alla 
fall varietédivan — den förhatliga titeln! Han 
hade ju hela tiden trott det, men ändå var det nu 
som om han omedvetet väntat en annan be
kännelse.

Brasan falnade, minuterna ledo. Alltjämt vand
rade han upp och ned, med rynkad panna, tills 
han råkade se bort på henne. Hon satt med de 
vallmoröda läpparne väntansfullt i sär, stilla och 
förnäm, händerna i skötet, ögonen ironiska och 
trotsiga mötande hans. I nästa nu stod han öfver 
henne.

»Har ni betänkt hvad slutet kunde bli? Man 
blir het af ett så intimt umgänge med en kvinna 
som ni.»

Han lutade sig ändå djupare ned öfver henne. 
Deras blickar borrade sig i hvarandra — fast, att 
det ville något särskildt till att åter skilja dem. 
Men detta lät ännu vänta på sig några få ödes
digra minuter.

»Hvad frågar jag efter hvem ni är! Ni är i 
mitt våld, det är hufvudsaken. Hör ni, nu och 
alltid i mitt våld. Frågan är blott om jag skall 
begagna mig häraf — om det är lönt.»
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Hon ville resa sig upp, men nu var hon midt 
inne i hvirfveln och kunde icke. Och ingenting 
kunde hon säga heller, ty hennes eljes snabba 
tunga fick ej fatt på ett enda ord.

»Ni är nog rasande vacker, men sådant en
samt får ej bukt på mig — hör ni! Hvad är 
meningen, lilla mademoiselle Blanche? Hvad har 
bestämt er, säg! Gunnar von Bangen-Zieppen 
var van vid att segra förr i äfventyr som dessa ...»

Han höll upp, öfverraskad af den förvandling 
hennes ansikte plötsligt undergick, då han nämde 
sitt namn.

»Gå undan!» skrek hon till. »Gemna mig fri.»
Kände hon till något om honom förut! Han 

gick ej undan som hon fordrade. Nej, nu ville 
han ha slut på detta. Hans blickar brunno och 
han såg hennes flämta till i lågor af stolthet, ovilja 
och fruktan. Så inträffade det som tvärt återkal
lade dem till sig själfva: en knackning på dörren.

Med en ed gick han att öppna. Där utanför 
stod Melitta. Ung och täck, i blå klädning och 
skär om kinden af blyg förtjusning öfver den 
öfverraskning hon beredde honom — skenbart i 
oskyldig okunnighet om huru fatalt olägligt hon 
kom.

Saken var den att man ju på Hasselhus visste 
om att banan norrut var stängd af snöhinder, men 
ingen mer än Melitta hade räknat ut, att v. Gan- 
gen-Zieppen icke kunde ha kommit längre än 
till B. I A. var han nog icke, ty blommorna voro



afsända från E., och efter det att trafikhindret 
uppstått.

Hon sade ingenting. Men på annandagen, 
då vädret blef bättre föreslog hon att man, efter 
den som vanligt tidiga middagen på Hasselhus, 
skulle företaga en slädtur till E. för att där dricka 
kaffe och glögg på hotellet och så åka hem i 
kvällning och månljus. Man hade ju icke mycket 
mer än en mil vintervägen emellan Hasselhus 
och E.

Benedikta bief förtjust. Doktor Stråle med 
sina båda yngre assistenter hade just kommit till 
middagen och vid Melittas förslag utbytte hon 
en hastig blick med doktor Strömers. Han skulle 
naturligtvis köra för henne.

Majoren å sin sida längtade att få komma ut 
efter det tvungna innesittandet och all julmaten, 
så att Melittas förslag gick ledigt igenom. En 
stallare skickades i förväg med snöplogen, de unga 
flickorna fingo hvar sin af de unga doktorerna 
till körsven, majoren och doktor Stråle stufvade 
in sig i en tredje släde, men fru Hasselkrona före
drog att stanna hemma vid sin kaffekopp och 
julfriden i ett soffhörn.

Medan man efter framkomsten till E. väntade 
på kaffet, smög sig Melitta ut för att på egen 
hand undersöka terrängen. Var von Eangen- 
Zieppen i E., så hade han helt visst tagit in på 
hotellet. Benedikta och Strömers flirtade i en 
vrå för sig själfva, majoren skämtade med uppas-



serskorna i matsalen och doktorerna Stråle och Wilke 
hade gått att besöka Stationsinspektoren, som helt 
nyss undergått en lindrig operation på sanatoriet.

I trappan mötte hon den röda städerskan, som 
hon, på sitt mot tjänare myndiga sätt, gaf sig i 
samspråk med. Var det många resande insnöade 
i E.? Ett par gymnasister och en fröken som 
bodde privat, men på hotellet hade de endast en 
landthandlande och en utländsk herre — eller 
kanske var han svensk, för han talade svenska på 
hotellet, men endast franska till fröken, som han 
var tillsammans med mest hela dagen och som 
nu var inne hos honom.

Så ohyggligt det klack till inom Melitta. Hur 
såg han ut, den där herrn — hvad hette han.

Jungfrun beskref utseendet med ett bredt löje 
af välbehag — »så grann herre hade hon icke 
sett förut» Men namnet visste hon icke. Den 
främmande hade icke sagt det, och källarmästarn 
hade yttrat till portvakten, att det nog var en 
förnäm herre, som var ute på något sorts äfven- 
tyr med det där fruntimret. Det vore klokast att 
blunda med ena ögat. Den främmande herrn 
hade dessutom något med sig, som gjorde att man 
icke kunde fordra att få veta hans namn som af 
vanliga resande. »Kanske var han en prins» — 
jungfrun hviskade. Han var mycket kinkig och 
fordringsfull, men snäll och vänlig och kors! så 
rolig ibland. Först hade han varit alldeles för
bittrad öfver att källarmästarn icke kunnat skaffa
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upp och ned på hela hotellet med sina anord
ningar för att göra det trefligt för sin fröken. 
Men sedan han fått korgen med växter ifrån Upp- 
bärga — kanske var han bekant med herrn på 
Uppbärga! — hade han varit idel solsken.

Melitta stod tyst med sänkta ögonlock, medan 
flickan gick på att berätta, tydligen så intresserad af 
hotellets ovanliga främmande, att hon nog skulle ha 
gifvit ännu en del detaljer, hade hon icke blifvit 
bortkallad.

En god stund efteråt stod Melitta kvar vid 
fönstret i den halfljusa korridoren och stirrade ut 
på snölandskapet. Var det därföre han uteblifvit? 
Måhända en gammal förbindelse från hans vist
else utomlands och som han stött på nu och icke 
ville eller icke kunde komma ifrån. Hvilketdera?

Hon kände en skakning på väg att öfverfalla 
sig, men var icke den som gaf vika för någon 
sorts sinnesrörelse. Hennes inre blick omsvepte 
i ett nu Uppbärga och dess herre, hur betydande 
än bådadera voro — nej, en barnslig tyckmycken
het finge ej bli bestämmande, aldrig i sitt lif 
skulle hon förlåta sig om hon nu förnärmad droge 
sig tillbaka. Hellre strida på lif och död. Män
nen voro så alla. Hvad hade icke hennes egen 
mor haft att utstå! Hon finge icke fråga efter 
hans förflutna, kanske till och med göra sig beredd 
på att framdeles vara tvungen blunda för mycket 
Men att bli Uppbärga herrskarinna och Gunnar
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von Gangen-Zieppens hustru var värdt offer. Dess
utom kunde ingen passa Gunnar bättre än hon 
med sin kraftiga vilja och praktiska duglighet. 
Hon skulle veta att bättre sätta sig i respekt hos 
en trolös man, än modern med sin behagsjuka 
lekfullhet förmått det. Ja, Gunnar måste räddas 
åt henne och åt sig själf.

Beslutsamt burrade hon upp luggen, bet i 
läpparne för att få dem röda och gick så och 
knackade på till 37—38. Som hon gjort det hajade 
hon dock tillbaka — tänk om det i alla fall icke 
vore han!

Men det var det. Och med utomordentlig 
själfbeherskning lyckades hon att icke låtsas se 
hur slagen han vardt vid hennes åsyn.

Kn sista skymt af själfbevarelseinstinkt för
mådde honom att träda ut till henne och draga 
dörren endast på glänt efter sig; hade han stängt 
den riktigt skulle det sett alltför misstänkt ut. 
Han litade på mademoiselle Blanches takt att 
förhalla sig passiv och att den röda skymningen 
ej skulle förråda henne.

»Ni själf lifslefvande, herr Dangen-Zieppen ! » 
utbrast Melitta med barnsligt triumferande röst. 
»Min gud, så rädd jag var att ha tagit fel.»

»Hvilken öfverraskning!
* Jag skall berätta er alltsammans .... men 

hvarför ber ni mig icke stiga in? Så ohöflig- 
ni är.»



»Men besinna, till en ungkarl! Nej, jag skulle 
aldrig förlåta mig detta efteråt.»

»Kom då så gå vi ned. Pappa och Bene
dikta och sanatoriedoktorerna äro också här. Vi 
ha sagt till om kaffe och glögg på ett enskildt 
rum. Ingen anar att ni är här — ingen gjorde 
det utom jag, och slädpartiet hit var mitt påhitt.»

Han kunde haft lust att säga henne något 
brutalt och ohöfligt för »påhittet.» I den ömk
liga rollen af mannen emellan tvänne kvinnor, 
rasade han invärtes, men lyckades beherska sig. 
Han följde med henne, kännande lättnad för hvart 
steg som aflägsnade dem ifrån 37—38. Senare 
finge han ursäkta sig hos mademoiselle Blanche.

Märta hörde deras röster småningom dö bort. 
Hon reste sig långsamt upp, så plågad af det 
som förefallit, att hon nästan kände det fysiskt. 
Bort — aldrig möta denne man igen, om det 
stode i hennes makt att undvika det. Gud vare- 
lof, det gjorde så, tack vare denna obegripliga 
motvilja att yppa hvem hon var, som gjorde, att 
hon ännu var honom okänd och namnlös. Slum
pen kunde väl åter sammanföra dem, men hon 
skulle vara på sin vakt hädanefter. Det blefve 
lätt då hon kände hvem han var, men han omöj
ligt kunde ha ens en gissning beträffande henne.

Försökståget borde snart vara här. De hade 
fått veta, att det skulle medföra passagerarevagnar, 
men öfverenskommit att dock vänta till dagen 
därpå. Det hade varit för ett par timmar sedan
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det; nu var allt förändradt — för ett namns skull 
och därför, att en blåklädd flicka knackat på den 
dörr, som skilde dem ifrån lifvet därute och männi
skorna, hvilka nu återfordrade dem till sig och 
till lifvets många inkonsekvenser, hvarifrån snön, 
i en liten vrå af världen, afstängt dem för några 
dagar.

Med darrande händer tog hon på sig sin 
uppmoderniserade pälskappa — en dyrbar kvar- 
lefva ifrån fordom — och lyckades osedd komma 
ned för trappan och ut. När hon vände om hör
net, såg hon taflan af hela sällskapet genom ett 
par lågt liggande, upplysta fönster. Hon kände 
dem genom Mina. Den ljusklädda Benedikta 
skrattande bakut i en fåtölj, Melitta i sin blåa 
julklappsklädning serverande kaffet och med yster 
liflighet sägande något åt v. Bangen-Zieppen, 
hvilken artigt uppmärksam, men med rynkad 
panna lyssnade till henne. De fyra öfriga her- 
rarne gåfvo relief åt taflan af nobelt familjelif 
utom hemmet, af stabilitet och gedigenhet.

Och här måste hon smyga bort, skymfad, för
ödmjukad — tvetydig och okänd. »Hvad är 
meningen, lilla mademoiselle Blanche?» — »Men 
besinna till en ungkarl. Nej, jag skulle aldrig 
förlåta mig detta sedermera.»

Hon tog upp snö ifrån marken och stoppade 
i munnen. »Gunnar von Dangen-Zieppen var van 
att segra förr — när han ville. Frågan är bara 
om det är lönt.» Ja, om de en gång råkades
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Mera snö — hon var färdig att skrika högt till. 
Han hade i alla fall segrat. Hon, så stolt i kän
slan, att hon stod öfver vanliga kvinnor, och att 
hon genom den där oskuldshvita dumheten, då 
hon först trott sig älska, vore försäkrad för vidare 
misstag — hon stod i alla fall på nivå med denna 
Melitta, med Mina och hela raden af outvecklade, 
osjälfständiga kvinnor, hvilka han beherskat.

Ett ögonblick hade hon varit frestad att gå 
in till dem, yppa för honom hvem hon var och 
tvinga honom att presentera sig för de andra, 
stolt i medvetandet, att hon ägde intet att förebrå 
sig, om än pryderiet och världens vanliga simpla 
vis att dra slutsatser kunde stämpla henne för 
dessa dagars skenbart mycket förtroliga umgänge 
med honom.

Men nej! Hon kände att hon just nu icke 
vågade lita på sin själfbeherskning till att bemöta 
denne herr v. Eangen-Zieppen med den förakt
fulla köld, som han förtjänade. Hon fruktade 
hans öfverlägsenhet i det sinnestillstånd, hvari 
hon befann sig. Han hade alla fördelar på hand 
och nog skulle han veta att hänsynslöst begagna 
sig däraf. Hon kände honom för väl för att 
kunna vänta misskund af honom. Mina hade ju 
haft så mycket att berätta om denna sin ungdoms
väns tygellöshet och äfven dadda, som, medan hon 
vistades hos henne, gärna fördrifvit tiden med skval
lerhistorier, men först och sist om den galne herrn
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till Uppbärga, hvilken man antog så som en äfven- 
tyrare lefde utomlands, sedan han efter vilda ung
domsbragder måst skudda fädernejorden af sina 
fotter — man trodde för alltid.

Full af förfäran och blygsel, tumlade hon 
framåt i snön på väg till logiet. Här var ingen
ting att öfverväga. Det gällde endast att komma 
bort ... att gömma sig ... att aldrig möta honom 
igen. Han var nog en man att undfly under alla 
förhållanden, men isynnerhet nu efter hvad som 
passerat mellan dem. Slumpen kunde väl åter 
föra honom i hennes väg, men hon lofvade sig 
att vara på vakt härför så mycket i hennes för
måga stode.

Kämpande med gagnlös gråt, fullbordade hon 
de få bestyren för afresan, betalade madam Sven
son och rusade så åter ut. Hon kom just lagom 
som tåget körde in på stationen.

Hon erhöll tillstånd att följa med. Pänning- 
arna räckte nätt och jämt till biljetten.

Framkommen till Stockholm, skulle hon icke 
äga ett öre till droska eller bärare, men det var 
hon icke nu i sinnesstämning att lägga vikt vid. 
Bort ... endast bort!

Men då tåget for ut från perrongen och hon 
såg hotellet med sina delvis upplysta fönster 
glimta fram ur mörkret, då erfor hon en så dof 
smärta, att hon var nära att ropa till af ångest 
och förtviflan. Hon sade sig att det steg, hon nu
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tog för all tid måste skilja dem åt, ty hädan
efter reste hennes stolthet oöfverstiglig mur emel
lan dem.

Ett ögonblick var hon färdig att ångra, att 
hon icke lemnat efter sig en enda liten upplys
ning om hvem hon var ... ifall han skulle vilja 
... Men nej! hon ville — hon finge icke vidare 
träffa samman med honom. Men den pärlring, 
hon bar efter den döda modern kunde hon åtmin
stone ha gifvit madam Svenson att lemna honom 
tillika med en hälsning från mademoiselle Blanche. 
Att den tillhört hennes döda moder skulle kanske 
gifva den en mystisk kraft att hålla hennes minne 
skärt i hans hågkomst, och så borde han kanske 
med ringen ha godtgjorts för de utlägg, han haft 
för henne. Men nej, en simpel postanvisning 
längre fram från »mademoiselle Blanche» blefve 
nog mer skärande.

Hon snyftade till och sjönk utmattad ned på 
bänken. Hon tyckte, att hon blef tilltalad af den 
äldre dam, som utom henne själf var den ende 
resande på tåget, och svarade något, men visste 
knappt hvad. Hon prässade sig upp i sitt hörn 
och slöt ögonen, tvingande sig till beherskning. 
Hon hade ju ingenting att förebrå sig och intet 
att ångra i sitt beteende. Nej! Det söndersli
tande låg blott däri att upplösningen på äfven- 
tyret fått en sådan simpel prägel, och att vid 
demaskeringen kavaljeren visat sig vara denne
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Gunnar von L,angen-Zieppen. At hans nåd och 
onåd var hon prisgifven, ifall de åter råkades.

Att hon i sitt sinnesuppror öfverdref eller 
kunde misstaga sig om rätta betydelsen af det 
passerade, det föll henne icke in.
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KAP. IX.

ajoren hurrade, då hans dotter inträdde med 
i » v. Langen-Zieppen i det blåa hörnrummet, 
dit just kaffet inbars.

Det blef ett frågande och ett pratande, v. 
Dangen-Zieppen räddade sig bra nog med sin 
världsvana och sin för tillfället ytterligt skärpta 
instinkt. Men inom sig var han i hög grad för
bittrad öfver hur ofri sista månadernas förhållan
den gjort honom och lofvade sig, att han snart 
skulle ut igen till ensamhet och frihet. Och denna 
tanke skänkte honom en sådan lättnad, att han 
kunde nästan småle emot Melitta, då hon trugade 
honom att taga en kopp kaffe ur hennes hand. 
Snart skulle han vara dem kvitt allesammans: 
Melitta — fru Holm — Mina. Han blef nästan 
elak i sin känsla af triumf gent emot dem. Hans 
nerver voro ytterligt upprifna i följd af sista da- 
garnes spänning, men i all synnerhet efter det
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sista uppträdet med mademoiselle och Melittas 
afskyvärda ingripande.

Han kunde, sedan han nu sansat sig efter 
första öfverrumplingen och vreden helt hunnit 
göra sig till herre öfver förlägenheten, ha gått 
upp igen efter mille Blanche, lagt hennes arm i 
sin och fört henne in till dem, sägande:

»Här se ni, hvad som uppehållit mig i B. 
Bemna oss igen! Vi hade det så bra innan ni 
kommo.»

Men här erfor han ett sting af obehag. Bra? 
Hvad hade väl följden blifvit om icke Melitta 
kommit emellan! Och hurudan blefve den väl nu? 
Han hade kränkt henne, det förstås, så att det blefve 
nog storm af, när de åter råkades. Men lika myc
ket, han nästan längtade efter uppträden, efter 
varma sensationer ofvanpå den dödtid i hans lif, 
som tilländalupit.

Han bet i sina af otålighet och nervositet 
skälfvande läppar, log väl åt den muntra Bene
diktas infall, men hade blott en enda tanke: mille 
Blanche.

Huru bli dem kvitt, så att han åter kunde 
begifva sig upp till henne, för att få säga allt 
det som sjöd inom honom! Allt det oregerliga 
och vilda, som nu bröt dödtidens fördämningar. 
Hon skulle förstå honom!

Denna tanke blef honom så öfverväldigande, 
att han tvärt vände sig från det öfriga sällskapet 
och ville störta ut Men med en sista räst af
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undseende för de unga flickorna hejdade han sig. 
Han ställde sig vid fönstret, stirrande ut pä den 
från ljuset i rummet gult lysande snön.

Var det icke vansinne att tro, att hon skulle 
förstå honom, då ingen gjort detta förut. Han . . . 
förstod sig ju knappt själf. . . ville det icke. . . nå, 
det där hörde nu icke hit. Men kanske kunde 
hon i alla fall hjälpa honom till förstående, ifall 
han hem tade djupt ur sitt inre och pröfvade det 
emot den rika intellektualitet, som han lärt känna 
hos henne. Allt detta, som i åratal samlat sig i 
ofruktbara lager inom honom! Hvad tjänade det 
till, att det låg där obrukadt; ännu några år och 
allt skulle vara fÖrtorkadt. Idéfrön med förvuxna 
groddar! Det var på tiden att de kommo ut i 
sin passande jordmån, och denna hade han funnit 
i mdle Blanches klara, tänkande själ. Ja, så 
ville han ha det: kvinnan uppdragande, vårdande 
och utvecklande de tankefrön mannen skapade, 
det psykiska lifvet återspeglande det fysiska.

Men här smålog han skeptiskt. Att fastställa 
detta såsom axiom ginge väl icke an, men kanske 
att förhållandet i alla fall kunde bli så mel
lan honom och denna spirituella mdle Blanche. 
Kanske . . .

Han ryckte till. En ånghvisslas ljud skar 
igenom luften. Det var nog det där försökståget, 
hvarom han och mdle Blanche tidigare talat. Vid 
middagen hade hon ju sagt sig ej ämna fara där
med, men så liknöjd och frånvarande som hon

u
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varit, hade hon måhända ej lagt vikt vid, att det 
kunde tagas för ett halft löfte. Om hon nu i för
treten begaf sig af! Åhnej, det var ej troligt att 
hon fore utan uppgörelse med honom.

Åter smålog han . . . han hade nog sitt lilla 
uppträde med henne igen.

Men han kunde ju i alla fall springa upp 
och se efter. Han vände sig om, men just i det
samma lades majorens hand på hans axel.

»Fick bror vår lilla vattentvist afgjord? Hvad 
tyckte häradshöfdingen?»

v. Eangen-Zieppen fick brådt att säga, att 
häradshöfdingen gifvit ett skriftligt utlåtande och 
att han ville hemta ned det, hvarpå han hastade 
i väg.

Hans hand dröjde på dörrlåset till 37—38, 
innan han kom sig för att öppna. Hurudan skulle 
väl den blick vara, han skulle möta ur hennes 
ögon! Han sköt långsamt upp dörren, så upp
rörd att han i första ögonblicket trodde det var 
därföre han icke såg henne på den plats vid eld
härden, där han lemnat henne. Men nej, hon var 
verkligen icke i något af rummen.

Ånyo skar ånghvisslan genom luften — nu 
till affärd. Hon var icke lik flertalet kvinnor ... 
om ändå . . .! Men det vore för onaturligt. Icke 
rest. . . nej icke rest. Skulle hon ha gjort det, 
så tillspetsade sig saken utöfver hvad han önskat. 
Ett stormande uppträde ... en af dem kufvad. . 
men icke skilj smässa.
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Hvad brydde han sig nu om de andra där
nere. Man finge gifva hans aflägsnande hvad 
tydning man ville — han måste öfvertyga sig om 
att hon icke rest.

Han tog ned pälsen från hängarn — då gick 
det någon i rummet därutanföre — majoren! Han 
måste hänga pälsen på sin plats igen.

»Ville si hur bror haft det i sin fångenskap. 
Och så kunna vi ju här mera ostörda granska 
papperen. »

Majoren sneglade på kaffebordet — på de 
två paren koppar och de två fåtöljerna framför 
den nu falnade brasan, och hans små sälhunds- 
mustascher särade sig i ett litet löje.

»Tri rum, det var spatiöst!»
Men någon annan anmärkning gjorde han ej. 

Han hade hört ett och annat af flickorna i mat
salen, men låtsades ej därom, hvarken nu eller 
framdeles. Saken syntes honom för delikat att 
röra vid och på samma gång för alldaglig — 
mätt med hans egna mått — att förtjäna läggas 
på minnet.

Han bläddrade igenom papperen, lät v. L,an- 
gen-Zieppen förklara och svor öfver alla världens 
jurister. Kunde man då icke se hans, majorens, 
rätt till vattendraget! Ville icke åtminstone v. 
Kangen-Zieppen mot en skälig summa afstå fallen?

Nej, det ville v. Kangen-Zieppen ej. Hans 
planer för framtiden voro ju ännu mycket oklara 
och minst pekade de åt en verksamhet i samman-



i8o

hang med de omtvistade fallen, men en instinktiv 
ovilja kom honom att stå emot majorens öfver- 
talningar. Han ville ju just förarga alla dessa 
människor ifrån sig.

Majoren var också ond, när de ändtligen gingo 
ned igen och han manade genast vresigt till upp
brott. Ännu några få minuter måste dock v. Dan- 
gen-Zieppen utstå Melittas flickaktigt närgångna 
frågor, så körde slädarne fram.

De unga flickorna yrkade på att han skulle 
följa med. »Mamma skulle bli så glad» menade 
Melitta. »Vi skola tända granen och ni skall till
bringa en treflig familjeafton ofvanpå hotellifvet.»

»Vi ha haft gran och Ave Maria och samtal 
om Gud.»

Dessa ord runno honom i minnet, och han 
sade i mycket bestämd ton »nej» till Melittas för
slag. Tåg till Stockholm kunde nu väntas när 
som helst, och han måste stanna där han var för 
att invänta det, sade han.

Melitta var på väg att be och öfveriladt varna, 
men teg, inseende att stunden ej var hennes. Hon 
hade väntat sig så mycket nöje af denna hemfärd, 
men det uteblef alldeles. Månskenet hade man 
missräknat sig på, himlen var åter täckt af moln, 
kölden tog i och kom isen att smälla och braka 
invid stränderna, där slädarne körde ned kyrk
vägen. I skogarna lyste snöns hvithet ödsligt 
igenom mörkret. Hon var nära att gråta af harm 
och fruktan öfver att ha måst lemna honom ensam
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kvar med den där varelsen, som han otvifvelaktigt 
haft inne hos sig, då hon öfverraskade honom. 
Om och om igen frågade hon sig om det var en 
gammal bekantskap, som han oförmodadt stött på, 
eller en ny, hvarmed han tillfälligtvis fördref fån
genskapen. Detta sista vore ofarligare, men i 
alla fall retfullare.

v. Dangen-Zieppen hade vid affärden stoppat 
om de unga flickorna och grannlaga gjort sig 
öfvertygad om att de små boudoirfötterna voro or
dentligt inne i fällen, samt blifvit luggad härför 
af Benedikta, som tyckte att Strömers kunde sköta 
om detta för henne, hade skakat hand med her- 
rarne och ändtligen sett alla tre slädarne fara bort.

»Nu, mademoiselle Blanche, är det vår tur*.
Klockan var icke mer än att han kunde söka 

upp henne i hennes logis.
Jaså, hon hade rest i alla fall.
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KAP. X.

Strax på nyåret nedkom friherrinnan Mina med 
tvillingar och hade därefter en lång konvale

scenttid af kraftlöshet och nervositet. Minnet af 
de forna stridigheterna mellan henne och Märta 
förbleknade härunder alldeles, och till sist tålde 
hon knappt någon annans vård eller annat säll
skap än hennes. De små nyfödda flickebarnen 
blefvo kallade Mina och Märta och den exalterade 
friherrinnan Mina var nästan orättvis i den ömhet 
hon visade det lilla bylte af hvitt och spetsar, 
som nämdes Märta — öfverförtjust när den stora 
Märta finkänsligt återgäldade detta genom att å 
sin sida visa mera intresse för Minabyltet.

Sa utbröt detta års så svåra influensa och 
skonade icke det friherrliga hemmet. Frilierren 
och gossarnes bonne, en helt ung flicka, insjuk
nade nästan samtidigt och så undan för undan 
hela tjänstepersonalen. Alla dessa mera härdade
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gen fort, men för den åldrige och sedan födseln 
sjuklige friherren såg det illa ut. kunginflamma
tion tillstötte och det bief en fraga pa lif och död.

Så mulna dagar hade det friherrliga hemmet 
icke upplefvat, sedan den nöjeslystna och något 
bråkiga friherrinnan Mina drog där in. Själf kunde 
hon ingen sjukvård lemna, då hon ammade de 
små nyfödda och måste skonas från såväl sinnes
rörelser som ansträngningar. Det vardt då Märta 
som fick ta ledningen af det hela om hand och 
med en Elisabettasyster dela vården af alla dessa 
sjuka, och härunder blef hennes ställning i huset 
mer tryggad och oberoende, än den skulle ha 
blifvit under de mera vanliga förhållandena.

Och en outsäglig lättnad var det för henne 
att såmedelst äfven slitas ifrån det egna upprifna 
jaget och att kunna gömma sin trötta uppsyn i 
sjukrummets dunkel, hvilket dessutom liksom gaf 
ett berättigande åt den slöhet, som kommit öfver 
henne.

Men hon kände icke nog djupt för det lif, hon 
stridde med döden om, att detta var orsaken till den 
tärande oron inom henne, omväxlande med vämjelse 
för livar dag och natt som ingick och som måste 
genomlefvas. Hon ville icke och hon fick icke 
heller mycket tillfälle att tänka tillbaka på detta 
sista, som hon upplefvat, men det lade sig dock 
kring hennes inre medvetande, hårfint och silke- 
starkt och omöjligt att slita. Det krympte och
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skar sig djupare in för hvar dag soin gick. Och 
då till sist äfven kroppskrafterna uttömdes af alla 
de ovana ansträngningarna, då lades också hon 
på sjukbädden.

Hon blef mycket sjuk och som hon inga kraf
ter ägde att stå emot med såg det ut som om 
hennes tid vore ute. Och detta bidrog ytterligare 
till att befästa hennes halft suveräna ställning 
numera i morbrorshuset. Det gafs ju icke en, vid 
hvars sjukbädd hon icke stått. Och därföre sörjde 
nu alla för hennes skull, man smög omkring 
oroligt hviskande och täflande i att öfverträffa 
hvarandra i små uppmärksamheter.

Men främst likväl den af barnsängar och 
ytliga sällskapsnöjen nervös och osjälfständig blifna 
friherrinnan Mina. Hennes samvete anklagade 
henne oklart för det förgångna, hon fasade för att 
Märta kunde dö och hon smalt i känsliga tårar 
vid tanken på det unga vänskapsband mellan dem, 
som då så grymt skulle slitas. Så tomt det skulle 
bli! Och hur ödsligt utan detta tryggande för
troliga förhållande ... det vill säga af långa utgju- 
telser från Minas sida och ett tåligt, indolent 
åhörande ifrån Märtas.

Då doktorns dom på fara föll, smög hon sig 
förkrossad in till mannen att meddela honom den
samma.

Friherren satt ensam i sitt stora ödsliga arbets
rum ett kalt och färglöst rum, där möblerna



stodo i pedantisk ordning och icke ett enda litet 
konstföremål gaf lif åt taflan. Och sjuklingen 
som satt därinne, blek och dyster, gaf icke rum
met en vänligare prägel. Minen på hans lång
smala ansikte med de närsynta ögonen, de ljusa 
polisongerna och det tunna, rätt uppstrukna, ask
blonda håret, var icke mycket uppmuntrande vid 
hustruns inträde. De smala läpparne knepos ihop 
vid hennes åsyn, och näsans aristokratiska krum 
blef hvassare än eljes.

Minas nedslagenhet tilltog. Hon tyckte, att 
hon icke förut sett oviljan, som efterträdt de första 
veckornas ömma tillbedjan, framträda hos honom 
så tydligt som nu. Och hon hade kommit för 
att söka tröst, där hon var närmast att få den! 
Förkrossad sjönk hon ihop och tycktes bli mindre, 
medan hon ödmjukt tassade fram till hans soffa 
och satte sig på dess yttersta kant.

Friherren svarade ingenting på hennes sorg
liga meddelande. Med sjuklig envishet fortfor 
han att se bort ifrån henne, alltjämt själsligt ovil
lig, men icke utan fysiskt välbehag låtande henne 
fatta sin kalla, blodfattiga hand, den hon skyggt 
smekte mellan sina hvitfeta, varma händer.

Mot sin vilja älskade han henne dock ännu.
Hennes stora präktiga figur, hennes vänliga, 

beskedliga väsen, ömsinta godhet — ja, allt det 
där egde ännu sin säregna förmåga att värma 
honom. Men denna storväxta kvinnas lilla osta
diga, för alla hans inympningsförsök så omottag-
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själ — den bief alltmer hans nätters oroande 
spöke, hans dagars plåga. Han var ju en de 
stora idéernas man och han led af att en sam
mansmältning mellan deras själar ej kunde för- 
sifTl?a> af att dian endast disponerade sina barns 
moder, ej egde henne med en gemensam kärleks 
alla rättigheter.

Han hade tänkt sig det så annorlunda! Han 
hade trott på inre egenskaper, motsvarande den 
unga massösens friskhet och hurtighet. Han hade 
låtit narra sig af hennes yrkesmässiga: »det har 
baron alldeles rätt i», till att tro på mottaglighet 
för de åsikter, dem han, medan hennes stora hän
der bearbetade honom och återgaf honom hälsa, 
ej kunnat motstå frestelsen att något litet fram
hålla. Men hennes glada medgörlighet då, hade 
endast varit en de stora händernas afbön för den 
smärta, de åstadkommo, och hette i nästa hus: 
»ja, lilla fröken, det är nog så riktigt, det fröken 
säger» o. s. v.

Med massösen hade till och med hurtigheten 
försvunnit, för att ersättas af en granntyckt kin
kighet, som förargade hans demokratiska åskåd
ningssätt. Af det samförstående och samarbete, 
han drömt sig, hade blifvit ingenting. Oeh han, 
som inbillat sig, att hon skulle utföra handlingen, 
eldigt fullborda verket, där han, i följd af medfödda 
aristokratiska instinkter och skeptisk obeslutsam
het, fastnat i initiativer! Han hade trott på att 
kunna utveckla hennes af arbete och trånga för-
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hållanden bundna flicksjäl till att sluta sig till 
hans i samförstående, till att intagas af den tack
samhetens och beundrans säkra tillgifvenhet, som 
... som till sist ... ändtligen skulle se förbi med 
kroppens skröplighet, slå ut i heliga lågor med 
flammor, som värmde och lyste upp ålderdom ... 
döden ... evigheten.

Det var nästan generande nu att tänka till
baka på hur långt utöfver lugn och besinnings- 
full beräkning han låtit föra sig af den senväckta 
lidelsen.

Ja, god och vänlig var hon ju, alltjämt lika 
god och vänlig som när hon under massagetiden 
trädde in till honom med ett: »Morron, baron, 
hur ha vi det i dag?»

Men därutöfver hade han icke lyckats att 
få henne.

»Tänk om hon dör! Göran — Göran!»
Ändtligen vände han sig om mot henne.
»Hvad jämrar du dig så för?»
»Åh, Göran, att tänka sig att hon kommit 

tillbaka, kanske blott för att uppoffra sig för oss 
och dö. Efter de fyra år vi låtit henne slita på 
egen hand — ensam och ovan vid arbete och 
umbäranden.»

»En nätt martyrhistoria! Trösta dig med att 
hon dör lika bra här som hos några fröknar 
Bruun — lika bra ung som gammal — lika bra 
efter arbete och umbäranden som efter öfverflöd
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begrafning.»

Friherrinnan Minas hjärta var nära att brista. 
»Man — man», snyftade hon och utan att veta 
hvad hon gjorde slog hon sina armar om hans 
hals och lutade sitt hufvud mot hans skuldra. 
»Var icke hård — visa icke bort mig —- vi äro 
dock man och hustru. Och tänk på dina små 
flickor, som jag ammar.»

Detta sista tillägg öfvervann honom ändtligen, 
ty han älskade sina barn afgudiskt, men isynner
het de små feta flickebarnen med sina gråblå 
ögon, men Döwenowska näsor och askblonda hår. 
Hustrun hade väl ej blifvit för honom hvad han 
hoppats och önskat, men hon hade dock skänkt 
hans ålderdom dessa fyra unga varelser att älska 
och glädja sig åt, bredvid det betydelsefulla intresset 
för deras utveckling. Han mötte hennes ömhets- 
betygelse genom att lägga sin af sjukdomen ännu 
svaga arm om hennes lif.

»Tag det med ro, Mina. Kanske dör hon 
icke den här gången ändå, och i så fall vill jag 
göra något för henne så att du slipper plåga dig 
med en ny martyrhistoria.»

»Åh, hon dör nog, det känner jag på mig.»
Löwenow teg och stirrade utåt, där i park 

och på gator vintern höll på att bryta upp med 
allt det rusk, som åtföljer storflyttning. Lik i 
huset! Sjuklingen ryste till och smög sig ovil- 
korligt närmare den stora, starka och lifsvarma
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svågerns enda ättling på bår i hans hus! Då 
skulle han byta rum, ty han ville icke att det 
skulle ständigt påminna honom om bilden al denna 
flicka, som vid hans feberdrömmar stått lutad 
öfver honom, blek, med stora, klara bestämda ögon, 
hvilka tvungo honom till beherskning — icke 
se samma skepnad nedsjunken i länstolen där med 
hans ströskrifter i handen, visande sig förstå honom 
och vara intresserad — han ville icke påminnas 
om hennes sarkastiska småleenden när han retligt 
knotade och öfverdref.

Han blundade liksom för att slippa se, det 
som hans inbillning manade fram: Kronskölds 
flicka måhända kämpande med döden ... just nu 
... medan hans egen rosenknoppiga afkomma i 
barnkammaren af sin sköterska lades i sina små 
bäddar för natten. Åter ryste han till och greps 
af en plötslig vidskeplig farhåga. Tänk om mord
ängeln gått förbi hans dörr, blott för att desto 
fruktansvärdare återkomma, sedan den tillmötes
gått en hans lönligaste — tystaste önskan. Ett 
väsen röjdt ur vägen, som var honom misshagligt!

Han öppnade ögonlocken och blickade stelt 
framför sig, tyst och pinsamt ransakande hjärta 
och njurar. Hade han verkligen egt en dylik 
hemlig önskan? Eller var det icke nu endast en 
sjuklig spökrädsla, som lät honom tro, att han syn
digt närt en sådan? Sjuklig disposition till sam-



vetsbetänkligheter, där i verkligheten ingen orsak 
härtill förefanns?

Han våndades. Nej, han blef icke kvitt oron. 
Han hade tyckt... han hade tänkt .. . Och skulle 
han nu straffas? Först denna Kronskölds flicka, 
därefter hans egna små! Nej, nej, hellre hvilket 
offer som helst, blott döden skonade denna gång. 
Skärpan i hans tankeförmåga hade trubbats af 
under denna vinter af sjukdom och ängslan, och 
däraf härflöt nu också denna halft vansinniga fruk
tan med dimmiga föreställningar från skolårens 
bibelläsning.

»Ar allt, som kan göras, gjordt?» frågade 
han sakta.

»Ja, ja — allt!»
»Och hon har en pålitlig sköterska?»
»Densamma, som skötte dig.»
Åter sutto de tysta och stilla en stund, med 

blickarna riktade ut i den tilltagande skymningen 
och nerverna spända liksom i väntan på något 
fasansfullt. En krampaktig snyftning från friherr
innan Mina bragte dem slutligen till att tala igen.

»Gråt då icke så förtvifladt! »
»Jag kan icke hjälpa —- oh! jag håller så 

mycket af henne numera — hon har varit så 
mycket för mig — oss alla denna vinter.»

»Ja, de kvinnorna! Käbbel ena stunden, 
karesser den andra.»

»Antingen måste man älska eller hata henne, 
sade friherrinnan Mina drastiskt och fortfor diplo-



matiskt: »Se blott hur förtjusta barnen äro i 
henne, ehuru hon är så bestämd emot dem — de 
bortskämdaste ungar man kan tänka sig.»

»Det har du rätt i, men hvems är skulden?»
Friherrinnan Mina undvek att svara direkt 

på detta, väl vetande att han icke stod att öfver- 
tyga om att han ägde minst lika stor skuld som 
hon, då han var lika afgudiskt svag som hon var 
nervöst slapp i sin barnauppfostran.

»Jag hade börjat hoppas så mycket af Märtas 
vistelse hos oss, icke blott för det inflytande hon 
har på barnen och för det sällskap jag har af 
henne. Men jag har trott mig märka, att hon 
äfven höll på att bli något för dig. Jag är ju 
endast mamma numera och måste för att hålla 
mig uppe ha litet sällskapslif emellanåt, så jag är nog 
icke tillräcklig för dig, Göran», tilläde hon ödmjukt.

Han skyndade sig att infalla: »Märta har för
förändrat sig.»

»Ack ja — hon är rörande! Det vore alldeles 
för lyckligt om hon finge lefva och kunde blifva 
något för dig, där jag tryter för de kära välsig
nade Ungarn es skull.»

Detta mjukade upp honom helt och hållet. 
Ja, hon hade rätt, de voro i alla fall man och 
hustru, far och mor till barnen därinne och borde 
hålla ihop i fasans stund — ifall döden skulle 
gästa deras hus. Sålunda lade han också sin andra 
arm om henne och de sutto länge hviskande och 
bäfvande för underrättelserna ifrån sjukrummet — 
förenade så som de icke varit det på länge.
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»Jag lofvar dig, Mina, att jag skall göra något 
för henne, om hon går igenom sjukdomen», sade 
han osäkert, då hon till sist reste sig för att gå. 
Han ville mota mordängeln — afvapna honom 
genom välgerningar mot föremålet för sin ovilja. 
Dimmorna tätnade alltmer.

Friherrinnan Mina ryste till, ty instinktmässigt 
begrep hon hvarthän han syftade samt fruktade 
att detta simpla mutningsförsök skulle vara för
sent nu eller i hvarje fall straffa sig på ett eller 
annat sätt.

Men Märta dog icke. Hon tyckte att hon 
borde ha gjort det, då hon omsider kom till fullt 
medvetande om att nu återstod henne ingenting 
annat än att på nytt taga itu med lifvet och —• 
minnen.

En solig aprildag stapplade hon på svaga 
ben upp ur bädden och fram till fönstret, där hon 
stod en stund och stirrade ut på den inbrytande 
våren, innan hon kom ihåg sig. Hon var för till
fället ensam i rummet och hade spruttit upp ur 
en djup, drömlös slummer, men i själfva upp
vaknandets ögonblick gripen af föreställningen om 
betryck och olycka. Hon hade känt det som om 
hon icke ägde rätt att vara i sysslolöshet längre, 
utan måste upp och ut i lifvet att kämpa för 
rättigheten att vara till.

»Icke ännu», mumlade hon under intrycket af 
en förfärande mattighet och olust.
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Hon tumlade tillbaka till bädden och sträckte 
med en känsla af obeskriflig trygghet ut sig på 
de mjuka madrasserna.

Svagheten var tillsvidare hennes värn mot 
allt det tunga, hvarmed lifvet väntade på henne. 
Men svagheten vek i sin tid och nu måste hon tänka 
på och få klart för sig, från hvilket håll kampen 
borde upptagas.

»Jag har stått emot mycket — jag står nog 
emot mer», blef dock enda slutföljden af konvales
centtidens tröttande kontemplationer.

Och med tillfrisknandet återvände också grad
vis den trotsiga energi, som hittills utmärkt de 
flesta handlingar i hennes lif.

Friherren stod vid sitt beslut att »göra något» 
för henne. Han gaf henne icke årsunderhåll, som 
hans frånfälle eller en nyck eller förnyad ovänskap 
kunde indraga, utan ett litet kapital, som hon 
ägde att fritt disponera och å hvars ränta hon 
kunde lefva ganska sorgfritt, isynnerhet om hon 
beslöt sig för att stanna hos sina släktingar eller 
föredrog att skaffa sig något litet arbete.

»Jag skulle gärna ha gjort detta långt förut, 
men jag har icke förrän nu känt min vän», bifo
gade han, då han generad öfverlät papperen till 
henne.

Märta var så öfverraskad, att hon i första 
häpenheten var böjd för att af visa gåfvan. Och 
hon skulle ha gjort det af det ungdomliga öfver- 
sitteri, som från skoltiden ännu vidlådde henne,

13
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hade hon icke vid just denna tidpunkt varit så 
bitter och likgiltig för sitt eget öde.

»Det är obehagligt att sålunda bli morbrors 
gäldenär hela mitt lif», resonnerade hon. »Men 
hvad har varit behagligt för mig •— hvad kan 
ännu bli behagligt! Detta lilla obehag mer eller 
mindre betyder så föga.»

Hon skref genast till fröken Sidsel, talade om 
att hon nu var rik i förhållande mot förr, och 
bad den gamla damen bestämma hvar de skulle 
tillbringa sin sommar.

»Ni måste göra er fri ifrån bod och bekym
mer. Hvad säger ni om en resa till någon vacker 
plats i Norge? Det öfverskrider icke mina till
gångar, ty jag tänker naturligtvis arbeta fram
deles och taga igen hvad jag nu förslösar. För 
nu vill jag vara alldeles fri en tid för er och 
tankelif och natur. Det blir skönt! Slantarna 
få rulla — hinner jag bara förbi mitt nuvarande 
sinnestillstånd, tar jag nog igen dem framdeles. 
Vill ni, att jag kommer och hemtar er? Jo, det 
blir bäst, ni skygga lilla varelse. Och så blir det 
så roligt att återse boden, fröken Bine och Agda 
— nu när jag intet har därmed att skaffa.»

Tanken på resan och det oberoende i alla 
småhandlingar, som päirgarne förskaffade henne, 
muntrade henne omsider. Med glädje föreställde 
hon sig också den stackars kujonerade fröken Sidsel 
ute i solsken, lättja och landtluft.
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Hon väntade tills fröken Sidsel svarat 
—- ett bref dikteradt af förvirrad glädje och 
förskräckelse — sedan meddelade hon friherrinnan 
Mina sitt beslut under en åktur i Hagaparken.

Men friherrinnan Mina visade tydlig miss
räkning.

»Jag hade alldeles säkert räknat på att du 
skulle följa med oss. Göran reser till sanatoriet 
och jag med barnen till mamma. Jag tycker, 
att du borde begagna doktor Stråles kur — du 
behöfver det verkligen ofvanpå sjukdomen. Ja, 
jag var så säker på att du skulle vilja följa med, 
att jag bad Göran beställa rum äfven för dig. 
Du kunde ju ta din vän med dig.»

»Omöjligt!»
Svaret kom så häftigt, att friherrinnan Mina 

förvånad såg på henne.
»Du misstror kuren? Jag trodde dig dock 

vara så pass fördomsfri, att du ville försöka den, 
först, innan du fördömer den.»

Märta teg. Att göra Mina till sin förtrogna 
föll henne icke in. Men huru ändå få henne att 
förstå, att hon icke ville och icke kunde vistas i 
Uppbär gas närhet?

»Jag misstror icke kuren, ehuru den just icke 
heller tilltalar mig», sade hon undvikande.

»Försök den bara och du skall komma på 
andra tankar. Du måste låta öfvertala dig. Vi 
skulle få det så angenämt. Gunnar gjorde mig 
en af sina knapphändiga visiter, medan du var
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som sjukast, och då bjöd han mig och barnen att 
som vanligt hälsa på mamma. »Tag riksgudinnan 
med dig», tilläde han — han är alltid så skämt
sam af sig — men jag tycker, att du borde genomgå 
kuren framför allt»

Märta erfor stark hjärtklappning.
»Jaså, Gunnar von Dangen-Zieppen var hos 

dig — medan jag var som sjukast»
Friherrinnan Mina rodnade ömtåligt.
»I hvilken underlig ton du säger detta.»
»Jag! Visst icke, goda Mina.»
»Jo, Märta, neka icke till att din skarpsin

nighet återigen spelat mig ett fult spratt. Du 
har genomskådat förhållandet mellan Gunnar 
och mig!

»Ett förhållande mellan dig och herr von 
Dangen-Zieppen?»

Märta trodde, att hon skulle kväfvas. Hon 
ville ropa åt kusken att stanna, så att hon finge 
kasta sig ut ur vagnen och gömma sig i den 
knoppande lundens välgörande svalka och ensamhet. 
Men Minas nästa ord återgaf henne besinning.

»Nå, icke ett sådant förhållande som du tycks 
tro. Det är väl bäst jag talar om alltsammans för 
dig. Ser du, jag har all anledning att tro, att 
han älskar mig, och du bör förstå, hvilket bekym
mer detta gör mig — jag, som är så tillgifven 
min Göran och mina små. Min Gnd, det är för
färligt att vara älskad af en person som Gunnar 
von Dangen-Zieppen!»
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En underligt dof känsla af leda och afsky 
kom öfver Märta och gjorde henne oförmögen att 
yttra ett ord. Hon lutade sig med halfslutna ögon 
bakut i vagnen och lät Mina berätta, hur hennes 
ungdomsvän kommit hem för att fria och om hans 
missräkning, när han funnit ungdomsväninnan gift. 
Om hans ädelmodiga försök att glömma genom 
att närma sig Melitta; om hur han funnit det 
omöjligt att fästa sig vid den unga flickan — att 
han förefallit mycket förstörd och bitter vid sitt 
sista besök och att han förklarat, att han icke 
ämnade gifta sig, om ej ödet ändrade sig så, att 
han finge »den enda kvinna, som hittills lyckats 
intressera honom.»

Mina hade gråtit och känt sig mycket olyck
lig sedan Gunnar gått. Som hon fört Gunnars 
tankar på Melitta och därigenom kanske föranledt 
vissa förhoppningar hos den unga flickan, hade hon 
ansett det vara sin skyldighet att skrifva till Me
litta och så skonsamt som möjligt upplysa henne 
om hur sakeii nu stod. Men hon hade icke sagt 
hvem Gunnar älskade, endast att hon trodde, att 
han hade ett gammalt tycke, som gått upp igen 
och hindrade honom att fästa sig vid någon annan.

Melittas svar hade förargat henne. Den unga 
flickan skref, att hon icke trodde på det där »tycket.» 
Det var en fantasi af Mina. Det hade kommit 
till brytning emellan henne och herr v. Eangen- 
Zieppen, emedan hennes far och han blifvit osams 
för ett vattendrags skull. Majoren hade velat
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använda fallen för ett industrielt företag, men 
då hade v. D.-Z. skyndat att skaffa sig laglig rätt 
till drifkraften och nu cirkulerade rykten i orten, 
att han ämnade acceptera majorens idé om fabriks
anläggningar i stor skala. Det hade blifvit ovän
skap af emellan Uppbärga och Hasselhus, och Me
litta, som respekterade sin fars vrede, hade själf- 
mant dragit sig tillbaka. »Tycket» måtte ej ha 
varit starkt — han gick där ännu som ungkarl 
och folk påstod att han såg lidande ut Men 
Melitta var fast i sitt beslut, hon ämnade icke 
tillåta ett förnyadt närmande.

»Hon inbillar sig minsann, att det är henne 
det gäller — att Gunnar sörjer för hennes skull! 
Men vänta, får jag Melitta mellan fyra ögon i 
sommar, skall jag i all förtrolighet låta henne 
veta sanningen.»

Märta teg alltjämt. Men under Minas berät
telse steg en skygg tanke från hennes själs för
dolda djup likt en luftblåsa upp till ytan däraf, 
svälde till och brast. Det var tanken att hon 
vore något för denne Gunnar von Dangen-Zieppen. 
Den vek väl icke för öfvertygelsen att han älskade 
vare sig Mina eller Melitta — det trodde hon väl 
icke — men för en känsla af förödmjukelse. Hon 
ville icke vara den tredje i detta klöfverblad, som in
billade sig äga hans särskildta intresse, t. o. m. 
kärlek. Att hädanefter tillåta en tanke ditåt, vore 
att nedlåta sig till förnedrande undersökningar
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och jämförelser. Bort det! De andra tvä kunde 
göra det om de ville. Hon hade en gäng flytt 
honom, emedan högmodet och stoltheten fordrat 
det och emedan han trampat till så hårdt, att hon, 
ursinnig af smärta, drifvits att slå igen. Nå, det 
på måfå måttade slaget hade gått förbi, det kunde 
icke hjälpas — högmodet var åtminstone tillfreds- 
stäldt. Tanken, den styfmoderligt, ständigt i skam
vrån ställda tanken, att hon straffade honom genom 
att hålla sig undan för honom, aflifvades af Minas 
förtroenden. Hon vämjdes vid föreställningen 
att icke lyckats ha stått klarsyntare gentemot 
denne man, än andra kvinnor i hans väg, som 
han medvetet eller omedvetet höll kedjade i älskogs- 
inbillningar.

Nej, hon ville icke vara en af de många.
Friherrinnan Mina märkte nu hennes blekhet 

och förskräcktes.
»Jag har upprört dig — du är ännu icke nog 

stark för förtroenden i denna väg.»
Märta tvingade sig att le.
»Ämnet är icke behagligt, men nog tål jag 

det. Har du något att tillägga?»
»Åh, Märta, medgif att du är sårad och tror 

allt möjligt. Det är förstås rysligt att älska en 
annans hustru, men jag försäkrar dig, att jag 
ämnar göra allt för att leda detta till en för oss 
alla lycklig utgång.»

»Nå, jag tror icke på det där», bröt Märta ut. 
»Du borde icke hänge dig åt inbillningar.»
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»Inbillningar». Mina lät stucken. »Då Gun
nar själf sagt — —-

»Ja, denne von Dangen-Zieppen och hvad det 
nu kan falla honom in att prata! Män kunna 
förresten icke älska.»

»Kors!»
»De äro beräknande, njutningslystna och simpla. 

Eller äro de beskedligt goda, då deras så kallade 
kärlek i alla fall icke är annat än en blandning 
af sex delar sinnlighet, två delar vänlighet och 
tva delar »det skall sa vara». Erotik veta de in
genting om — utom skalderna eller de skaldiska 
naturerna, som af sin eviga skönhetslängtan drif- 
vas ur den ena kvinnans armar och i den andras. 
Det är lifvet!»

Friherrinnan Mina teg, förbluffad. Så eldfängd 
hade hon icke funnit Märta sedan den tid, då de 
ständigt grälat.

»Du har så utomordentligt bra reda på allting, 
så att jag törs icke disputera med dig, ehuru jag 
känner att du har orätt», sade hon omsider fogligt.

Båda tego en stund, därpå utbrast Märta:
»Förresten, om du verkligen tror att denne 

von Dangen-Zieppen älskar dig, hur kan du då 
antaga hans bjudning till Uppbär ga?»

Friherrinnan Minas rodnad blef än djupare 
och hon såg skuldmedvetet bort. Men ur stånd 
att länge dölja en tanke, svarade hon osäkert:

»Hellre än att du skall tro mig om att vilja
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uppmuntra Gunnar, vill jag tala om för dig, att 
jag haft en viss plan med detta. Jag har nämli
gen hoppats på att härigenom rätt ofta kunna 
sammanföra dig och Gunnar, öfvertygad om att 
det då icke skall dröja länge innan han glömt mig.»

Märta satt stum, kämpande med de tankar, 
som stormade inpå henne, och Mina fortfor:

»Gunnar har stadgat sig så numera. Och 
hau är verkligen älskvärd, när han vill — god 
har han alltid varit. Det vore ett i alla afseenden 
utmärkt parti för dig.»

Ja, det vore det. »Ett utmärkt parti» för tras- 
grefvinnau —- riksgudinnan Märta Krousköld. 
Så utmärkt att hon naturligtvis icke borde fråga 
efter sin sårade stolthet, icke hurudan denne man 
var, icke efter hans aktning, utan låna sig åt 
Minas välmenta plan. För att bli herskarinna 
på Uppbär ga finge man icke fästa sig vid 
småsaker.

»Sedan när bief du äktenskapsmäklerska för 
dina förskjutna tillbedjare?» kunde hon i sin glö
dande harm ej afhålla sig ifrån att fråga.

»Men — men —» den stackars friherrinnan 
Mina var nära att brista i gråt. »Aldrig kunde 
jag tro att du skulle bli ond — jag menade 
så väl.»

»Det tror jag ju också, men bevisa mig det 
genom att aldrig nämna denna sak mera.»

»Att du skall vara så egensinnig. Gunnar, 
som dock har skäl att sätta sig emot denna min
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älsklingsplan, sedan jag visat mig icke ka kunnat 
träffa hans smak, när jag föreslog honom Melitta 
— Gunnar tog saken fogligare, när jag talade 
därom med honom. »

»Du — har —»
»Kära Märta, jag har föreslagit Gunnar att 

få föra er tillsammans, i hopp om att ni skulle 
kunna fatta tycke för hvarandra — i hopp alltså 
att kunna göra två för mig kära varelser lyckliga. »

Märta teg en lång stund, sedan sade hon 
med kväfd röst:

»Och han svarade?»
»Jag medger, att jag icke rätt förstod mig 

på honom, men han blef åtminstone icke ond som 
du. Jag skulle önska att jag haft ett porträtt af 
dig att visa honom, men du har icke gifvit mig 
något och det gamla som Göran har, ville jag 
icke ge honom.»

Hon teg plötsligt och bet sig i läppen. Det 
var ett kort, som Märta tagit såsom helt ung till
sammans med den man, hon då trott sig älska, 
samt dennes syster — alla tre återvändande från 
ett skridskoparti, i ytterkläder och skridskorna på 
armen, den ståtliga officeren emellan de båda 
leende unga flickorna.

»Ack, hade jag Gunnar väl gift — visste jag 
er båda lyckliga!»

»Nämn aldrig denne herr von Dangen-Zieppen 
och mig på en gång mera.»

»Men kära Märta, kan det förarga dig så att
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Gunnar — att du kanske icke är den första för 
honom, menar jag! För annorlunda kan jag ej 
förklara din motvilja. Besinna då, att du också 
— ja, jag menar att också det, att ni båda två 
haft ett tycke förut, passar sig så bra.»

»Jag kan icke hjälpa hvad du tycker, men du 
får förlåta mig om jag icke går in på ditt förslag.»

»H vårföre?»
»Skälen kunna ju göra dig detsamma. Du 

måste uppgifva detta — tänk icke på att samman
föra denne von Dangen-Zieppen och mig. Vill 
du göra mig en tjänst, så icke ens nämner du 
mitt namn en gång till för honom.»

Friherrinnan Mina stridde väl tappert för sin 
älsklingsplan — såsom hon kallade den — men 
måste till sist vika för Märtas bestämdhet samt 
gifva det begärda löftet, inom sig dock reserve
rande sig för möjliga tillfälligheter, dem hon visst 
icke ämnade gå i vägen för.

Men ett par dagar därefter kom bref ifrån fru 
Holm, som mälde, att Uppbärga herre åter ämnade 
företaga en utrikes resa. Den bekymrade fru 
Holm visste ingenting mera: »herr Gunnar hade 
blifvit så fåordig och inbunden. Skulle det åter gå 
år om innan han återkomme till fädernegården? 
Då blefve det nog icke fru Holm förunnadt att 
hälsa honom välkommen.»

Ytterligare ansatt af den förtretade friherrin
nan Mina, beslöt sig nu Märta för att med fröken 
Sidsel begagna kuren vid sanatoriet. Han skulle
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ju vara långt borta, medan hon vistades i hans 
hembygd, och han skulle alltjämt förblifva i 
okunnighet om hvem hon var. Så blefve det bäst.

Men friherrinnan Mina grubblade öfver Märtas 
ovilja mot hennes ungdomsvän. Flickan ogillade 
naturligtvis, att han älskade hennes morbrors 
hustru, och friherrinnan Mina beslöt ånyo att bygga 
på tillfälligheter.

Hon hade alltid hyst en hemlig respekt för 
sin mans unga släkting, men den hastigt upp
vaknade kvinliga förgudning, som nu kommit till 
lemnade henne ingen ro hvarken natt eller dag. 
Huru åter ställa sig ren i Märtas ögon och obesud
lad af Gunnars kärlek? Huru utan att stöta sig 
med Märta och utan att bryta det till henne gifna 
löftet, kunna sammanföra henne och Gunnar? Fn 
utväg måste finnas. Ty naturligtvis skulle Gunnar 
fatta eld. Och ingenting borde öfvertyga Märta 
bättre om Minas osjälfviska afsikter än att se sig 
älskad af Gunnar genom Minas förmedling. Ingen 
bättre upplösning gåfves än en förening emellan 
Gunnar och Märta. Den måste komma till stånd.

Fanns det då ingen liten springa i det gifna 
löftet att krypa igenom?
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KAP. XI.

v. kangen-Zieppen drack några glas iskallt 
vatten, men sedan tog han förhållandet, att made
moiselle lämnat honom utan uppgörelse, med filo
sofiskt lugn.

Han for till Uppbärga och beslöt att vänta; 
han trodde fullt och fast, att hennes rymning ej 
var allvarligt menad i annan måtto än att den 
afsåg att drifva saken till sin spets. Förr eller 
senare skulle hon nog låta höra af sig. Och 
eftertanke sade honom, att han skulle behålla 
öfvertaget, om han förhölle sig passiv, lämnande åt 
henne att taga första steget. Han var så öfver- 
tygad om att hon lämnat något litet spår efter 
sig — en vägledning — att han beslöt drifva saken 
till sin spets genom att icke leta därefter.

Men tiden gick och allt förblef vid det gamla. 
Oron inom honom ville icke lägga sig, ehuru han 
bjöd till att tro, att det endast var det romanak-
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tiga i deras sammanträffande och det lika roman
aktiga i hennes flykt, som orsakade den pojkaktiga 
svallningen i hans blod.

Med giftermålsplanerna finge det vara så 
länge. Rikare på erfarenhet, skulle han måhända 
åter upptaga dem i en framtid. Han kunde ha 
begått den öfverilade handlingen att göra nulle 
Blanche till sin hustru, hade icke hennes simpla 
spel att gäckas med honom uppdagat hennes verk
liga natur. Nu visste han icke hur förhållandet 
till henne skulle bli när de åter träffades. Till- 
dess måste han taga sig något före — oron brände 
allt vildare för hvar dag som gick. Han beslöt 
att ordna ett bibliotek åt sig. Ett sådant sakna
des ännu på Uppbärga, ty förfädrens anda hade 
gått i andra riktningar.

Tanken roade honom ganska mycket, och han 
beslöt att genast sätta den i verket. Det var just 
hvad som passade honom att bli bokvurm och 
boksamlare med ett eget ex libris; det borde hjälpa 
till att skölja det inre medvetandet rent från det, 
som det tumlat om med denna sista tid.

Han hade alltid älskat böcker och ägde redan 
en ganska vacker, men oordnad samling; Upp
bärga boksamlingen låg i kistor på vindsrum — 
där hade han till sin harm funnit dem redan som 
pojke. Från boklådor, enskildta samlingar och 
antikvariat gällde det sedan att fullständiga förrådet. 
Och steg för steg, än pådrifven, än hindrad af 
skiftande sinnesstämningar, tog han itu med reali-
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serandet af planen. Två rum i vestra flygeln — 
han ville se aftonsolen förgylla sina bokpärmar — 
slogos ihop till ett och dekorerades i mörk, mas
siv stil; från det stora utbyggda fönstret kunde 
han se sjön glittra fram mellan parkens ekar och 
bokar, och med sinnet fyldt af vemod, sade han 
sig, att härinne skulle han åldras som en ensam 
gammal bokmal.

En dag i mars for han in till A. för att se hvad 
dess boklåda hade att bjuda på; han hade icke 
varit inne i den lilla staden sedan äfventyret med 
nulle Blanche. Han gjorde en del rekvisitioner, 
och medan bodbiträdet letade på hyllor efter det 
begärda, såg han tankspridd igenom högen af 
fotografier på disken.

Ägaren af boden skyndade fram.
»Pikanta nyheter om det behagas några.»
Han räknade upp några namn och drog till 

sist fram ur högen bilden af ett lätt klädt ungt 
fruntimmer.

»Mademoiselle Blanche — varitédivan, som 
i vintras lät tala om sig i vår goda stad för ett 
kontraktsbrotts skull. Utsökt figur — briljanta 
ögon. »

»Är detta mademoiselle Blanche!»
»Ja. Bilden behagar — kanske få vi slå in 

den och skicka den med böckerna?»
v. Eangen-Zieppen svarade ej. Han gjorde 

en rörelse, som kunde tagas både för bifall och 
afslag, betalade och gick.
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Likt en sömnvandrare dref han omkring på 
gatorna utan mål. »Om jag visste ... om jag 
visste», gnisslade han mellan de sammanbitna 
tänderna. Upptäckten, att den unga kvinna, som 
alltjämt så envist sysselsatte hans tankar, ej var 
varietédivan, ref ned allt, det han murat upp 
omkring sig af undanflykter från hvad som dju
past och innerligast rörde sig inom honom. Nu 
öppnade sig vidder för känsla och tanke, inför hvilka 
han hisnade. Men sedan han hunnit göra sig för
trogen därmed, såg han klart; han visste nu, att han 
hela tiden hårdnackadt bjudit till att bedraga sig 
själf med föreställningen att hon var nulle Blanche, 
för att hindra sig själf från en lidelse, för hvars 
ovissa följder han bäfvat tillbaka. Deras sista 
samtal och Melittas ingripande hade visat hur 
stark denna lidelse varit, så länge han lät stäm
man, som hviskade inom honom, att hon var för
mer än alla andra kvinnor, få gehör. Han hade 
för att värja sig däremot klibbat nulle Blanches 
meritlista på denna okända unga dam, medan på 
det tystaste djupet af hans medvetande hennes 
rätta orlofssedel skrifvits, sida efter sida för att nu, 
fullskrifven vid denna nyvunna yttre bekräftelse 
— icke på hvem hon var, men på hvem hon icke 
var — förkrossa honom.

Nu gällde det att till hvarje pris återfinna 
henne. Men han begrep nu också, att hon måtte 
ha igensopat hvarje spår efter sig, och detta 
bekräftades vid de undersökningar han företog
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i E. och isynnerhet i det logis, hon där haft. 
Madam Svensson kunde ingen upplysning gifva 
— blott att fröken sagt sig heta Blanche och vara 
ifrån Stockholm. Kofferten, som stått i magasinet 
hade blott haft sitt polletteringsnummer, det hade 
Svensson sett.

Han for till Stockholm. Där vankade han 
omkring på promenaderna, han besökte teatrar 
och lät bjuda sig bort, men den han sökte och 
dunkelt hoppades att härigenom oförmodadt stöta 
på, fann han icke. Hans tärande förbittring kände 
snart ingen gräns och endast grannlagenhet hin
drade honom att annonsera eller anlita polisens hjälp 
till att uppspåra den försvunna. Om han blott haft 
en enda ledtråd; men hon hade icke gifvit honom 
någon. Hon kände honom — hennes öfverraskning 
då han nämde sitt namn, hade förrådt detta — och 
hon var nu på sin vakt emot ett förnyadt sam
manträffande. Men hon var hämnad, ifall han för
gått sig emot henne, han led grymt af att icke 
ens få tillfälle att förklara sig. Ah! om han blott 
kunde få säga henne allt.

Modlös, uppgifvande allt hopp, beslöt han till 
sist att atervända till Uppbärga. Han finge nöja 
sig med att låta minnet syssla med dagarne i E. 
och fantasien utfylla de möjligheter, det därstädes 
upplefda inneslöte. Det finge då bli hans sysselsätt- 
ning långa kvällar, medan solguldet slocknade 
från hans bokpärmar och det blef skumt i de sling
rande gångarna därute i parken, sade han sig sjukt.

14



210

Innan lian återvände till Uppbärga, hade han 
uppsökt Mina. Det hade varit sjukt i det friherr- 
liga huset hela tiden han vistades i Stockholm, 
och därföre stannade han där blott en enda förmid
dagsstund. Men innan han och Mina skildes åt, 
hade det af gjorts mellan dem, att Mina som 
vanligt med barnen skulle gästa Uppbärga någon 
månad af den instundande sommaren.

Hemkommen ville han med energi åter taga 
itu med sitt bibliotek. Det som skedt, var oåter
kalleligt och han ville icke fördjupa sig däri — 
icke mer än de där kvällstunderna. Nej, icke mera!

Men våren — våren i hembygden och som 
han icke varit med om på så länge — bröt just 
nu in öfver nejden och fick honom fången. Alskogs- 
tankarne ville icke låta tysta ned sig, de växte i 
kapp med det unga löfvet i parken, och det sjöd och 
bände inom honom som på en yngling, och snart 
stodo kärlek och längtan i full blom. Det hjälpte ej 
att han kallade sig narr; tankar och känslor hade 
råkat i drift för vårfloden och stodo ej att hejda. 
Håglös som han var förut, och utan tvingande sys
selsättning, gaf han sig lös i stämning på stämning.

Kvälltid, när han satt i sin högkarmade stol, 
stirrande på de fortfarande oordnade bokhögarne 
och ouppackade boklårarne —• då var nulle Blanche 
med honom, spirituel, med gropar i kinden och 
blixtrande af infall. Om morgonen, när han rökte 
sin cigarr under de nu grönskande bokarne i par
ken, var hon glad och förtjust midt ibland gull-
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vifvorna i det unga gräset. Och när rhododen
dron började glöda pä terasserna, gick hon såsom 
den höga, oklanderliga världsdamen med honom i 
kvällsolens gull, upp och ned invid blomprakten. 
Men drefs han af sin oro att sträcka ut till van
dring pä den aflägsna heden med sin skärande 
ljufhet, då var det den allvarsamma och bleka 
lilla mademoiselle Blanche, som i sliten svart kläd- 
ning, trött och misshandlad af ödet, vandrade vid 
hans sida i ljungen, medan vinden ref och slet i 
molnen uppöfver dem, tills dagern släpptes fram 
i sneda, smala strimmor öfver mon.

Han blef henne icke kvitt —- och han ville 
det till sist icke heller.

Så närmade sig tiden, då Mina och barnen 
skulle komma. Men nu föreföll honom detta 
besök, hvaraf han för kort tid sedan väntat sig 
förströelse, i hög grad oangenämt. Bullrande barn
röster skulle skrämma honom ur de ljufva dröm
marna, och så den beskedliga Mina på alla de 
soffor — i de stolar på balkonger och under tält
tak, där han i sina djärfvaste föreställningar sett en 
annan herskarinna. Ingenstans skulle han få vara i 
ro med allt det sönderslitande och berusande, som 
för närvarande beherskade honom. Han beslöt där- 
före att resa bort, tills han kunde återkomma 
och finna Uppbärga i sin präktiga stillhet igen.

Han gick för att meddela d:r Stråle sitt 
beslut.

Sanatoriet låg i eftermiddagsstillhet och dess-
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utom i särskild ro, ty det var just dagarne emel
lan den nyss afslutade vår- och sommarterminen, 
hvilken sistnämda skulle taga sin början om en 
vecka. Endast några damer hade stannat kvar 
och sutto med sina handarbeten på gården.

Sanatoriet sköt två tillbyggningar likt armar 
in i den omgifvande skogen, och dessa samt 
hufvudbyggningen bildade den stora af ekar skug
gade gården, som om sommaren med sin svalka 
på stolarna under traden var en behaglig till
flyktsort. Ett par åldriga stenbänkar och dito 
bord fanns där ännu kvar och en springbrunn, 
ur hvars rostiga lejonmunnar dock numera intet 
vatten fick flyta bort, sedan ledningen tagits i 
anspråk för de nybyggda varmbadhusen, ång- 
duscharne o. s. v.

Man upplyste v. Eangen-Zieppen om att dok
torn antagligen var i matsalarne, der några repara
tioner pågingo. Men v. Eangen-Zieppen vandrade 
genom båda de stora salarne med sitt ännu bibe
hållna tegelgolf, sina rundbågade fönster och de 
för tillfället odukade långa smala borden, utan att 
finna den han sökte. Med undantag af det buller 
arbetarne gjorde, då de bröto igenom de tjocka 
murarne för att insätta tidsenliga ventiler, var det 
tyst i hela huset.

Han gick vidare genom de långa korrido
rerna, där alla dörrar stodo vidöppna, visande 
tomma sofrum, förut väldiga salar, men numera 
afplankade till små kamrar, enkelt och modärnt
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möblerade. Han såg sig om med ett visst intresse; 
han hade icke varit i fäderneborgen på åratal. 
Den förste v. Dangen-Zieppen hade byggt den. 
Det hade varit den tyske krigare, som efter det 
trettioåriga krigets slut dragit med de segrande 
svenska skarorna till norden, där blifvit adlad, 
byggt bo och tagit till husfru en svensk mö.

Släktens sista ättling beklagade nu nästan, att 
det en gång gifvits en ömtålig fru v. Dangen- 
Zieppen — hans farmor förresten — som lyckats 
öfvertala sin herre och man att öfvergifva det 
gamla nästet och i stället nppbygga Uppbärga 
nuvarande, stillösa corps de logis. Ja, skada! Ty 
han skulle just ha passat, att som en enstö
ring lefva inom dessa gamla murar. Den största 
salen skulle ha blifvit bibliotek. Han skulle ha 
tyckt om att sitta vid stockelden i den gammal
modigt öppna spiseln därinne och undra öfver 
lifvets besynnerligheter och — hur mademoiselle 
Blanche, mån tro, kunde ha tagit sig ut i den 
högkarmade stolen bredvid honom och med sina 
fötter invid hans på samma fäll.

Ja, hans bibliotek, ja! Och mademoiselle 
Blanche, ja!

Han skyndade vidare. Doktorn fanns ändt- 
ligen i läsrummet. Det var ett egendomligt till
talande rum. Den ursprungliga stilen hade bibe
hållits, men mildrades af en hel del tidsenliga 
anordningar. Brokiga yllegardiner och portierer 
gaf det färg, kopior af åldriga kopparstick på
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väggarna och en mängd tidningar och tidskrifter 
på borden, intresse. De portliknande dörrarna 
stodo öppna utåt gårdsplanen, släppande in sol
ljus och ett mildt sus från den oingifvande skogen.

Jämte doktorn voro hans båda yngre biträden 
därinne, v. Dangen-Zieppen hälsade kort, ty han 
tyckte illa om båda två de unga herrarne och 
hade dessutom väntat sig att finna sin gamle vän 
ensam, för att få språka ogeneradt med honom, 
såsom de hade för vana. Det var så litet som nu 
förtiden behöfdes för att sätta honom ur humör; 
de båda herrarnes närvaro hade förmågan att irri
tera honom öfver måttan. Han slog sig ned i 
ett soffhörn och molteg — lämnande åt de andra 
att fortsätta sin läkarediskussion om de ville eller 
icke. Men de afbröto den tvärt, då han kom in.

D:r Wilke gäspade, han var redan trött åt 
den. Diten och spänslig, med kal hjässa och 
obehagligt utstående ögon, gjorde han intet godt 
intryck. Han sades ha lefvat fort undan, urspårat 
och som ett sista försök kommit till sanatoriet — 
»dit inga unga förmågor gärna söka sig — ni 
förstår! Sanatoriet har ännu icke erkänts af hela 
kåren och man ställer sig ju icke gärna som 
opponent genast vid inträdet på sin bana i lifvet. 
Och äldre, som redan ha anseende, sadla naturligt
vis inte om», hviskades man och man emellan. — 
Dock saknade d:r Wilke icke alldeles betydelse, 
ehuru han endast hade en inspektionssyssla sig 
anbetrodd, ty han var en högst användbar säll-



215

skapsmänniska. Hau arrangerade samkvämen, var 
en elegant, outtröttlig dansör och dessutom kurtisör 
på ett tyst, smygande vis, som hade alla fördelarna 
på sin hand. Han kom hittills ouppmärksammade 
flickor och af sina män icke längre uppvaktade 
fruar att sedermera med en suck erinra sig sejou
ren vid sanatoriet.

D:r Strömers var hans fullkomliga motsats. 
Född bondpojke och begåfvad med ett särdeles 
fördelaktigt yttre, frågade han icke efter mycket 
annat i världen än att kunna tränga sina breda skul
dror så mycket som möjligt fram dit, där han ansåg 
samhällets centrum vara. En dam ur de högre klas
serna hade intresserat sig för pysen och hjälpt honom 
fram. Med okuflig energi hade han fullbordat 
sina studier, lät icke förleda sig till något kotteri 
medlemskap, hånade tidigt och öppet allt som 
hemföll under rubrik Humaniora, hade en obegrän
sad arbetsförmåga och forskningslusta, men var i 
sitt enskilda lif intet exemplar, ehuru han visste 
att laga så, att ej något syntes, som kunde ha 
fördunklat den gloria, hvarmed man inom foster- 
morskretsen omgaf honom. Med vaken blick för 
tidens nya uppslag inom hans vetenskap och all
tid orädd, ehuru till sitt uppträdande artigt och 
slingrande medgörlig, hade han kommit till sana
toriet för att lära och behålla det godt var.

Man visste inom kamratkretsen att han ex
perimenterade oförsynt, och man sade sig sins
emellan, att man icke ville låta sig behandlas af
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honom för en simpel fingerböld ens, oeh så berät
tades i tyst ton en och annan historia, som kom 
de yngre att blekna. Men ingen tviflade dock på 
att han skulle bli en läkare »i ropet.» Ilan ägde 
alla betingelser härför, främst en viss raskhet och 
träffsäkerhet vid diagnosen och så ett outtömligt 
tålamod. Minen på hans vackra ansikte var lika 
lugnt uppmärksam äfven vid de mest långa och 
förvirrande sjukdomsbeskrifuingar, och han kunde 
en hel natt, utan att tröttna, sitta likaväl vid 
fattigmans bädd som vid den bättre lottades, fast 
besluten att genomforska gåtan af plågor, och 
drifven lika mycket af kall forskningslusta som 
ett kallt beslut att göra sig populär.

Med det lefvande intresse för sin vetenskap 
som städse utmärkte honom, var det han, som 
egentligen förde ordet i den läkarediskussion, som 
hölls när v. Langen-Zieppen inträdde. Han brann 
af ifver att få belysa alla sina synpunkter, men 
vid en blick på v. Bangen-Zieppens ansikte tyst
nade han. Bondpojkens respekt för höga herrar 
satt ännu i honom.

»Vi kunna ju fortsätta vid ett annat tillfälle», 
sade han med sitt artiga småleende och den skygga, 
något för djupa bugning, som han ännu icke, 
trots all framgång, blifvit kvitt.

»Nej, för all del, låt mig icke störa.»
Men d:r Stråle förklarade, att det i alla fall 

var meningen att de dessa dagar skulle hvila sig 
och därför borde söndra sig ifrån sina vanliga
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sysselsättningar, men att de så fort de råkades 
omedvetet drogos in däri igen genom valet af 
samtalsämnen. Bra att v. Bangen-Zieppen kom 
och afbröt dem.

Cigarrer bjödos ikring, men samtalet gick 
trögt. Wilke hade sina funderingar åt damhållet 
därute på gården, de andra två doktorernas tan
kar gingo ännu i den riktning, de så tvärt måst 
lämna, och v. Bangen-Zieppen var numera för 
inåtvänd och äfven andligt förnäm att på vanligt 
herrvis kunna umgås med män.

Ändtligen sade doktor Stråle, alltid så naivt 
okunnig gentemot sina vänners och bekantas små 
inbördes mellanhafvanden:

»Du var icke på Hasselkronas bal i går.»
»Nej, Hasselkrona är inte god på mig — men 

det där vet ju farbror.»
»Vet — hvad för slag?»
»Nå, att majoren vill åt min vattenrätt. Vi 

ha fått frågan juridiskt af gjord till min förmån. 
Jag tror Hasselkrona umgåtts med planer att 
bygga fabrik; han föreslog att få köpa af mig 
några jordbitar vid fallen, men jag har nekat och 
som sagd t, vi äro osams.»

»Jaså, är det blott den gamla historien. Nå, 
det ger nog med sig, blott förtreten får tid på 
sig att halka undan litet. Hm! jag fruktade 
nästan att det var frågan om Melitta — att ni — 
att pappa — hm! han är så hetlefrad ...

Doktorn höll förbryllad upp. Det föll honom
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plötsligt in, att det kanske icke var rätt passande 
att tala om denna sak i närvaro af de två andra. 
Wilke lät höra en harskning, som stegrade v. 
Bangen-Zieppens missnöje till vrede.

Doktor Stråle, som såg honom skifta ansikts
uttryck, men missförstod anledningen, skyndade 
sig att godmodigt tillägga:

»Nå, nå, Melitta är nog tös att göra hvad 
hon vill, trots pappa.»

Jaså, icke heller det farbroderliga skämtet 
togs väl upp i dag. Doktorn fortfor, angelägen 
om att utan ett för stort hopp komma bort från 
ämnet :

»Annan sak med Benedikta, det lilla söta 
lammet! Undras, hvem som skall snappa bort 
det lilla skygga väsendet en gång. Han får allt 
stå väl hos pappa.»

Nu var det Strömers som harskade sig och 
nu fick v. Uangen-Zieppen klart för sig hvar han 
i sin vrede kunde bita till, och han skyndade 
elakt att begagna sig däraf.

»Farbror gör alldeles rätt i att kalla fröken 
Benedikta ett litet djur — näpet och sött, det 
medgifves. Och det vill mer än kurage till att 
snappa bort henne en gång — det vill brottslig
het i sinnet till eller en lika låg omedvetenhetens 
ståndpunkt som den hon själf innehar.»

D:r Strömers drog sina vackra ögonbryn i 
höjden och fick sin mest uppmärksamma doktors- 
min på sig, som om han i v. Uangen-Zieppen
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plötsligt upptäckt ett intressant sjukdomssubjekt. 
Men doktor Stråle utbrast, så ond lian kunde bli:

»Hvad tusan pratar du!»
v. Daugen-Zieppen var just i sinesstämniug 

att hetsigt försvara sin mening.
»Jag kan icke tåla sådana där små oskulder. 

De borde icke uppmuntras så som sker. De hin
dra framåtskridande och utveckling... hämma 
kulturförloppet. Kvinnan, människans moder, vill 
jag skall stå på nivå med mannen, människans 
fader. Endast genomsnittsman och män, som stå 
på mycket låg sedlig ståndpunkt, kunna lida, att 
deras barns moder är en kvinna, föga höjd öfver 
det bättre djuret. När jag älskar vill jag bli för
stådd, icke bli mött af instinkt. Små Benediktor 
förstå isynnerhet ingenting af glädjen och allvaret 
i det, som intimast förenar man och kvinna. De 
följa blott sin naturs instinkt, när de tillhöra en 
man och det är vämjeligt.»

Hans åhörare tego en stund. Wilke tycktes 
taga det hela som ett godt skämt. Han drog sig 
småleende allt närmare dörren. Men Strömers lät 
något undfalla sig om att glädjen väl i alla fall 
vore öfvervägande. »Allvar — moderskap — ifråga- 
kom ju icke alltid. Hvilket borde mest läggas 
vikt vid: glädjen eller allvaret?»

v. Dangen-Zieppen återgaf hans ironiska blick 
med hätskhet. Öfvermått af kraft, menade han, 
fans nästan alltid inom naturen... måste komma 
till utbrott om icke rubbningar skulle uppstå.
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Kvinnan borde lära sig förstå också detta — icke 
snöra ihop sina sedlighetsbegrepp i likhet med 
sina förträngda midjor. Icke skria på onaturlig 
frihet heller. Wilke stod nu alldeles invid de lätt 
fläktande dörrgardinerna. Strömers hade rest sig 
upp, syntes vilja följa honom. v. Eangeu-Zieppen 
lät sig ej bekomma... hans ögon blefvo allt ond- 
skefullare.

Man hade gjort en skamlig hemlighet af den 
handling, hvarigenom ens egna, hederliga föräl
drar gifver en lifvet. Därigenom hade vrängda 
sedlighets- och äfven kvinnofrågor uppkommit. 
Man har icke besinnat och icke velat förstå, att 
förstuckenhet är det samma som att vilja tvinga 
en starkt kolsyrad källåder till att gå sin bana 
i jordens innandömen, där den, beröfvad ljus och 
luft, fräser och skummar, dånande hotar med våld
samma utbrott — allt till det fromma oförståndets 
skräck, som vill ha det ändå djupare ned, och till 
det fräcka förståndets förlustelse som också vill 
beröfva det ljus och luft, men — af motsatt skäl 
med oförnuftet. Upp i ljuset, ut i frihet! Det 
tystnar och domnar — ingen fara för eruptioner 
längre. Uidelserna bli tama och milda, rätt be
handlade. Detta skall kvinnan inse likaväl som 
mannen.

»Ord, ord!» mumlade Strömers. Etik! Erotik! 
Han ryckte på axlarne. Blott naturen med sina 
heligt okränkbara lagar erkände han. Hans bö
jelse för den unga Benedikta var hans naturs
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förmaga af attraktion till hennes. Ja, när han 
bara finge ett inkomstbringande förordnande!

v. Bangen-Zieppen teg först då han såg Strö
mers på sitt fula bondaktiga vis krypa igenom 
dörrgardinerna, rädd att fransarna skulle komma 
i beröring med hans blankfriserade hufvud ... just 
i samma ögonblick som Wilke med en elegant hand
rörelse värjde sig för samma fara vid den andra 
dörren.

»Två, som fick nog!» småskrattade doktor 
Stråle, blickande efter de båda herrarne, som åt livar 
sitt håll försvunno i stenhällen därutanföre.

»Jag ville ju just bli dem kvitt.»
Doktorn såg på sitt ur och fann tiden inne 

att begifva sig hem till villan, v. Bangen-Zieppen 
följde honom i båten öfver sjön och meddelade 
honom därunder sitt beslut att åter resa ut. Detta 
gaf anledning till mycket att språka om, och dok- 
torn gick med ett stycke in i skogen. Han upptog 
majorens idé med fabriks byggande vid fallen och 
talade sig varm för saken. Borde icke v. Bangen- 
Zieppen tänka på förslaget? Det blefve af stor 
betydelse för orten, det vore visst. De båda her
rarne voro så inne i sitt samtal, att det blef full 
kvällning, innan doktorn ändtligen bjöd farväl och 
vände tillbaka.

De hade da, utan att märka det kommit in 
på en lång omväg och v. Bangen-Zieppen visste först 
ej livar han befann sig, då ett doft brus i närheten
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upplyste honom om att han var just invid de fall, 
hvars talan doktorn så ifrigt fört.

Han smålog. Hade farbror doktorn med flit 
fört honom hit? Åhnej, det låg dock för liten 
mening i att antaga. Nu måste de emellertid 
passeras.

Blid och fager lyste vårmånen öfver de sved- 
jor, som han först måste öfver. Snart stod han 
alldeles invid fallen, som i mäktigt vårflöde skum
mande bröto sig mot den omgifvande ljusa grön
skan. I den andra strandens skogiga bergsklyftor 
var det dunkelt, men i den stenbundna hage, där 
han befann sig, var det ännu nordiskt aftonljust 
ifrån mån och himlens gula aftonrand.

Han stannade gripen af förtrollning. Hatten 
kastade han på marken och satte sig själf invid ett 
stenkummel. Han petade med käppen i mossan 
och log stilla, medan tankar koinmo, tankar gingo 
och sinnet så underligt fylldes af ro. Och så föll den 
stämning, som var förmer än öfvertygelse... som 
var något liknande tro och hänförelse, och hvarom 
doktorn talat en gång, småningom öfver honom. 
Och motståndslöst gaf han sig hän i den.

Alltså skulle han då bygga fabrikerna och 
slå sig på sociala experiment! Ja, hvarför icke. 
Men icke en affär... helst något med ideel an
strykning. Tillverkningen kunde ju, till exempel, 
bli papper, denna viktiga förmedlare af tanke
utbyte och bevarare åt eftervärlden af hjärnans 
arbete.
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Han bief varm. Han tyckte sig se den sten- 
bundna hagen förvandlad i bniten mark med 
trefna människoboningar, där han själf gick ut 
och in som en vakande, hjälpande broder. Såg 
sig lutad öfver bokluntorna i det ändtligen färdiga 
biblioteket, träget uppsamlande visdom därur för 
sitt samhälle af arbetare, så som biet samlar ho
nung till sin kupa.

Var då detta hans lifsuppgift — till sist. 
Det, som han sökt efter, tills hans hår börjat gråna, 
och alla illusioner slocknade. Han tyckte väl att han 
stött på detta samma flera gånger förut i sitt lif, 
men liksom bakom ett förhänge, som han olustig 
ej velat rycka undan. Ty han ägde ingen sym
pati för denna sorts lösning af de tvifvel, hvari 
han dvalts ... tusenden hade ju funnit den före 
honom, och detta rörde för starkt vid hans oppo- 
sitionslusta. Men nu drunknade både opposition 
och olust i berusande stämning.

Fast — var väl denna varma lustkänsla nå
got att bygga på? Han vände sitt obetäckta 
hufvud upp mot mån, skarpt lyssnande efter svar 
från sitt gåtfulla inre. Det blef tröstfullt. Han 
hade som en frivillig ställt sig under en af kul
turkampens fanor ... som en tapper arbetets sol
dat ville han icke svika, utan föra striden till slut, 
dess ändamål och dess resultat månde nu vara 
hvilka som helst.

Han trodde ju alltjämt icke på något system. 
Det kunde ej bli fråga om annat än att på ex-
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perimentel väg lösa ett lifvets dunkla problem. 
Och han ville våga försöket. Redan i morgon! 
Tillkalla fackmän, vidtaga förberedande åtgärder, 
men, medan förarbetena bedrefvos, själf resa till 
England och samla välbehöflig erfarenhet.

Ja, hans väg låg klar.
Men hunnen till denna punkt, erfor han dock ett 

plötsligt sting af smärta, en skugga gled hän 
öfver det ljus och den glädje, som fyllde honom: 
mademoiselle Blanche!

Han sprang upp, men gick icke många steg in
nan hau modståndslöst åter kastade signed på 
marken. Natten och älskogstankarna voro dock 
allt för berusande att brådt kunna slita sig ifrån, 
trots kvalet som mängde sig däri. Månen lyste 
nu med allt sitt vårgull på hans obetäckta hjässa 
och han betogs härvid alltmer af en sällsamt här
lig och stormande känsla.

Han hade ju som yngling tagit solbad vid 
sanatoriet; nu tyckte han att hvad dessa varit 
för kroppen, blef månbadet för själen. Strålknip
pena från den i det blå simmande himladrotten 
trängde genom skallens benstomme in till den 
sjuka, märglösa själen, som nu tvåddes frisk och 
lycklig i ett bad, svalt som hvita blomkalkar, 
lent som de stilla, ljusa aftonskyarne, glänsande 
likt fallande silfverdroppar. Så ung han blef! 
Tron att lifvet ännu vore något värdt sprängde 
de förhårdnader, som årslångt grubbel lagrat där-
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oihkring, medan erotiken randade sig bjärt i sorge- 
svart, längtans rosa och lidelsens hvitglöd.

Men här sprang han plötsligt upp och gick 
beslutsamt hemåt. Han vardt nämligen rädd för att 
till sist låta förleda sig till att svarfva ihop en fras, 
som sedermera kunde bli generande. Ett var han 
dock på det klara med: att kärleken icke finge 
tystas ned, att det var något värdt att, ehuru 
beröfvad alla illusioner, dock äga så skälfvande 
känsliga nerver — att kunna längta och lida för 
något, som ägde den fasta konturens berättigande, 
och icke blott var ett sjukligt själstillstånds obe
stämbara dimmor.

Han hade sitt förstånds kallaste och ofrukt
baraste skede bakom sig. Förnuftets skarpa ljus 
finge icke hädanefter ensamt belysa hans stig ... 
med sin själs finaste känselspröt trefvande mot 
evighetens okända och osynliga mark, finge han 
leta sig igenom gåtan af lif.

15



5^ v^v 7JC vJC 5^ yjy 7JC 5£ 7p /Jy vj> TJC JJv vjC ^v 7J> JJl J|V jjv 7Jv 7^ TjC 7JC «^T vJC

KAP. XII.

Sommaren bief icke så vacker som våren lofvat.
Oftast var det regnigt och blåsigt, till miss

räkning för alla dem, hvilka denna termin voro 
vid sanatoriet.

Den hvita flagga, prydd med en präktig röd 
strålsol, som hissades på solbadhuset, när himlen 
var så molnfri, att den tillstadde solbad, hade ej 
varit synlig sedan före midsommar, då den varit 
uppe några gånger, men snart kommit ner igen 
för opåräknade regnskurar. Nu var man i slutet 
af juli och äudtligen blef vädret bättre.

Liksom tung och dåsig af sin långa hvila, 
gick så flaggan till väders en vindstilla, strålande 
soldag. Fröken Sidsels oroliga blick följde den 
i höjden, sedan vändes den till Märta, som satt 
bredvid henne vid det långa, af kurgäster fullsatta 
frukostbordet.

»De har vel ikke i Sinde at bryde Dem om 
det, min kjære?»
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»Jo, hvarför ej! Mitt motstånd, liksom ert, 
har ramlat undan för undan för allt det andra. 
Nu, fröken Sidsel, få vi sträcka vapen äfven för 
det sista — för solbaden.»

Fröken Sidsels lilla beniga hand omfattade 
krampaktigt boken i knäet. Ty denna härliga 
tid af frihet och hvila gick fröken Sidsel alltid 
med en roman i handen — alltid blef det någon 
stund mellan målen och kurens olika föreskrifter 
att titta i den.

»Jeg er bange for, at det er umuligt», stam
made hon.

»Så sade ni om det första luftbadet också.»
Men här rörde Märta vid ett för fröken Sidsel 

rysligt minne. Hon hade bestämdt nekat att del
taga i luftbaden. Märta fick gå ensam och fröken 
Sidsel satte sig med sin bok i ljuflig ro i skogen; 
men det ömtåliga samvetet plågade henne — 
hennes »söde Grevinde» hade sett så missnöjd ut, 
då hon gick. Med en suck slogs boken igen, 
fröken Sidsel samlade ihop allt det mod, hon ägde, 
och beslöt en öfverraskning. Stilla smög hon in 
i luftbadets afklädningscell, fick på det småprickiga 
plagg som Märta skänkt henne för dessa luftbads 
räkning, och sprang med ett gladt, en smula hy
steriskt gladt tillrop ut på den inhägnade sand
planen, där några lika luftigt klädda varelser som 
hon själf dels sprungo omkring, dels slogo käglor 
i ett hörn, dels hängde i gungor.
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De stirrade på den lilla skuttande, brunbenta 
varelsen, stumma af öfverraskning, tills en af dem 
gaf till ett varnande rop. Fröken Sidsel hade i 
sin skälfvande ifver att öfverraska och sin dar
rande fruktan för hvad som förestod henne, tagit 
fel och kommit in i herrluftbadet.

Nu kunde Märta le åt detta, men då! Hvil
ket besvär hon haft att trösta fröken Sidsel och 
få henne att stanna. Fröken Sidsel ville resa 
hals öfver hufvud. En sådan otur den stackars, 
skygga varelsen också jämt hade! Märta kunde 
teckna sig till minnes en hel del fall, då hon varit 
samman med fröken Sidsel, och dennas brist på 
sinnesnärvaro ställt till spektakel för dem. Nu 
blef det dock bättre för hvar dag som gick, ett 
visst tryggt lugn började utmärka fröken Sidsel 
ock _ Märta log åter, där hon granskande be
traktade sin väninna från sidan — icke ens vid 
bordet hände henne numera några malörer. Bara 
ett par salladsblad, en äggbit och en hop bröd
smulor i knäet bredvid romanen! Men hvad var 
detta mot första tidens kullvälta såsskålar, pota
tisar som trillade hit och dit och kompottkärnor, 
som den hysteriska varelsen hostade i ansiktet på 
sina grannar. Servietten stoppades icke längre i 
fickan i stället för näsduken.

Äfven till det yttre hade den gamla frö
ken undergått eu fördelaktig förändring. Hyn 
hade ljusnat, blickens milda, goda uttryck 
skämdes icke längre af skygghet och innanför
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krinolinen började teckna sig en välmåendets lilla 
runda gummage.

»Kom nu så promenera vi litet. Om en timme 
begifva vi oss till solbadet», sade Märta med den 
bestämdhet, som var ett utmärkande drag hos 
henne och som aldrig förfelade ett starkt inflytande 
på dem, hon kom i beröring med.

Men denna bestämdhet vacklade dock något, 
när hon en timme senare inträdde i solbadet. Detta 
var beläget på taket af gymnastikhuset och na
turligtvis inhägnadt af ett högt plank. Golfvet 
upptogs af madrass vid madrass, på hvilka lågo 
utsträckta nakna kroppar i den hvita hudfärgens 
alla nyanser. Märta ryggade tillbaka och fröken 
Sidsel miste all sans att tänka. Denna uppvisning 
af naket kött var i första ögonblicket vämjelig. 
Men det rådde en lugn ro därinne, baderskorna 
i de två afsköljningscellerna fullgjorde tryggt sina 
åligganden, och de solbadande damerna språkade 
gladt och ogeneradt med hvarandra. Tydligtvis 
voro de redan vana vid situationen.

Dröjande klädde Märta af sig — efterhärmad 
af den själsligt paralyserade fröken Sidsel — och 
såg sig om efter plats. Där, i ett aflägset hörn 
var ledigt. Seså, hufvudet i sitt skydd under den 
långa träställning, som löpte utefter hvarje rad 
af madrasser — de unga lemmarne blottade för 
den solgassande rymden. Så låg hon orörlig en 
stund och blickade upp i det molnlösa blå och 
tappade bort sig i reflektioner. Känslan af gene-



230

rande obehag försvann och ersattes af en allt 
starkare förnimmelse af sällhet och härlig tvång- 
löshet och småningom uppdykande aktning för 
naturen och det fysiska lifvet. Hon hade ju hittills 
satt en ära i att tvinga sig öfver materiella betin
gelser och ansett sig gå den enda rätta vägen, då hon 
förbisett det kroppsliga för det själsliga — själens 
utforskande, höjande och glädje. Hon hade tyran
niserat sin kropp, icke låtsande om att den ägde 
kraf. Men nu begynte hon dunkelt förnimma 
vrångheten i detta och ana sällheten af jämvigt. 
Hon letade ur minnet fram stunder af ohälsa och 
olust och begrep plötsligt att kropp och själ lefvat 
i ett olyckligt äktenskap, så baseradt på olikställig
hetens grund, att det varit menligt för båda.

Hon hade glömt bort sin omgifning. Det 
var ett jämt surr af röster rundt om, som icke 
störde. För blicken hade hon endast den blå 
rymden och en ung björk, hvilken liksom i naiv ny
fikenhet hängde med sina kvistar öfver planket, 
skådande ned på den orörliga tänkerskan. Hon 
märkte ej att ombyte af grannar skedde, förrän 
en ungdomlig flickröst ryckte henne ur denna 
reflektionsmättade ro och hänsj unkenhet.

»Ni måste ofta vända er, annars får ni så 
stygga brännblåsor af solen.»

Märta följde uppmaningen, lade sig framstupa 
och såg nu att hon på ömse sidor om sig fått 
ett par helt unga flickor. Tydligen togo de icke 
första gången dessa lifgifvande solbad. Det var
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nämligen en nästan sprittande friskhet hos den 
unga hudfärgen, som mot himlens starka blå fick 
ett stänk af skärt — den hvitaste marmor hvari 
vildrosor reflekteras.

Märta erfor en verklig konstnjutning. Med 
det renaste och naivaste konstintresse iakttog hon, 
hvilken härlig grupp de tre tillsammans utgjorde 
och betogs af den oskyldigaste skönhetsglädje. 
Voro de rosa i marmor, så var hon marmorn 
skuggad af cypress. Men plötsligt väckte hon till 
liksom berörd af en kall hand — hvar hade hon 
sett detta unga ansikte förut, hvilket skorrande 
rörde på minnets strängar?

»Det är visst första gången ni badar solbad», 
sade flickfägringen till venster om henne.

»Ja. Men jag kan icke påminna mig —»
»Vi äro flickorna Hasselkrona. Kanske har 

ni hört talas om oss genom farbror Stråle och 
Mina Döwenow?»

Märta svarade icke genast. Hennes blick flög 
snabbt till höger, till flickan med de blå ögonen — 
Melitta, som kom emellan henne och v. Laugen- 
Zieppen sista dagen i E. Jaså, detta var Melitta.

»Vi kommo först i dag på morgonen. Vi äro 
hvar sommar här några veckor, men hittills ha 
vi varit på besök hos moster Anna — mammas 
enda syster, som är bosatt i närheten af Stock
holm. Jag är alldeles säker på att ni är gref- 
vinnan Kronsköld — Mina Löwenows släkting. 
Ingen annan kan vara grefvinnan Kronsköld här.»
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Märta smålog. Men Melitta, som hittills för
hållit sig passiv, vände sig nu om och betraktade 
sin granne med mer respektfullt intresse. Och 
snart voro alla tre inbegripna i samspråk, sedan 
Benedikta med sin blyga framfusighet så lättvin
digt stökat undan med presentationen.

Melitta gjorde sig artigt underrättad om hur 
kuren vid sanatoriet bekommit Märta.

»A inte solbad något gudomligt?» utbrast 
Benedikta.

»En smula generande — i början.»
»Ni bör icke tänka så. Jag storgrät första 

gången, men farbror Stråle talte förnuft i mig 
sedan. För den som tänker fult, är det generande, 
sa’ han. Man skall vara som ett litet barn, hvilket 
dess moder lägger i sitt sköte, lösande upp alla 
dess bindlar för att låta det sprattla och gona 
sig framför eldbrasan, sa’ han. Och verkligen 
tycker jag icke sen dess, att jag just så här i 
den stora himlabrasans ljus och värme känner 
mig som ett litet skrattlystet barn — jag skulle 
vilja jollra och göra luftsprång, så fri och glad 
känner jag mig.»

»Ni har alldeles rätt», svarade Märta hjärt
ligt. »Också är jag icke så generad som jag 
tycker att jag, i följd af vanans falska slutledning, 
borde vara.»

»Jag blir så rasande, när folk, som aldrig 
varit med om solbad, kallar det oblygt. Af de
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planscher, jag i julas fick af herr Eaugen-Ziep- 
pen . . . känner ni herr Langen-Zieppen?»

»Hur skulle jag väl . . .?»
Märta rodnade häftigt.
»Nå, jag trodde genom Mina! Herr Eangen- 

Zieppen brukar besöka Mina ibland. Vi voro en 
tid mycket intima, jag fick som sagdt ett plansch
verk och Melitta en vas af honom i julklapp, ehuru 
något post festum, för han låg insnöad och kunde 
icke komma till Hasselhus själfva julaftonen. Ja, 
det var en underlig historia, som jag förresten 
icke riktigt begriper.»

»Du skulle ju tala om dina planscher», inföll 
Melitta.

»Ja, af de där planscherna tycker jag allra 
mest om en, som framställer ett fornromerskt 
bad. De unga romariunorna sitta och steka sig 
på golfvets marmorplattor — en hel hög, stiligt fri
serade och kanske doftande af rosenparfym. Jag 
inbillar mig, att de alla äro lika oskyldiga som 
unga, icke se hvarandras nakenhet, utan sälla och 
oberörda tala om sina älskade.»

»De kunna ju också språka politik.»
»Åh fy — hur kan ni tro . . .!»
Efter detta Benediktas ovilliga utrop, tego 

alla tre en stund, fattade af olika ingifvelser.
Ett stycke ifrån dem låg fröken Sidsels lilla 

beniga, bruna kropp tåligt utsträckt på sin madrass, 
men hvar hennes medvetande varit, innan de unga 
flickornas röster och samspråk återkallade det,
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det kunde hon sedermera ej fullt för sig klargöra. 
Först hade det gungat bort på blygselns höga 
vågor, men så hamnat i det underbara. Ty den 
allt lifgifvande solen svek ej heller här — hon 
gaf den gamla möns förpinade känslosträngar 
vingar, så att de sväfvade bort med henne — 
högt och svindlande i den värmemättade luften.

»Nej, de snakkede så men ikke politik», glömde 
hon bort sig till att högt utbrista, efter att ha 
funderat några ögonblick på saken.

Flickorna vände på hufvudet och upptäckte 
henne.

»Det stackars skrället!» kom det halfhögt från 
den alltid impulsiva Benedikta.

»Det är en väninna till mig», sade Märta.
Hennes timme var nu ute; hon tog på bad

kappan och gick att få sin afsköljning. Melitta 
hoppades artigt, att de skulle komma att vara 
ofta tillsammans. Ville icke Märta, när de nästa 
gång hälsade på henne, följa med dem till Has
selhus? En född grefvinna, som höll sig med 
sällskapsdam •— Melitta var icke i stånd att fatta 
fröken Sidsels ställning till Märta annat än så
lunda — var något mycket viktigt för Melitta. 
Bekantskapen borde underhållas.

»Ni är naturligtvis ofta på Uppbär ga hos 
Mina?» frågade hon liksom i förbigående, då de nå
got senare i hvarandras sällskap lämnade solbadet.

Märta svarade undvikande. Hon hade i själfva 
verket icke ännu varit där — en stark ovilja höll
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henne tillbaka. Men Mina besökte i stället så 
mycket oftare sanatoriet. Det var därföre icke 
heller någon öfverraskning för Märta, då de 
inträdde på den stora skuggiga gården, att 
finna Mina på en af sofforna bredvid morbroderns 
korgstol.

Melitta ilade med stor liflighet emot henne, 
skakade hennes hand och önskade henne välkom
men till orten. Det rådde ju rätt stor skillnad i 
ålder emellan dem: läsflickan Mina Holm hade 
burit de små tultorna Hasselkrona på sina armar, 
men Melitta underhöll flitigt bekantskapen, ty 
emellan Minas barnsängsbesvär bjöds hon ibland 
att hälsa på henne i Stockholm — något som 
den omtänksamma unga flickan visste att tillbör
ligt värdera.

Men Mina var i dag ganska tillbakadragen. 
Hon föreföll förströdd och orolig, och när doktor 
Stråle slöt sig till gruppen, passade hon på att 
taga fröken Sidsel afsides med sig. Ifrigt pra
tande sågos de båda damerna sedan vandra upp 
och ned under träden.

»Hur har solbadet bekommit min unga dam?» 
frågade doktor Stråle Märta, men innan hon hann 
svara, förklarade Benedikta, att »farbror doktorn 
visst finge tjudra dem. De voro efter badet så 
lätta som dun — färdiga att flyga när som hälst.»

Märta måste instämma. Hon yttrade några 
erkännsamma ord till doktorn, som förtjuste ho
nom, och den uppmärksamma Melitta iakttog med
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ett styng af afund, att »flickorna Hasselkrona» 
icke längre voro första favoriten hos den omtyckte 
mannen. Med sitt handarbete slog hon sig ned 
bredvid friherren, börjande ett detaljeradt samtal 
med honom om hans hälsa.

»Nå, farbror doktor, här ha ju timat nyheter 
i orten medan vi varit borta. Den där ryslige 
von Dangen-Zieppen bygger ju i alla fall de där 
fabrikerna, som pappa hittade på», sade Benedikta 
och flängde själfsvåldigt upp på det stora sten
bordet, där hon graciöst satte sig tillrätta.

»Hm! Jag tänker, att Dangen-Zieppen nog 
kommit dithän ändå, äfven om han ej fått klafven 
därtill af ’pappa.’ Kanske hade det dröjt litet 
längre . . . kanske inte . . . hvem vet!»

»Asch — den odågan!»
»Små lamm ska’ inte bitas.»
»Ja, farbror har nu alltid favoriserat den där 

människan. Farbror var nog också med om att 
skämma bort honom, när han var pojke. Han 
blef ju rysligt bortskämd — eller hur?»

»Det kunde knappt gå annorlunda. Men jag 
har alltid trott på honom, och det har visat sig, 
att jag fick rätt till sist. Det finns mer värde 
hos den mannen än en liten flicka någonsin lär 
sig förstå.»

Benedikta trutade med de vallmoröda läp- 
parne och var sinnad låta ämnet falla, men nu 
inföll friherren:
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»Karlen tycks ha fattats af en ädel nyck. Jag 
lät i går köra mig bort till nybygget, besåg också 
ritningarne till det bela och tog reda på den plan, 
som ämnar följas. Första klass alltigenom. Och 
om aktieteckning är ju icke fråga — annars kunde 
jag ha önskat att få vara med.»

»Här afses icke ett vinstgifvande företag. 
Detta stöter ju på fantasteri — »jag är van vid 
att folk rycker på axlarne åt mig» skrifver han i 
ett sitt bref till mig. Han går något för långt, 
fruktar jag. Bär sig icke företaget, är han bank
rutt. Men han hoppas att få inkomster och utgifter 
att gå ihop — mer afser han ej. Hufvudsaken 
för honom är att få en verkningskrets. Han vill 
gifva arbete, upplysning och goda hem åt en 
handfull medmänniskor — han kallar det sitt 
’sociala experiment’. »

»Karlen är galen», utbrast friherren retligt. 
Ack, hans egna drömmar om ett verkningsfält, 
grundadt på ädel sträfvan att hjälpa och upplysa!

»Åtminstone tillsätter han den omtalade von 
Langen-Zieppenska förmögenheten. »

»Att han icke då hellre skänker den åt väl
görande ändamål», inföll Melitta indignerad.

»Ack, de små flickorna», utbrast doktorn, 
skrattande.

»Det är i alla fall synd om honom», inföll 
Benedikta förnumstigt, »för han kommer kanske 
att ångra sig rysligt en dag. Jag får också ibland 
en så förfärlig lust att göra någonting, men jag
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vågar aldrig börja, för jag är rädd att snart igen 
ledsna på alltihop. Tror icke farbror, att herr 
Langen-Zieppen snart ledsnar?»

Doktorns ljusa ansiktsuttryck mörknade, ty 
Benediktas barnsliga fråga kom i kontakt med 
en viss hemlig fruktan, som hans optimism ej 
alldeles lyckades besegra.

»Han behöfver en god kvinna vid sin sida», 
sade han sakta; ty hans tro på detta sorts infly
tande var alltjämt orubbad. Omedvetet ämnade 
han se bort till Melitta, men på väg dit fastnade 
hans blick förtrollad vid Märta.

Hon satt tillbakasjimken i trädgårdsstolen, 
med kinderna i purpur och blicken vidöppen af 
den oro och hjärtklappning, som samtalet upp
väckte hos henne. Doktorn frapperades — ett så 
glödande lif hade han icke sett i det lugna, något 
stela ansiktet förut.

»Jag har heder af min unga dam», utbrast han. 
»Ni formligen strålar af hälsa. Titta, baron, så 
vacker er fröken systerdotter har blifvit.»

Märtas rodnad blef djupare — allas ögon 
vändes nu mot henne. Friherrens ljusa ögon 
dröjde längst. Mycket af den gamla oviljan däri 
hade försvunnit. »Flickan är måhända ett prakt
exemplar», ertappade han sig ofta med att undra.

»Vi stå båda i stor förbindelse hos er, herr 
doktor», sade han artigt.

»Menar baron, att baron också blifvit vack
rare», inföll Benedikta näbbigt.
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Doktorn jagade henne ned ifrån bordet, men 
friherren skrattade godmodigt. Strax därpå reste 
sig Märta för att i ensamhet få begrunda det 
hon hört.

Hon vek skyndsamt af på en väg, som 
förde in i skogsparken. I stridiga känslor stor
made hon fram på stigarne, tills hon hann en 
aflägsen plats, fri från alla de grupper af kurgäster, 
som denna tid på dagen promenerade därinne eller 
med böcker och handarbeten sutto på bänkarne.

Utmattad sjönk hon ned på en kullfallen träd
stam, berusad af hälsa och bekjunmerslöshet, af 
sommarens ändtligen inbrytande skönhet men 
främst af det hon nyss hört. Huru nykter ung
domens löjtnantsförälskelse varit emot det hon 
nu erfor! Den hade, när allt kom omkring, varit 
en blott oundviklig följd af de förhållanden, hvari 
hon då lefde, medan detta sista däremot stod i 
strid med både förnuft och skäl. Icke älska, 
men se upp till honom ... ack! om hon blott 
finge tillåta sig att se upp till honom.

Men plötsligt kom en ny tanke henne att 
förfärad fara upp: kanske skulle han icke stanna 
borta mycket längre, när nu så mycket hemma 
påkallade hans närvaro! Någon måste veta detta. 
Hon hastade tillbaka till sanatoriegården, men 
endast Melitta med sitt broderi satt nu kvar under 
eken. Afven Mina och fröken Sidsel voro gångna. 
Men kanske hade Melitta hört något.

Märta satte sig åter på sin förra plats, där
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färgen på kinderna, tog sig så bra ut, att Melitta 
undrade om icke dagern där särdeles fördelaktigt 
silade sig ned mellan grönskan. Hon beslöt att 
hädanefter göra den platsen till sin, när man sam
lades ute på gården.

»Ni är icke road af handarbete?» sade hon, 
men icke ett spår af det ogillande hon kände för
spordes i hennes ton.

Märta tänkte, att hon arbetat nog hos frök
narna Bruun och att det nu var bra härligt att 
kunna endast lata sig, läsa och tänka. Hon sade 
något härom och Melitta genmäl te:

»Ja, det är alldeles som Benedikta. Sommar
tiden vill hon bara flänga omkring och göra 
ingenting. »

»Fröken Benedikta förefaller att vara så barns
lig. Därföre var hennes lilla skärpa, när hon 
nyss talade om herr Fangen-Zippen desto mer 
öfverraskande. »

Melitta teg och funderade ett ögonblick. Hur 
mycket kunde väl Mina ha berättat om v. Fangen- 
Zieppens beteende mot henne?

»Herr Fangen-Zieppen är en person, som 
isynnerhet kvinnor böra yttra sig med skärpa om», 
sade hon med värdighet. »Men vi ha nu sär
skild anledning till detta . .. han har ju gjort 
stackars pappa stort förfång med sina byggnads
företag. Jag fruktar han knappt gått hederligt 
till väga i denna sak.»
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»Så säger alltid den förlorande», tänkte Märta 
med hetta. Högt sade hon: »Hvarför processar 
då icke majoren, om han anser sin rätt kränkt?»

»Nå, det är icke så! Den juridiska rätten lär 
vara herr Dangen-Zieppens. Men moraliskt sedt, 
har han orätt, ty han lär nu helt ogeneradt 
begagna sig af hvad pappa yppat om sina idéer. 
Han bygger visst alldeles efter pappas plan. 
Ja, det förstås, pappa hade väl inte kunnat göra 
det så storartadt, men ändå ... Nej, processa vill 
pappa i alla händelser icke — processer äro ju 
så ovissa och tidsödande. Men ni förstår, att det 
under dessa förhållanden är vår skyldighet att 
visa herr Dangen-Zieppen köld.»

Märta betraktade henne några minuter tyst 
och ihärdigt. Hon misstänkte, att denna lilla 
söta, broderande flicka nog inte endast för sin 
»pappas moraliska rätt» uppoffrade sin friare.

Ja, nog var Melitta söt, där hon satt med 
sitt broderi, som mellan hennes händer, med sitt 
nästan skära barnahull, föll ned mot den blåa 
kjolen — söt och intagande, värdig och lugn. 
Men Märta kände en häftig förbittring börja sjuda 
inom sig. Var det möjligt, att denne lättrörde 
Gunnar von Dangen-Zieppen kunnat stå emot så 
mycket behag, frågade hon sig misstroget. Ty 
hennes omdömesförmåga var sällan rätt klar, när 
hon med partisk ifver bemödade sig om att förstå 
nagon. Med sitt goda klara förstånd kom hon 
da icke långt, skenbara och verkliga motsägelser

16
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förvirrade henne, men främst den där partiskheten 
likväl. Hon vågade icke nu lita på intuitionen. 
Instinkten sade henne väl att hon borde misstro 
det sken af ljufhet, som omgaf den lilla varelsen, 
men ett behof af själfplågeri dref henne att ihär
digt motsätta sig detta.

»Jag tycker illa om henne! Men förtjusande 
är hon, och jag undrar om icke Mina i alla fall 
har orätt», var den slutsats hon stannade vid.

»Ni säger ingenting! Anser fröken oss mahända 
för oförsonliga och stygga efter allt det vackra, 
fabror Stråle nyss sade om herr kangen-Zieppen?»

»Åh för all ... jag står ju utanför denna sak. 
Jag tillåter mig visst inte att tycka något.»

Båda tego, Melitta flitigt syende och Märta 
ihärdigt granskande sina naglar.

Melitta hade nog väntat sig ett annat svar, 
ett konventionelt instämmande, men härtill var 
Märta for ärlig. Den tid hon protegerades af sin 
mors väninnor och var med ute i stora världen 
hade hon ju ofta drifvits af ungdomlig fåfänga 
att i smått uppträda mot salongslifvets häfd, men 
var utanför detsamma strängt korrekt. Med 
sin ökade erfarenhet och sin tynande respekt 
för sällskapslifvet hade hon dock numera intet 
intresse för huru hon bedömdes. Hon gick för det 
mesta i smått som stort sin egen väg med en viss 
ironisk öfverlägsenhet gent emot genomsnitts
människor. Men hon var dock icke helt och 
hållet utan undseende för dem ... hon insåg, att
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hon i deras ögon alldeles saknade betydelse, sedan 
hon upphört att vara den firade arftagerskan, och 
hon böjde sig därför för de flesta sällskapslifvets 
små kraf, men med tyst förbehåll att, i motsats 
mot hvad hon gjort i ungdomsåren, därutanföre 
vara helt sig själf. Med Melitta stod hon gärna 
på god salongsfot, men ville icke offra ärlig
heten härför.

»Ni systrar äro alltså denne herr Bangen- 
Zieppens svurna fiender. Det kunde nog vara 
roligt se hur er lilla munviga syster reder sig 
med en så öfverlägsen herre som han ju lär vara, 
men troligtvis är jag icke här då.»

»Icke jag heller», inföll Melitta oöfverlagdt.
Två som måste vara borta innan denne Gun

nar von Bangen-Zieppen kom hem! Märta bet 
hårdt ihop tänderna i tilltagande vrede.

»Ar det kändt när han kommer?» framkastade 
hon vårdslöst.

»Han lär vara att hemvänta i slutet af augusti 
eller början af september. Då fara vi hem, Bene
dikta och jag, ty han besöker rätt ofta farbror 
Stråle, och vi vilja icke träffa honom.»

Slutet af augusti eller början af september 
var också den tidpunkt som morbrodern bestämdt 
för sitt vistande vid sanatoriet. Märta frågade 
sig, om det möjligen kunde finnas något samman
hang mellan detta och herr Bangen-Zieppens 
beslut att vistas borta till dess. Om Mina kunde 
ha rätt däri, att han icke litade på sig själf att
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dagligen vistas i hennes närhet och därföre blef 
borta, så länge hon var hos sin mor på Uppbär ga?

Men denna förbiskymtande tanke medförde 
dock intet sinnesuppror. Den gick som den kom. 
Den beskedliga Mina! Nog var väl männens 
smak oftast underlig, men Gunnar von Langen- 
Zieppen var ju icke lik flertalet män.

I detsamma hördes första ringningen till den 
tidiga middagen, och Melitta lade pa sitt ordent
liga vis ihop sitt arbete samt reste sig upp.

sAtt vi två också skulle komma att tala om 
denne herr Langen-Zieppen. Den ena af oss 
känner honom icke och den andra — nå, det är 
min plikt att innerligt afsky honom», tilläde hon 
med en smula saknad i tonen.

»Han är ju ortens förnämsta ungherre, och 
då är det ju rätt naturligt, att vi två flickor syssel
sätta oss med honom», genmäl te Märta snabbt 
och vårdslöst. »Och så som han latit tala om 
sig kunde jag minsann ha lust att göra hans 
bekantskap.»

»Det vill jag afråda! Han är ytterligt sim
pel med fruntimmer.»

Jaså, det var således icke endast vattenfrågan, 
utan också sårad stolthet som bestämde Melitta 
att undfly honom. Han hade en gång närmat 
sig henne!

»Doktorn tycks dock sätta värde på honom», 
envisades Märta, obenägen att lämna det fängs
lande ämnet.
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»Farbror Stråle var god vän med gamle 

Hangen-Zieppens och hjälpte dem att förguda 
gossen Gunnar. Också är farbror en sådan opti
mist! Möjligt är ju att han icke ser några fel, 
men i alla händelser tror han, att det endast är 
en god hustru, som fattas hans favorit.»

»Det är nedrigt att männen alltjämt skola 
kunna tillåta sig hvad som hälst, i tanke att en 
kvinna förr eller senare förlåter och räddar dem.»

»Jag för min del skulle icke undandraga mig 
denna mission, om den ålades mig. Den är ädel 
och värdig en sann kvinna», sade Melitta, medan 
de följdes åt upp till sina rum.

därimot skulle aldrig kunna låta narra 
mig till något dylikt. Det är en chimère att tro, 
att man vinner något därmed. Och det är dess
utom denna säkert påräknade nödhamn, som bidra
ger att skapa de flesta vildhjärnorna. Mannen 
vet, att han aldrig kan bli så dålig, att icke en 
kvinna tillsist förlåter och kärleksfullt sig förbar
mar öfver honom. Men är han vrak, så förblir 
han vrak. Han kan röras för ögonblick — och 
så tror kvinnan, att hon oinvändt honom. Men 
en man, som icke kan upprätta sig själf, upp
rättar icke heller en kvinna. »

»Men hon kan hjälpa och understödja honom.»
»Det är alltid mannens och kvinnans plikt 

att ömsesidigt göra.»
»Jag kan icke sätta mig in i förhållandet att 

taga emot moraliskt stöd af en man» sade lifligt
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och energiskt Melitta, hvars erfarenheter hufvud- 
sakligast vände sig om fadern, von Langen- 
Zieppen, sådan hon lärt känna honom, och d:r 
Wilke. »Men jag känner mig vuxen att taga itu 
med en moraliskt försvagad man.»

»Jag skulle kunna älska honom, men aldrig 
’taga itu’ med honom» utropade Märta ofrivilligt.

Melitta tänkte, att hon kanske icke skulle 
älska honom så mycket, men ha ett glödande 
intresse af att alltid hålla honom i tömmen.

»Vi få återupptaga detta ämne en annan 
gång. Det är högst intressant», sade hon. »Hur 
kommo vi på det — jo, von Langen-Zieppen! Ja, 
det är ju möjligt att farbror Stråle har rätt däri, 
att det endast är en god hustru, som felas honom. 
Men så lättsinnig som han är! Han kan nog 
aldrig bestämma sig, fruktar jag. — Här är Bene
diktas och mitt rum. Kom ofta och titta till oss 
— vi få mycket att språka om.»

Märta var ej fullt säker på detta. Melitta 
sträckte sig på tå och Märta måste finna sig i 
att på flicksätt bli kysst på kinden.

»Han är ytterligt simpel med fruntimmer», 
ringde det i hennes öron hela dagen.

Melitta hade ju härmed icke sagt henne något 
nytt, men det hon visste förut hade härigenom 
liksom fått starkare bekräftelse. Tveksamt styrde 
hon framåt kvällningen kosan nedåt stranden, den 
tid doktorn brukade ro öfver till Björkudden. Hon 
ville återupptaga ämnet med honom — hon ville
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veta ännu mer — hon ville plaga sig och girigt 
spana efter några uttryck af gillande för den klan
drades räkning.

Men då doktorn kom vandrande nedför stigen, 
vek hon med en hastig känsla af blygsel in bland 
några buskar. Det var ju hennes bestämda före
sats att för all tid undvika denne Gunnar von 
Langen-Zieppen. Hvarföre skulle hon väl då 
vara så svag att tillata tankarna syssla med 
honom?

»Se upp till honom ... ack! bara se upp till 
honom», bad det bevekande inom henne.

Men då hon gifvande vika för detta ater 
trädde fram, var båten med den ensamme mannen 
redan half vägs till andra stranden, där björkarna 
lutade sig öfver tant Annas graf.



**********************

KAP. XIII.

Två dagar senare erhöll fröken Sidsel från 
friherrinnan Mina ett bref af följande lydelse:

Kära Fröken Sidsel!
Han har kommit. Försiktighet, tystlåtenhet! 

Den minsta lilla oskicklighet, och allt är förloradt.
Ni har ju noga lagt på minnet det jag 

berättade er för två dagar sedan om den kära 
flickans besynnerliga egensinne att ej vilja träffa 
min ungdomsvän — om mitt löfte till henne och 
mitt beslut att trots allt föra dem tillsammans. 
Jag är, som jag nämnde, fast öfvertygad om, att 
det blir till bådas lycka. Han skall icke kunna 
motstå henne, och hon kommer att såsom hans 
hustru intaga en ställning, värdig hennes börd. 
Och så, goda fröken, minnes ni ju också hvad jag 
förtrodde er om min önskan att visa vår Märta 
att jag icke har några, vare sig simpla eller själf-
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viska afsigter beträffande denne Gunnar von Dan- 
gen-Zieppen, utan intet hellre begär än att se hans 
lilla tycke för mig — det har nog sin rot mest i 
hans envisa lynne — förbytt i passion för henne.

Men mitt löfte! Jag kan ju icke ådraga mig 
hennes förakt genom att öppet bryta det. Därför 
måste ni hjälpa mig, såsom vi öfverenskommo.

Sådan makalös tur att min ungdomsvän skref 
till mig och icke till någon annan, att byggnads
företagen tvinga honom att komma hem förr än 
han beräknat. Nå, förstås att jag skrifvit till ho
nom och låtit honom tro, att man sätter hans 
bortovaro i samband med mitt vistande på Upp- 
bärga — d. v. s. åtminstone jag gör detta. Han 
bad mig underrätta, att han skulle komma som i 
dag — men har jag gjort detta tror ni? Nej jag 
har hållit saken så hemlig. Nu begär jag vagnen 
och far själf ner till stationen och hemtar honom. 
Och ni! Ni går genast till Märta och säger, att 
ni fått bud ifrån mig, som önskar rådgöra med 
er om ett broderi. Ni ber Märta följa er öfver 
sjön och genom skogen hit. Ni törs naturligtvis 
icke gå ensam. Hon kan — hon får icke neka 
att gå med er. Men genast, förstår ni, innan nå
got rykte hunnit ut, att han kommit, ty känner 
jag henne rätt, ger hon sig då af ifrån orten och 
det ögonblickligt. Sedan får slumpen afgöra hur 
de skola råkas — om ni möta vår vagn eller jag 
kan få ut honom i skogen emot er. Är det första 
väl öfver, sedan blir det lättare att oftare samman-
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föra dem. Märta skall sedan vara för stolt att 
låtsas om något och öppet undvika honom. Hon 
skall nog icke vilja utsätta sig för den tydning 
detta kunde få. Jag börjar nämligen nu äfven tro att 
Gunnar möjligen är den fransman, hvarom hon 
ifrån B. skref till er, ehuru hon sedermera ålagt 
er att aldrig röra vid detta ämne. Märta har all
tid låtit mig tro, att hon till oss kom direkt från 
Köpenhamn, men efter hvad ni och jag nu stafvat 
och lagt ihop, så måste hon ha uppehållit sig några 
dagar någonstädes under vägen — troligen i E. Och 
att han var där vid samma tid har jag, utan att di
rekt fråga, i dag fått veta af mamma. Min Gud! 
det går rundt i mitt hufvud. Om de träffats i B-, 
så måtte de i alla fall ha skilts som ovänner. 
Eller har icke helt enkelt er myckna romanläsning 
kommit er att gissa på orimligheter? Men ändå... 
ja, vi få väl se!

Så lyckligt i alla fall att vi kommo att tala 
om denna sak. Er romanläsning är också en för
del, ty den gör er nu fullt lämplig att sköta en 
liten intrig. Ni har förstått mig så bra och ni 
har ingifvit mig mod och inspiration där jag va
rit tvehågsen. Vi lyckas! Endast lugn — non
chalans — broderi! Glöm ingenting af detta och 
hon går nog i vår lilla välmenta snara.

Er tillgifna Mina Köwenow.

Då fröken Sidsel läst detta bref två gånger, 
ansåg hon sig kunna det utantill. Det vore
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bäst att genast förstöra detta bevis på bennes och 
friherrinnan Minas tilltänkta planer.

Borde det brännas eller ätas upp? Men som 
det var skrifvet på tjockt modernt s. k. na- 
turpapper och fröken Sidsel dessutom nyss ätit 
frukost, så beslöt hon sig för att bränna det. Sedan 
detta var gjord t, och hon tagit sig en försvarlig 
klunk nervdroppar, tyckte hon sig vara i rätt in
trigstämning och gick att söka upp Märta.

»Min söde Grevinde, jeg har haft et lille Brev 
fra Baronesse Mine», började hon, men kom af 
sig trots både nervdroppar och bränningsprocess. 
Det var, fann hon, bra mycket lättare att läsa om 
intriger, än sköta en i verkligheten.

Hennes oro meddelade sig åt Märta, som, be
redd på ingenting, helt lugnt satt och ritade några 
broderimönster, hvilka hon lofvat Melitta. Hon 
sprang upp — fröken Sidsel var ju hvit intill 
läpparna.

» Hvad har händt! Säg fort ifrån... en olycka... 
något af barnen?!»

»Nej, kjære! Det er kun det, at Baronesse 
Mine...» men hennes darrande läppar förmådde 
icke fortsätta.

Märta satte sig åter.
»Säg ut! Jag kan förstå, att det åter är nå

got med Mina och att hon i sin nedslagenhet 
häröfver valt er till mellanhand. Hon har icke 
velat meddela sig direkt med mig. Stackars Mina! 
När skall det bli... till vintern igen? Jag måste
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då äfven denna vinter vara hos henne», tilläde 
hon tankfullt

Hon hade dock andra planer, ehuru ännu icke 
fullt klara, för vintern.

Men nu ändtligen samlade sig fröken Sidsel 
till förtviflans mod.

»Jeg forstaar Dem ikke i Dag! De er saa 
nervös. De lader mig ikke tale ud. Baronesse Mine 
önsker kun, at jeg nu strax skal komme til Upp- 
bärga for at hjælpe hende med at ordne Farver 
og Garn til et Broderi. Det skal blifve en Over- 
raskelse for Baronen, og derfor vil hun ikke tage 
Arbejdet med sig herhen. Men jeg tör ikke tage 
over Söen og heller ikke gaa alene gjennem Sko
ven. De gaar jo med mig... sig, at De vil!»

»Ja, en bit kunde jag väl gå med er, ni 
lilla sjåp», sade Märta dröjande och samlade 
ihop sina kringströdda papper. »Bara det icke 
vore så kväfvande hett! Men kanske är det 
svalare i skogen, och jag kan ju där med en 
bok vänta på er tills ni kommer tillbaka ifrån 
Uppbär ga.»

»Aa, De maa gaa med hele Vejen!» sade Frö
ken Sidsel smeksamt.

»Nej, jag har ingen lust att höra på era och 
Minas öfverläggningar om garn och färger och 
sådant där, en så het dag som i dag. Jag stannar 
i skogen så länge.»

Fröken Sidsel tordes ej vara alltför enträgen, af 
fruktan att förråda sig. Men för hvar gång Märta
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talade om att stanna och ej vilja gå med längre, 
trugade hon henne några steg till, visande sig så 
ängslig och skrämd för allt möjligt, att den anings
lösa Märta häraf lät beveka sig. Men då vid en 
krök af vägen plötsligt slottets skiffertak och ett 
hvitt torn stack upp öfver trätopparna, då vägrade 
hon bestämdt att gå med ett steg längre.

Hon måste dock lofva att stanna där hon var 
tills fröken Sidsel kom igen. Hvarpå fröken Sid- 
sel begaf sig af ensam, mycket oviss och orolig. 
Hvarför mötte då icke friherrinnan Mina med herr 
v. Eangen-Zieppen, såsom hon sagt hon skulle göra? 
Hvad skulle hon nu säga, då hon kom utan Märta?

Under tiden stod Märta kvar och stirrade en 
stund på skiff ertaket. Hans hem! Därpå vände 
hon sig tvärt bort och vek djupare in i skogen.

I närheten af några höga tallar slog hon sig 
ned med sin bok i den redan blommande ljungen. 
Men så hett det var! Van att taga luftbad, tog 
hon af sig sin blus af lilasfärgadt råsilke — här 
såg henne ju ingen — skor och strumpor och 
hängde upp allt sammans på en slokande gren. 
Hatt hade hon ingen — kuren föreskref att gå 
barhufvad så mycket som möjligt. Och så sträckte 
hon ut sig i ljungen.

Ett ögonblick kände hon någon rädsla för 
ormar, men denna fruktan försvann snart för käns
lan af välbehag. Hon slog ut de hvita armarne 
— dubbelt hvita mot det blankgröna lingonris,
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som växte bland ljungblommorna. Om hon skulle 
leka litet med fröken Sidsel?

Hon drog nålarna ur håret och lät det svalla 
fritt öfver de bara skuldrorna, stack ett par hvita 
rosor, som hon burit i skärpet däri och draperade 
sig föröfrigt graciöst i den tunna hvita silkesjal, 
som hon haft med på armen, i händelse det kunde 
kännas kyligt därinne i skogen, ofvanpå den heta 
promenaden.

»Se så, nu vill jag leka den sofvande prinsessan 
i skogen, när fröken Sidsel kommer. Hon förtjänar 
denna lilla muntration, efter att ha blifvit lämnad 
ensam, stackars varelse, den biten som är kvar.»

Hon låg orörlig och stirrade upp mot skyn, 
men hur det var behöfde hon icke leka sofva. 
Hetta och stillhet och aningslös ro i tankarna — 
medvetandet gungade bort och hon somnade in 
sundt och naturligt. Hennes sista klara tanke 
var ett »Gudskelof» för att hon icke låtit öfver- 
tala sig till att gå med ända fram och därigenom ut
satt sig för det upprifvande i att komma i berö
ring med det, som ju utgjorde en del af Gunnar 
von Uangen-Zieppens hvardagslif.

Under tiden sutto friherrinnan Mina och hen
nes värd på verandan utåt parken, v. Langen- 
Zieppen hade kommit tidigare än hon beräknat, 
ty aldrig stark i siffror, hade hon misstagit sig om 
tiden för tågets ankomst. De hade spisat frukost 
tillsammans, och han brann nu af otålighet att få 
begifva sig bort till nybyggena, men Mina hade
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så mycket att fråga om, så mycket skvaller att för
tälja, att han fann sig kvarhållen mot sin vilja.

Han gungade otåligt i den indiska gungsto- 
len. Tvifvelsjuka och älskogstankar voro sedan 
en tid trängda i bakgrunden af en brinnande 
verksamhetslusta. Sinnet hade af den engelska 
resan fyllts af nya intryck och erfarenhetsrön, dem 
han längtade att få praktiskt tillämpa.

Friherrinnan Mina satt som på nålar. Skulle 
hennes plan stranda? Hon pladdrade utan uppe
håll, men tankarna sysslade blott med frågan: 
»skulle hon väl lyckas uppehålla honom tills Märta 
och fröken Sidsel kommo?

»Hvem kommer där?» utbrast v. Bangen- 
Zieppen plötsligt.

Det var fröken Sidsel, som i sin krinolin kom 
flaxande ut ur parkdunklet och styrde kosan rakt 
på verandan — orolig, skygg, tuppröd.

Friherrinnan Mina mötte henne på trappan.
»Märta?» var hennes tysta fråga.
»I Skoven, et Par Skridt herfra. Det var 

umuligt at faa hende længere.»
Friherrinnan Mina knep ihop läpparne. Hon 

presenterade fröken Sidsel för sin värd och fick den 
lilla flämtande varelsen placerad i en korgstol.

»Deres Broderi, min söde—jegskulde hjælpe Demi»
v. Bangen-Zieppen tänkte att han nu kunde 

försvinna, men Mina hade annorlunda beslutat.
»Käre Gunnar, du är väl snäll håller fröken 

Bruun sällskap, medan jag går efter mitt garn.»
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Innan hon gick, fick hon tillfälle hviska till 

fröken Sidsel: »Jag måste ensam och ostörd fun
dera ut hvad vi ha att göra.»

v. Langen-Zieppen tyckte visserligen, att de 
båda damerna kunnat afgöra garnfrågan inne hos 
Mina, men var för mycket världsman att lata 
märka något. Han försökte underhålla sig med 
fröken Sidsel, men det gick så på tok, att han 
snart fann, att han gjorde henne en tjänst med 
att förskansa sig bakom en tidning.

Men nu fick fröken Sidsel ett förtvifladt behof 
att visa sig obesvärad. Hon lutade sig öfver räcket 
och började högljudt prata med de båda små gos- 
sarne, som lekte i sanden utanför verandan med 
en något äldre flicka. Men gossarne förstodo icke 
mycket af hennes danska och da vände hon sig 
till flickan.

»Hvad hedder du, min lille Ven?»
»Ester. Min pappa ä’ inspektor här på gården.»
»Har du mange Södskende?»
»Ja — dom ä’ pojkar allihop. Vi ha så’n otur 

mä’ pojkar — hvar gång min mamma varit sjuk 
ha vi fått en pojke. Sist när hon hade ondt i 
benet fick vi Pelle.»

Fröken Sidsel vardt tillintetgjord. Hon tyckte 
sig spåra ett smålöje på ansiktet bakom tidningen. 
Hon reste sig för att flykta in till friherrinnan 
Mina och såg i sin förvirring icke, att den stora 
engelska hund, som v. Eangen-Zieppen fört med 
sig hem, lagt sig alldeles framför hennes fötter.
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I sista minuten ville hon rädda både sig och hun
den genom ett af sina luftiga språng öfver honom; 
men han misstog sig om hennes afsikt — förskräckt 
flög han blixtsnabbt upp, och där satt nu den 
gamla damen grensle på hans rygg, med krino
linen i vädret och en myckenhet gammalmodigt 
hvita bomullsstrumpor till synes.

v. Dangen-Zieppen hastade fram och hjälpte 
henne ur den fatala belägenheten samt klatschade 
till hunden, som slokade bort i en vrå, hvarifrån 
han med stora melankoliska ögon blickade ut på 
sällskapet. Han hade nog burit sig mycket oin
telligent åt, men så var han också så nervös och 
förvirrad af den långa resan — af allt det främ
mande i omgifningen. Till och med de små gos- 
sarne, som han nyss svansande försökt ställa sig 
in med, talade icke med de ljud, han var van att höra.

Men med fröken Sidsel var det ute. Hon 
gaf till ett hysteriskt skrik och föll i konvulsioner. 
Det hade varit för många sinnesrörelser på en 
dag. Friherrinnan Mina, fru Holm och några 
jungfrur kommo ut för att se hvad som stod på.

»Mycket bra — jag kunde inte ha hittat på 
det bättre själf», hviskade friherrinnan Mina, så 
helt och hållet upptagen af sin intrig, att hon 
trodde fröken Sidsel blott gjorde sig till. »Ropa 
också på Märta, så bli vi tvungna skicka efter 
henne, och då hon får höra, att ni är sjuk, kom
mer hon naturligtvis.»

Fröken Sidsel började hysteriskt skratta.
H
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Fru Holm föreslog, att man skulle föra henne 
i säng.

»Men den söde Grevinden sidder jo i Skoven 
og venter, og jeg maa vel gaa til hende!»

»Var Märta med er, goda Fröken Sidsel?»
»Ja, min bedste Baronesse. Hun vilde ikke 

gaa med helt frem. Hun sidder i Skoven et Par 
Skridt fra Vejen til Björkudden och sanatoriet 
Det var umuligt at faa hende længere. »

»Då få vi skicka efter henne. Ni måste nu 
livila och kan nog icke komma härifrån i dag.»

»Nej . . . ikke ... i Dag! Men hvem skal sige 
hende Besked om dette?»

Friherrinnan vågade väl icke föreslå hveni, 
men såg rådvill bort på sin ungdomsvän.

»Ja visst, jag går gärna, kära Mina! Jag 
ämnar mig i alla fall till nybygget. I förbivägen 
finner jag nog rätt på din riksgudinna och under
rättar henne.»

Han hastade i väg, glad att komma undan 
för så godt pris.

Några minuter senare upptäckte han den sof- 
vande Märta, vägledd af hennes i tallen viftande 
blus. Han tittade nyfiket ned på henne, raglade 
tillbaka, men lutade sig snart ned öfver sofverskan 
igen, fattad af yrsel. Han ryckte henne upp till 
sig, besinningslöst kyssande hennes läppar och 
bara skuldror. Han hade icke en enda klar tanke 
i behåll. Än en gång var han lika het, lika våld
sam och obändig som någonsin i ungdomens dagar.
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Sålunda brutalt sliten ur sin sömn, finnande 
sig i en mans armar — och i hvems! — miste 
Märta icke medvetandet, men besinningen. Hon 
slog honom i ansiktet och vardt genast fri.

De stirrade ett ögonblick dödsbleka på hvar
andra, sedan kastade hon sig med ett ociviliseradt 
tjut framstupa i ljungen och grät.

»Mademoiselle Blanche!»
Hon for upp på knä igen och såg på honom 

med ögon som gnistrade bakom tårarna, svepte 
silkesjalen om skuldrorna, slet de hvita rosorna 
ur håret och nästan skrek:

»Ni inbillar er kanske, att detta var tillstäldt 
för er skull!»

»Om jag vågade göra det, vore jag den lyck
ligaste människa på jorden.»

Hon skakade håret ur ansiktet, men hennes 
sinnesrörelse var så stark, att hon hvarken kunde 
resa sig upp eller säga något vidare. Där gun
gade hennes blus och strumpor så trankilt och 
oskyldigt på sin gren, att hon kunnat slita dem 
i stycken. Och nedanför på marken stodo de små 
handskskinnskorna.

»Gå er väg — eller jag hoppar i sjön!» fick 
hon ändtligen luft till att utbrista och såg med 
vild beslutsamhet bort till viken, som blänkte in 
bland skogssnåren.

»Jag visste ej, att lilla mademoiselle Blanche 
hade ett sådant lynne», sade han sakta.

»Gå er väg!»
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»Eller ni hoppar i sjön. Naturligtvis hoppar 
jag då efter! Tro icke, att jag åter släpper er 
ur sikte. Jag gör det icke! Jag förlorar er en 
vinterkall dag i snön och återfinner er på min 
egen mark, bland mina egna ljungblommor en 
sommardag. Godt! Begär allt annat, blott icke 
att jag skall gå min väg! Jag vill naturligtvis 
vända mig bort, medan ni ordnar er litet. . . säg 
mig blott först, är ni Märta Kronsköld?»

»Man har skickat er till mig! Mina skall ha 
för detta.»

»Det skall hon, och den snälla fröken Sidsel 
med». Han vände sig bort.

Trots den lätta tonen förstod hon plötsligt, 
att icke endast hon, utan äfven han var sa upp
rörd en människa kan bli, och att hon maste vara 
varsam med dem båda. Darrande ordnade hon 
håret och tog på sig blusen, och då han åter 
vände sig om, hade hon skenbart återvunnit väldet 
öfver sig själf. Hög och isande förnäm, i lilas 
sommarklädning, med sikesjalen på armen och 
det mörka hufvudet med sina glödande kinder 
under en stor ljus parasoll, stod hon och blickade 
på honom med fullkomligt orörligt ansikte. En
dast ögonen talade sitt afvisande, föraktfulla språk.

Men om han också icke kunde undgå att märka 
detta, så studsade dock verkan däraf tillbaka för 
allt det, som så lidelsefullt i detta ögonblick rörde 
sig inom honom. Han såg på henne med sa
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mycken varm glädje och högtidlig beundran, att 
hon tillsist måste slå ned sin blick.

»Mademoiselle Blanche!»
»Jag väntade fröken Sidsel och ville gyckla 

litet med henne. Inte ägde jag en aning om, att 
ni kommit hem», sade hon lågt, förargad öfver 
att icke kunna få rösten fullt stadig.

Han talade om hvad som händt med fröken 
Sidsel och att hon nog icke blefve lugn innan 
hennes unga väninna komme till henne.

Märta tog några långa graciösa hopp ur ljun
gen och ned på vägen till honom.

»Sjuk . . . fröken Sidsel! Det är en komplott», 
tilläde hon hastigt.

»En komplott», upprepade han dröjande. 
»Hvarför tror ni så?»

Nå, det kunde hon ju icke förklara för honom. 
Då hon icke svarade, fortfor han:

»Den gamla damen är verkligen ganska sjuk. 
Ni borde icke tveka att gå till henne.»

»Hon ... är under ert tak?»
»Ja, mademoiselle Blanche, under mitt tak. 

Afskrämmer detta er?»
»Jag kunde säga nej, men jag säger ja.*
Det kom något mycket fast och beslutsamt 

i hans eljes så tankfulla, trötta ögon, hvilket, 
mängdt med den värme, som tillfället gaf dem, 
gjorde dem nästan brinnande.

»En gång i en framtid skall jag påminna er 
om dessa ord . . . när ...»
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Han tvekade dock och hon gjorde en afvär- 
jande åtbörd.

»Det är icke troligt att ni skall få . . . till
fälle . . . påminna ... i en framtid! Föröfrigt — 
så dumt detta är! Jag ämnar icke byta ord med 
er. Det är mig likgiltigt under hvems tak fröken 
Sidsel är», tilläde hon häftigt, förbiseende den 
lilla motsägelsen. »Jag går till henne».

»Denna väg då, om ni behagar».
Han tog en lång omväg med henne, och i 

sin sinnesrörelse märkte hon det icke.
»Hvem bad er gå efter mig?» frågade hon, 

finnande tystnaden värre än att »byta ord» med 
honom.

»Mina — fröken — jag själf! Jag minns det 
icke längre.»

Åter tego de, han i tankar och hon nu fin
nande att alla ämnen som berördes voro lika far
liga som tystnad. Hon ville påskynda sina steg, 
men kunde icke. Förtrollning och ångest började 
gripa henne.

De hade hunnit en ängsvall, rundt om gär
dad af björkar, och nu började Märta plötsligt 
förstå, att han icke gått närmaste vägen med henne, 
men fann för godt att icke låtsa därom. Det då
nade i hennes hufvud och ringde för öronen och 
alla andra tankar slukades af denna, att hon och 
han gingo därbredvid hvarandra på väg till hans 
hem — att han kysst henne och att hon måst 
värja sig som en tjänstflicka mot hans närgån-
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genhet. »Han är ytterligt simpel med fruntimmer». 
Hon tyckte att hon borde hata honom, så dödligt 
som han skymfat henne, och hennes förvirrade 
medvetande passade endast på tillfällen att få såra 
och smärta honom igen.

Han hade stannat invid grässluttningen.
»Innan så mycket annat kommer emellan oss, 

så låt oss tala ut med hvarandra», sade han och 
bjöd henne att sätta sig — så beherskande, att 
hon mekaniskt lydde.

Hon sjönk ned på vallen, knappt vetande hvad 
hon gjorde. Han satte sig på aktningsfullt afstånd 
och började slita upp grästorfvan omkring sig. 
De skulle tala ut, men ingen sade ett ord. Det 
var dödsstilla rundtorn, björkarna hängde orörliga 
i värmen, och vid dikeskanten stod elj gräset med 
stora hvita blomklasar bland ormbunkarna och 
spred omkring sig en stark lukt af högsommar. 
Så måtte han ha funnit lösensordet, ty med ens 
sprang han upp, bugade sig djupt och sade:

»Monsieur Noir har den äran att anhålla om 
mademoiselle Blanches hand. »

Hon trodde, att hon skulle kväfvas, men sam
lade sig med en kraftansträngning, situationen 
höll på att växa henne öfver hufvudet, men hon 
skulle rädda sig därur.

»Aldrig/»
Han kastade sig ned igen och började ånyo 

slita upp gräset omkring sig.
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»Godt, ett motsatt svar hade kanske nu varit 
för mycket. Till en början är jag fullkomligt 
lycklig öfver att ha återfunnit er. När jag hunnit 
vänja 111ig vid denna tanke, skall jag nog lättare 
kunna bära utsikten att en gång få ett annat svar. »

»Herr Dangen-Zieppen — —»
»Nej, blif kvar! Ni har ingen anledning att 

gå. Jag vill ju blott vara ärlig mot er och där- 
före har jag först och främst och utan omsvep 
låtit er veta, hvar ni har mig.»

Hon rodnade häftigt, sliten lika mycket af 
ovilja, ifall han ljöge, och fruktan att han kunde 
tala sant.

»Jag älskar er, jag vill icke säga hur mycket, 
innan jag får se en annan blick i era ögon.»

Det berusande i situationen började ändå till 
sist gripa henne, ovilja och känslan af förolämp
ning smälta inför möjligheten, att han handlat af 
passionerad besinningslöshet. Älskad af Gunnar 
von Dangen-Zieppen!

»Mina sade mig en gång i vintras att hennes 
älsklingsplan var att göra ett par af oss båda. 
Jag bar då min lilla förrymda mademoiselle Blanche 
i hjärtat — mer behöfver jag ju icke säga.»

»Nej, ni har redan sagt alldeles för mycket 
Minas plan är det vridnaste man kan tänka sig — 
så outförbar som möjligt»

»Hvarför?»
»Då jag upplystes om, att monsieur Noir var 

identisk med Gunnar von Dangen-Zieppen — nå-
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got som dessutom icke motsades af hans upp
förande de sista timmarne i E. - så förvisade 
jag honom för alltid ur mitt minne.»

Utan att svara vände han blicken bort ifrån 
henne och stirrade mellan trädstammarne hän emot 
ån, där den ilade ut till viken. Ett godt stycke 
ofvanföre vid de starka fallen pågick som bäst 
byggnadsarbetena. Det var så långt därifrån de 
sutto, att endast de enstaka sprängskotten emel
lanåt hördes.

Hans väg hade icke fört rätt fram på detta 
mål. Eängtan att veta och förstå hade ledt bort 
på sidovägar och irrgångar och en okuflig lust att 
opponera samt tvånget att tvifla hade omväxlande 
med ungdomsbegärelserna fördröjt honom. Men 
härunder hade han likvisst ryckt framåt fjät för 
fjät till den punkt, dit han nu hunnit. Och om 
han ägt förmåga att ge sitt sinneslif, sådant det 
nu var, fasta yttre konturer... ack! då hade han 
helt visst kunnat lägga det i ett barns hand, så 
ofarligt var det Ärren däri kunde ju ha skrämt 
och lärt, mycket naturligtvis ej ha förståtts, men 
ingenting skadat.

»Hvad vet ni egentligen om mig», sade han 
dämpad t. »Hörsagor — ett olyckligt missförstånd 
under några dagars sammanvaro, och ni har er 
dom färdig.»

»Jag dömer icke. Ni är mig likgiltig.»
»Narra er icke med detta. Var det likgiltig-
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het, som ledde er att fly mig eller — var det nå
got annat?»

»Herr Kangen-Zieppen!»
»Låt mig veta, om ni älskar eller afskyr mig. 

Ivik giltig är jag er icke! Ja, äro vi icke mannen 
och kvinnan att kunna klargöra denna punkt 
emellan oss?»

Märta kände starkt, att han hade rätt.
»Jag vet icke hur det är», sade hon sakta. 

»Kanske gör jag båda delarna, men jag vill., att, 
hur det än är, det skall mynna ut i likgiltighet 
till sist.»

»Godt, då har jag blott att bevaka mina in
tressen, så att det icke blir vare sig afsky eller 
likgiltighet till sist.»

Sinnesrörelsen hotade att kväfva henne.
»Jag — det skall bli min omsorg att se till, 

det våra vägar icke åter mötas.»
»Då måste jag afstå ifrån intressenas beva

kande. Men ni kan vara lugn. Jag älskar er ju 
alldeles för vanvettigt, för att icke kunna vänta 
tills ni kommer själfmant en dag.

Hon ville resa sig upp och gå nu, men blef 
sittande kvar.

»Säg mig, är det hvad ni hört om mig eller 
dagarne i E., som bestämmer er.»

»Båda delarna.»
»Men mest mitt beteende mot er i E.?»
Hon mätte honom med flammande ögon och 

framprässade: »Ni är för .närgången. »
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»Nej. Men ni och jag äro kvinnan och man
nen utanför den vanliga ordningen. L,åt oss nu 
tala om äfventyret i E.»

»Ja, låt oss!»
Hon tänkte, att hon ändtligen skulle kunna 

förkrossa honom och kastade sig hufvudstupa inpå 
ämnet. De märkte ej hur tiden rann bort, båda 
fördjupade sig lidelsefullt i denna sitts lifs bety
delsefullaste händelse. Samvetssjukt bjödo de till 
att förklara — försvarade sig själfva och före
brådde hvarandra, tills de ändtligen märkte, att de 
uttömt ämnet. Och då Märta granskade sin behåll
ning, fann hon, att hon borde klandra sig själf 
litet mer, sin motpart litet mindre.

Hans tysta slutsats blef: »Jag var en åsna 
hela tiden.»

»Om ni åtminstone presenterat fröken Hassel
krona ... fört in henne till mig... Åh, det var 
skamligt alltihop», sade hon trött.

»Ack! Om igen måste jag påminna er om 
att jag antog er vara mademoiselle Blanche —- 
det vill säga, måste tro det och tvingade mig att 
tro det för att icke -— älska er alltför mycket.»

Nej, nu kunde hon icke säga ett ord mera. 
Och dessa dagar i E. måste alltså, såsom han före
slog, förblifva en hemlighet emellan dem båda. 
Det vore klokast, hon kände med plötsligt jubel, 
att hon härvid kunde trygga sig till honom. Hade 
blott icke denna gemensamhet varit så farlig! 
Men hvad annat återstod henne?
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Med den vighet, för hvilken han alltid varit 
berömd, flyttade han sig nu helt oförmodadt, blott 
genom att kraftigt stödja handen mot marken, 
farligt nära henne, fattade hennes hand och präs- 
sade den mot sina läppar.

»Mademoiselle Blanche... jag älskar er ur
sinnigt.»

Hon ryckte sig lös.
»Jag tror er icke! Det är ert sätt... Mina

— Melitta — de tro ...
Han teg några sekunder, men sedan krusades 

hans läpper af detta hjärtliga smålöje med anstryk
ning af människovänlighet, livilket på sista tiden 
blifvit honom eget.

»Ja, för den beskedliga Mina, hvad skall man 
väl taga sig till med henne!»

Märta bet sig i läppen. Hon måste ju vara 
hög och afvisande, men hon var dock nära att 
skratta åt den snälla, glada ton, hvarmed han 
yttrade de få betecknande orden.

»Och fröken Hasselkrona... det var Mina 
som hade mina tankar åt det hållet. Då var det 
hela mig så likgiltigt. Men så kom jag att älska
— er. Hedern... humbugen hedern med sina 
duellparagrafer och storaordsfasoner, med sina ädla 
later i ljuset och sin besticklighet i skymundan... 
nej, den följde jag icke. Jag kunde ju ha gjort 
det och gjort oss båda, Melitta och mig, olyck
liga. Men min individuella heder har alltid varit 
mig heligare än den allmänna. Här blef kärleken
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min heder och mitt rättesnöre — skall så alltid 
förblifva. Amen!»

Kännande det oafvisliga krafvet att värja sig 
emot honom, mumlade hon något spetsigt om att 
Gunnar von Dangen-Zieppen nog städse skulle 
förbli sig lik.

»Missförstå mig ej! Jag är uppspelt till galen
skap i glädjen öfver att ha återfunnit er — frö
ken Kronsköld. »

»Kåt oss gå nu!»
»Ja, låt oss gå. Jag har väl ännu ett helt 

förråd af ord för er räkning, men de få vara 
så länge.»]

De gingo tigande framåt genom parkens 
slingrande gångar, tills slottet löste sig ur träd
dunklet och låg där badande i solljus med sina 
lysande blomgrupper och palmer på terrasserna. 
Han hade fört henne på en försvarlig omväg till 
motsatta sidan af den, hvarifråu fröken Sidsel 
kommit.

Han stannade, fattad af stark rörelse.
»Mitt hem! Och ni skall en dag herska där.»
»Fröken Sidsel är sjuk — och jag har låtit 

uppehålla mig alltför länge», var allt, hvad hon 
kunde svara.

Gripen af en vidskeplig önskan att beröra 
henne, att ha henne så nära sig som möjligt, när 
han nu första gången förde henne in under sitt 
tak, lade han hennes arm under sin, just som de 
hunno nedersta trappsteget. Hans blick sökte hennes.
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Hennes läppar darrade. Hon började ana, att 
han var en man, som kunde göra en kvinna lyck
lig. Men tro det vågade hon ej — och trotsigt 
ville hon det icke heller.

Man hade fört in fröken Sidsel och lagt henne 
på aflidna fru v. Langen-Zieppens soffa. Då 
Märta inträdde, företedde hon en ynklig anblick, 
gulblek och darrande och luktande af konjak och 
nervdroppar.

Märta anade ju, att hon var ute för en kom
plott af Mina och fröken Sidsel, men hennes stolt
het förbjöd henne att låtsas därom. Och hon 
veknade dessutom vid fröken Sidsels ödmjuka, 
förskrämda blick, då hon lutade sig ned öfver 
henne. Friherrinnan Mina, altererad också hon 
af det hon ställt till och öfver deras långa ute- 
blifvande och upprörda utseende, då de ändtligen 
kommo, försvann för att låsa in sig på sina rum.

»Jag hoppas, snälla fröken Sidsel, att ni icke 
är sjukare, än att ni kan följa med mig hem.»

Fröken Sidsel, instruerad af friherrinnan Mina, 
men kufvad af Märtas forskande blick, mumlade 
något otydligt till svar.

Märta vände sig till herr v. Langen-Zieppen, 
som följt med in.

»Kunde vi kanske få hästar?»
»Omöjligt! Jag såg sex par plöja trädet, när 

jag for där förbi i morgse och de öfriga äro 
vid bygget.»

Deras blickar möttes i ett farligt löje. Han
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hade henne ändtligen i mors sidenblommiga län
stol, som han skjutit fram åt henne. Nej, hästar 
kunde de icke få.

»Då får jag gå ensam tillbaka och se till, att 
doktorns skjuts hemtar fröken Sidsel.»

»Det vore bättre om ni stannade här hos er 
väninna, tills hon blir fullt återställd.»

»På inga vilkor.»
»Godt, naturligtvis får ni åkdon.»
Han hastade själf ned till stallet och öfver- 

vakade förspänningen samt gjorde den gamle 
kusken utom sig med sitt kink. Allting var så 
gammalmodigt och slitet.

»Jag skall skicka order om nytt redan i dag. 
Jag kör själf — åtminstone bort.»

Ifvern att komma till nybygget var dämpad 
så länge; han kunde rida ditöfver på eftermid
dagen. Han hjälpte fröken Sidsel i vagnen, och 
Mina såg uppifrån sitt fönster med häpnad den 
otroliga framgången af sin intrig: han klättrade 
ju själf upp på kuskbocken och fattade tömmarne. 
Men med Märtas hållning var hon icke riktigt 
nöjd. Dock, det gaf sig kanske med tiden.

Körvägen rundt sjön till sanatoriet var dryg 
och man hade redan ätit middag, då de konnno 
fram. Fröken Sidsel blef förd upp på sitt rum, 
och Märta var böjd för att äfven uppsöka sitt, 
men beslöt att strax taga itu med sin svaghet. 
Icke vore det skäl att innesluta sig med den i 
ensamheten. Och dessutom lät doktorn hälsa, att
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han sagt till om middag för henne nere i en af 
matsalarne. Hon gjorde någon toilett och gick 
därpå ner.

Hon hade trott, att herr v. Langen-Zieppen 
genast vändt tillbaka med vagnen, men då hon 
kom in i matsalen, gick han med doktorn fram 
och åter på tegelstensgolfvet därinne.

Han skyndade emot henne och bjöd henne 
armen.

»Ni måste hålla tillgodo med mitt sällskap. 
Innan jag hinner tillbaka, har man redan ätit på 
Uppbärga, och jag har därför antagit farbror dok
torns inbjudning att stanna kvar.»

Två kuvert voro framsatta för dem vid ena 
ändan af det långa smala bordet, ett på hvar sida 
därom. Ovilkorligen tänkte båda på deras mid
dagar på tumanhand i E. Liksom då tog han 
icke för långa stunder sina blickar ifrån henne; 
strålande af hälsa och i sin eleganta, ljusa som
mardräkt var hon nog vackrare än mademoiselle 
Blanche, som blek och mager kunnat vrida sig i 
sin slitna svarta klädning som i ett löst fodral, 
men icke så spirituel, icke så uppsluppen med 
gropar i kinderna.

»Du har ju en oroande dålig aptit», utbrast 
till sist doktorn, som, småpratande och nyfiken på 
hans sista resa, stannat hos dem. »Jag skulle 
vilja föreslå dig att gå igenom kuren här, om den 
ej blir bättre.»

»Det är hvad jag själf skulle vilja helst af
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allt, farbror doktor», genmäl te v. Dangen-Zieppen 
och säg längtansfullt på sin bordsgranne.

Men doktorns små gulgrå ögon uppfångade 
den blicken och han frapperades starkt af uttrycket 
däri. Den satte honom med ett slag i kontakt 
med det intimaste från hans egen ungdom och 
som fortvarit alltjämt sedan, trots att döden ka
stat sin skugga däröfver. Han svarade icke, meka
niskt drog han sig bort till ett af de stora hvälfda 
fönstren, därifrån man såg sjön och Björkudden 
med grafven, och ännu en gång skälfde hans 
hjärta till af hans ungdoms ömhet och längtan. 
Sedan gick han tyst ut.

»Om jag följde doktorns förslag, skulle ni 
naturligtvis bli högst förbittrad.»

Hon fick tid att besinna sig på svaret, ty 
uppasserskan satte i detsamma fram en skål med 
hallon och utsökt grädde — båda delarne från 
Uppbärga, som var sanatoriets förnämsta leveran
tör af landtmannaprodukter och trädgårdsalster.

»Min vistelse vid sanatoriet är snart slut, 
men kan i alla händelser afslutas när som helst. 
Skulle nya patienter anmäla sig medan jag ännu 
är kvar, är det mig likgiltigt.»

»Ni ämnar undvika mig.»
»Det får jag ingen anledning till.»
»Var icke så hal! Jag sade er att jag ännu 

har ett förråd af ord för er räkning. Älskade — 
var sann emot mig och kom ihåg, att vi båda stå 
utanför den vanliga ordningen. Jag har miss-

18
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trott kärlek — eller i alla händelser ringaktat 
den, men den dag, då jag icke längre kan älska, 
blir mycket mörk och ödslig. Kärlek är det bästa 
af allt — hvad den än är, hvad den så medför 
och hurudan den än är.»

Hon glömde sig till att ingå på ämnet.
»Så säga ni alla — i början», genmäl te hon 

häftigt. »Sedan — skylla ni på kvinnan, när elden 
slocknar. Ni misstar er, jag är ej den, som skulle 
vilja tillbringa mitt lif med att ängsligt passa en 
mans låga, så att den icke slocknar. Den slock
nar i alla fall, ni må skylla er själfva eller sakens 
natur.»

»Bra! Nu fick jag litet af er själf — gud- 
varelof. Slockna eller icke slockna det är
frågan och hvem afgör den? Men medgif, att det 
är outsägligt härligt, så länge det brinner så 
länge det lyser och hettar inom som utom en. 
Skulle ni hela ert lif kunna lefva i fruset mörker, 
utan att ens minnas, att det också en gång brann 
och lyste för er?»

»Jag skulle kunna det — om förhållandena 
voro emot mig.»

»Ack — ack! Säg mig, ni tror åtminstone 
att jag älskar er och att jag i denna sak icke vill 
bedraga någon af oss?»

»Jag tror — ack! jag tror ingenting», utbrast 
hon förtviflad. »Man vänder icke så hastigt upp 
och ned på begreppen! Det är sant, att de råkat 
i oordning hos mig nu. Huru de åter skola ord-
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nas, vet jag ännu icke, endast att detta tager tid 
och tilldess har jag mitt en gång för alla fattade 
beslut att hålla mig till.»

»Jag har förut observerat den trotsiga ener
gien hos er och fått lida därför. Nu ställer den 
sig alltjämt emellan oss. Ni har från ungdomen 
vant er att kufva er själf och ni sätter en heder i 
att fullfölja ett fattadt beslut, isynnerhet om det 
plågar er. Jag vet ju också detta genom Mina, 
som berättat er historia för mig. Ni vill ställa 
er högre än andra, händelserna ha gått er emot 
och då har ni sagt er, att ni är dem vuxen och 
berusat er med själftillfredsställelse. En konse
kvens af detta är, att ni nu anser er böra förakta 
mig, därför att jag — en gång en blind narr — 
sårat er och därför att mitt rykte ej är det bästa. 
Men jag kan vänta tills era »begrepp åter ordnat 
sig.» Kanske kommer ni då i alla fall. Vi behöfva 
hvarandra. »

»Tro det icke», sade hon med all den värdig
het, h var af hon ännu var mäktig. »Det kan hända 
att ni anser er behöfva mig, men jag skall aldrig 
tillhöra en man, som tror så — jag må älska 
honom eller ej. Jag skulle kunna det för bådas 
vår skull ... för kärlekens ... för hvad som helst, 
utom för detta enda: att vara räddande ängel.»

Han betraktade henne länge och tyst, sedan 
sade han.

»Jag skulle icke heller vilja ha ert ja-ord 
under den betydelsen. Ni är min gudinna, som jag
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vill njuta lifvets härligheter med. Vill ni också dela 
mitt arbete — ja, mademoiselle Blanche, arbete 
— så desto lyckligare. Men räddar mig, gör jag 
helst själf. Förresten vågar jag tro på, att den 
där saliga räddningen åt samhälle och ett stad- 
gadt lefverne redan är undanstökad. Stode jag 
lika fast på kärlekens mark! Men den lär ju icke 
vara att lita på ... gungfly, sägs det, som det är 
dårskap att svära på.»

»Så är det», genmälte Märta med ansträng
ning. »I synnerhet för vissa naturer.»

»Ack, jag vill ju icke bedraga er. I mitt lif 
finnes endast en mademoiselle Blanche — det är 
visst. Vill hon ... då är det att låta kärleken 
löpa linan fullt ut.»

»Och sedan kärleken löpt linan ut», kunde 
hon för sitt lif icke hindra sig att fråga.

»Det måtte vara bra långt dit — milliontals 
kyssar minst och detta tar år. Och då gubben 
Noir ändtligen finner, att lagret af kyssar är slut, 
blir han dock alltid galant mot gumman Blanche. 
Det svär han.»

Nej, nu måste hon gå. Men innan hon vände 
sig bort, hade han fått syn på hennes glittrande 
ögon och groparna. Han tog hennes hand och 
ledde henne bort till fönstret, där doktorn nyss stått.

»Ni känner ju grafvens historia därborta? 
Lofva mig — äfven ifall ni icke kan komma och 
om ni måste dö före mig — att jag får jorda er 
på den plats, där jag fann er i dag.»
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Hon ryggade tillbaka.
»Så mycket ligger kanske emellan nuet och 

döden och man får nog icke sin graf, där man i 
ett upprördt ögonblick tänkte sig den. Dåt icke 
narra er till något fantasteri.»

»Afvisad — också här! Dofva mig dock en sak! 
Det var nog ett af mitt lifs lyckligaste ögonblick, 
då jag i dag fann er. Vill ni tänka vackert på 
mitt beteende då, och icke besudla det med små
aktig indignation?»

»Jag tror icke längre, att det var er mening 
att förolämpa mig.»

Han gick och Märta smög upp på sitt rum 
för att »ordna sina begrepp.» I förbivägen tittade 
hon in till fröken Sidsel, som låg till sängs med 
ättikslappar på pannan. Hon lyste upp af glädje, 
då Märta kom in.

»Med mig er det udmserket godt!» utbrast 
hon, innan Märta hann fråga. »Men De, min södeste, 
hvorledes gaar det med Dem? De er saa bleg!»

»Tala nu om alltsammans för mig, fröken 
Sidsel!»

Fröken Sidsel brast i tårar, och innan hon 
visste ordet af, hade hon berättat sin och friher
rinnan Minas lilla intrig.

»Så lugna er», sade Märta, sedan hon slutat. 
»Ni menade nog väl båda två, men kom ihåg att 
Minas plan kan aldrig förverkligas. Den är omöj
lig, förstår ni.»

Hon kysste den lilla huttrande varelsen, svepte
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täcket om henne och satt vid hennes säng, tills 
hon lugnat sig. Då hon kom in pa sitt rum, 
blef hon en stund stående alldeles stilla, bedöfvad 
af allt det, som med ensamheten rusade inpå 
henne. Sedan vankade hon mekaniskt omkring 
under sina automatiska försök att skingra, åter 
hopföra, ordna och afsöndra de tilltrasslade begrep
pen — tog pennan för att rita, lät den ater falla, 
grep om en bok, men läste icke, blickade ut öfver 
landskapet, men såg ingenting, satte sig, men for 
upp igen, snurrade rundt utan att söka något, tills 
en knackning på dörren återförde henne till sig själf.

Det var Melitta, som kom, sprittande af nyfi
kenhet. Hvad hade Märta tyckt om herr v. Langen- 
Zieppen? Hur hade han sett ut ... hvad hade 
han sagt ... hvad hade han gjort? Hur hade det 
varit på Uppbärga? Var det icke ett gudaställe?

Märta blef icke af med henne förrän det ringde 
till kvällsvard. Då gick Melitta, sedan hon i sista 
minuten tveksamt afbördat sig, att det nog vore bäst 
för henne och Benedikta att låtsas om ingenting, 
utan stanna tiden ut vid sanatoriet. Hade hr Bangen- 
Zieppen sagt något om att komma ofta dit?

Ensam vorden erfor Märta en sådan lättnad, 
att hon först tänkte att icke gå ned med de andra. 
Men så föll det henne in, att han kanske var 
kvar ännu och ... Hurudan var han väl i säll
skap — hurudan emot andra kvinnor? Hon gick 
ned för trapporna med klappande hjärta, men han 
var icke i någon af matsalarne.
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Då hon stökat undan med sitt glas mjölk, en 
smörgås och en asiett sallad af blad, rädisor, röd
betor, selleristjälk och hårdkokta ägg, lade doktor 
Stråle beslag på henne. Han föreslog en prome
nad och talade härunder uteslutande om v. Langen- 
Zieppen. Var det afsiktligt?

Denna tanke, smältande ihop med allt det 
andra, som hon upplefvat i dag och gifvande 
däråt en sällsam, eggande bismak, var egnad att 
ytterligare upprifva henne.

Hon kunde icke gå till sängs, utan när den 
som vanligt tidiga tystnaden bröt in i det stora 
huset, smög hon sig ut. Hon vandrade nedåt 
sjöstranden, men i så djupa tankar, att hon, utan 
att märka det, tappade stigen och i halfmörkret 
fumlade sig fram på måfå mellan albuskar och 
öfver slippriga kullerstenar. Först när hon stapp
lade omkull kom hon till sig. Hon kröp då ut 
på en stor flat stenhäll, satte sig på dess yttersta 
udde och såg på hur stjärnorna gungade upp och 
ned på det mörknande vattnet, hvilket liksom i 
sömnyrsel plaskade kring stenen och kastade små 
sömniga vågor in mot stranden, så som när en 
sofvande famlar med handen efter ett älskadt 
väsen vid sin sida.

Stillheten och den kyliga nattsvalkan gjorde 
godt. Omsider kom befriande reda i tankarna. 
Ja, det kunde icke hjälpas ... hon måste väl då 
älska denne Gunnar von Dangen-Zieppen.

»När jag kan se upp till honom ... så ...»



Sanatoriet hade på sitt nöjesprogram att en 
gång hvaije termin anordna en utflykt till 

Uppbärga, som ju alltjämt också efter gamle herr 
v. kangen-Zieppens död, intog beskyddande håll
ning emot anstalten. Under de senare åren, då 
man saknat värd där, hade man mottagits af fru 
Holm och hennes kaffe- och förfriskningsbord, 
sommartid dukade i parken och vintertid vid bra
sor inne i slottet, som med festligt glimmande 
fönster mottog raden af slädar. Man roade sig 
rätt bra, trakterade sig grundligt, besåg stället 
lika grundligt — rummen, den historiska sam
lingen, park och orangerier, svandam, hönsgård 
och stallar.

Men denna gång väntade man sig mer af 
utflykten än eljes, ty husets herre var ju åter 
hemma, och det glunkades om, att han ämnade 
ställa till fest för de besökande. Supé, dans och
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fyrverkeri. Utflykten fick därföre tillslutning af 
alla, utom de svagaste sjuklingarne, men de voro 
icke många, ty man var ju i slutet af terminen och 
kuren hade som alltid varit lyckad.

Gamla och medelålders stufvade in sig i de 
rankiga vurstarne med sina söndriga sitsar och 
de ömtåligaste fruarna i doktorns kalesch. Men 
ungdomen stoppades in i »Ormen långe.» Detta 
var en lång, slingrande och i brandgult målad f. 
d. diligens, som en munter ungmö en gång döpt 
till »Ormen långe», ett namn som den sedermera 
fått behålla. Den skrällde i backarna, den gum- 
pade, den krängde i krökar och höll mammorna, 
som kommo bakefter i vurstarne, i dödlig skräck 
för öfverhalning. Men ungdomen hade roligt — 
allra roligast när »Ormen långe» rasade som värst, 
så att man oförmodadt ramlade ner i knäet på 
hvarandra, då en och annan spjufver passade på 
att halla sig framme — hvaroin dispyter mellan 
dem och flickorna och hemliga öfverläggningar 
mellan flickorna sedan kunde räcka i veckor efteråt.

v. Uangen-Zieppen mötte sina gäster ridande 
ett stycke till vägs. Han hade varit i grym 
ovisshet huruvida Märta skulle komma med eller 
ej. Hans spanande blick öfverfor raden af vagnar. 
Hon var icke i vurstarne, icke heller bland stojet 
i »Ormen långe», där Benedikta nu på andra året 
regelbundet föll i d:r Strömers armar, hvar gång 
oreda uppstod, medan d:r Wilke bjöd till att upp
fånga Melitta, som varit i pinsam obeslutsamhet
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huruvida hon skulle fara med eller ej. Men Bene
diktas bestämda föresats att icke afstå från nöjet 
hade fått fälla utslaget för dem båda.

Då v. Bangen-Zieppen kom sprängande fram 
vid sidan af deras åkdon, bief hon i en hast tyst 
och högdragen, men Benedikta räddade situationen 
genom att med hög röst och frimodiga ögon för
klara: »Vi äro bara med om utflykten som kur
gäster. Vi komma ej till er, herr Bangen-Zieppen, 
utan till Uppbärga. Det skulle vi ej våga för 
pappa. Var snäll håll er pa afstand ifran oss ... 
vi äro ju ovänner.»

Detta väckte allmän munterhet och v. Bangen- 
Zieppen var glad att kunna säga sig vara otröst- 
lig öfver hennes bannlysning, hvarpå han satte 
af därifrån. Han höll vid vägkanten — nu hade 
alla vagnarne passerat. Hans hand knöt sig hårdt 
om tyglarne. Men strax därpå ryckte han så häf
tigt i dem, att på ett hår när hästen gått öfver 
med sin ryttare.

Rop af förskräckelse från damerna — oro hos 
alla hästarne, men främst hos de två af ädlare 
race, som kommo trafvande ned för backen, på 
hvars krön de just dykt upp, när den oförsik
tige ryttaren kom hästen att stegra sig.

Det var friherrens egna hästar. I den öppna 
landån satt jämte friherren själf Märta och fröken 
Sidsel. v. Bangen-Zieppen hälsade, sedan sprängde 
han bort öfver några gärden, för att före sina 
gäster hinna hem.
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Märta såg efter honom, så länge han syntes, 
och återknöt lugnt samtalet med morbrodern. De 
hade ständigt något att tala om nu för tiden; hon 
hade fått ett lefvaude intresse för att höra hans 
idéer och åsikter i en del frågor, och han lät för
leda sig till att vara road af att meddela sig med 
henne. » Flickan har i alla fall sin mors hufvud. » 
Nu närmade sig tiden af vistelsen vid sanatoriet 
sitt slut, och han kände en viss värme och för
nöjelse vid tanken, att de skulle fortfara att vara 
samman äfven därefter. Hon hade väl icke själf 
talat om framtiden, men Mina hade sagt att hon 
blefve hos dem.

Ja, om en vecka skulle de lämna orten. Det 
hade varit en tid af bekymmerslöshet, med en 
underström af något förtjusande, denna sista tid 
som gått. Märta frågade sig om hon väl någon
sin åter kunde bli så lycklig. Hon var nu så på 
det klara med sig själf och hvad hon ville, och 
till denna sinnesro sällade sig de yttre betingel
serna för en sund och härlig tillvaro. Sköna 
sommardagar — tidigt ur säng och ut i det dag- 
giga gräset med bara fötter som snart blefvo så 
rosigt våtvarma, medan hufvudet förblef svalt och 
kallt — aptiten ypperlig — kroppen allt starkare 
och spänstigare af sol och luft — nattsömnen 
djup och god. Och ibland korta, oförmodade 
sammanträffande, med betydelselöst småprat, men 
undrande, spörjande blickar.

Utfärden gynnades af strålande väder. Dok-
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torns skara kom enligt bruket vid sanatoriet 
utan hattar och i sandaler, med godt lynne och 
glänsande kaffehungriga. Borden voro dukade på 
en gräsplan under skuggande ekar; fru Holm, 
lång, mager och fryntlig, slog i koppar och bjöd 
omkring småbröd. Värden syntes uppspelt och 
räckte till för alla. Endast en grupp hade han 
ännu icke närmat sig — det var Märta och hennes 
nyaste väninnor. Flickorna Hasselkrona, i skära 
tvättklädningar, med fantastiska halfkransar af 
hvita rosenknoppar i håret och guldskinnskor 
på de små boudoirfötterna, höllo sig oaflåtligt 
vid Märtas sida. De utgjorde tillsammans en 
förtjusande grupp af ungdom, färg och fägring — 
Märta, hvitklädd, hög och slank med de små söta, 
skära tärnorna en på livar sida om sig.

Men nu skulle ronden begynna. Man väntade 
blott på att värden skulle bjuda armen åt en dam 
och sätta sig i spetsen därför. Herrarne voro som 
vanligt fåtaligare, hvarföre doktorn kommenderade 
med hög röst två damer på hvar man. Och som 
han var vid sitt skojigaste lynne, föregick han 
med godt exempel genom att bjuda sin ena arm 
åt friherrinnan Mina och den andra åt en annan 
dam, lika vidlyftig och elegant, så att den lille 
mannen, där han satte i väg med dem under de 
gröna ekhvalfven, tog sig ut ungefär som den 
smala, färglösa insektskroppen emellan två ofant
liga, brokigt lysande fjärilvingar. Hans yngre
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kolleger togo en hvar af de skära tärnorna 
och snart var tåget ordnadt — man väntade blott 
på värden.

»Nå?» manade doktorn på, vändande sig om.
Men Märta, som v. Fangen-Zieppen sökte, var 

ju sedan några ögonblick försvunnen.
Fröken Sidsel hade haft sin bästa hårklädsel 

i ett nätt sammanviket silkespapper med sig, men 
vid framkomsten var silkespapperet tomt och frö
ken Sidsel hade, i djup fasa öfver att nödgas 
uppträda i den solkiga gamla tingest, som hon 
funnit god nog för landsvägsdammet, druckit sitt 
kaffe i sorgset skymundan af några buskar, däri
från Märta nu med lock och pock försökte få 
fram henne. Vid doktorns otåliga maning fick 
v. Fangen-Zieppens sökande blick ändtligen fatt 
på dem — ett par långa steg och han stod där 
bugande.

Men fröken Sidsel slog för sig med båda hän
derna. Hon skulle dö af blygsel, om hon ginge 
med den elegante herr von Fangen-Zieppen i sin 
gamla hårklädsel. Hon skyllde på trötthet.

»Och ni föredrager naturligtvis att hålla er 
väninna sällskap?

»Visst inte», svarade Märta hastigt och lade 
sin hand på hans arm. »Jag har blott väntat på 
er, herr Fangen-Zieppen. »

Hans blick forskade i hennes. »Ni har —• 
väntat ...»

»Naturligtvis? Jag — är ju högst i rang här,
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värden kunde knappast nog förbigå mig», svarade 
hon skrattande, i samma öfverdådiga lynne, tycktes 
det, som alla andra.

Han sade ingenting, men medan han, anfö
rande och förklarande gick omkring i spetsen för 
sina gäster, iakttog han henne oaflåtligt. Slut
ligen kom man till ett litet växthus, hvari endast 
ananas odlades, men man hade nu sett allt och bör
jade tröttna. Damerna, rikligt begåfvade af den upp
märksamme värden med drufklasar och sällsynta 
blommor, skänkte den ännu icke mogna ananasen 
endast flyktigt intresse och herrarne drogos af 
förfriskningsborden. Men v. Dangen-Zieppen förde 
sin dam med sig hela den smala gången fram, i 
liflig beskrifning af hur han sett ananas odlas i 
Algeriet — tills han gjort sig säker om att de 
voro de enda kvar. Då teg han tvärt, släppte 
hennes arm för att fatta båda hennes händer och 
djupare än någonsin forska i hennes ögon. De 
mötte hans med en glad, varm blick.

»Hvad är meningen? Kommer ni?»
»Ja, med erbjudandet af vänskap.»
»Vidare!»
Hon tyckte icke om hans ton, men fortfor 

modigt, ehuru, det mesta af det hon läst öfver i 
ensamheten för att säga honom, nu underligt rör
des ihop och kom otydligt och sväfvande öfver 
hennes läppar.

»Ni — kommer ju emellanåt upp till Stock
holm — sommartiden kan jag ju vara här. Jag
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ville så gärna vara er väninna — jag börjar sätta 
mig in i frågor som intressera män och, vet ni, 
det är så roligt! Jag vet att det kunde gå . . . 
att det kunde bli något härligt... ni har själf 
sagt, att vi stå utanför den vanliga ordningen 
och därföre . . . Mina önskar se Paris — vill ni 
icke åtfölja oss dit, så kunde vi börja . . . med 
utbytandet af tankar och förtroenden, menar jag. 
Det har förut visat sig att vi samsas bra sålunda. 
Men släpp mina händer — de komma att svullna 
i morgon, fruktar jag.»

De stodo rätt trångt och i sin ifver att lös
göra sig, stack hon sig på en af de hvassa anauas- 
taggarne, när hon ändtligen lyckades rycka loss 
den ena handen ur hans fasta, kramande grepp.

Han fångade befallande in den igen, klämde 
fram blodet och sög upp det med en förälskad 
mans brutalitet, hvarpå han dröjande och innerligt 
kysste den ifrån fingerspetsarna ned till handleden.

»Ser ni — där fick ni svaret», sade han.
Hon var tillintetgjord. Sista tidens vackra, 

ljusa tankar och sinnesro flögo sin kos och läm
nade i stället kvar en slitande oro, hjärtklappning 
och vildt stridiga känslor.

»Ni vill icke, det är hela saken.»
»Nej, jag vill icke underkasta mig en tortyr, 

hvars nödvändighet eller ändamålsenlighet jag 
icke kan inse.»

Hon vände sig tyst bort och gick mot ut
gången. Han gjorde intet försök att kvarhålla
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henne; men sedan de lämnat växthusens sandiga 
och stekande område och hunnit in under parkens 
skugga igen, stannade han invid en grupp träd- 
gårdsmöbler och bjöd henne taga plats.

»De andra —• man saknar oss — er», mum
lade hon ovillig.

»Bry vi oss om detta!»
Hon satte sig tyst på soffan, han på en stol.
»Vänskap — vänskap !»
»Jag skulle ha varit fullkomligt lycklig, ifall 

ni gått in på mitt förslag.»
»Är då vänskap pålitligare än kärlek? Vän

skap — för att lyckliggöra, för att gifva färg åt 
den gråa tillvaron — måste ha sina element af 
svärmeri och hänförelse, likt kärleken. Sköra 
bubblor, som kunna brista likaväl som de, hvilka 
bära kärleken och gör den till det sväfvande, luf
tiga väsen, som den är. Det är bubblor, man i 
båda fallen får förtro sig åt.»

»Icke den vänskap, jag erbjöd er! Nej, icke 
bubblor, det svär jag. Men kärlek är bubblor 
och jag vill icke förtro mig däråt — vidare. Det 
stökade jag undan med i min första ungdom. För 
er män gäller det icke så mycket, när bubblorna 
brista — ni ha ert arbete och de stora frågorna — 
eller börja ni på nytt. Men för oss kvinnor, innan 
arbetet och de stora frågorna hunnit genomsyra 
vårt medvetande i samma grad, är kärleken. . . 
blir den en lifsak. Smärtan, när den upphör, upp
väger icke den utspädda lyckan, medan den varar.»
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varit helt och hållet dum. Difvets vishet är dock 
därmed icke funnen . . . ja, förlåt mig! Ni gör 
nbg era iakttagelser själf, men ni blandar ut det, 
vågar jag säga, med litet från teatern och älsk- 
lingsförfattarne. Det göra vi alla, omöjligt att 
undgå. Ni och jag :— ja, låt oss nu se på lifvet 
med våra egna ögon samt . . .»

»Andras ögon lånar jag aldrig — möjligen 
uttrycksmedel», afbröt hon stolt.

*Ja — nh ni. . .» han höll upp, rullade häf
tigt promenadkäppen mellan flata händerna och 
fortfor sedan i lugn samtalston; »Då har ni nog 
iakttagit, att lifvet är en snål ekonom, som ger 
sina barn endast ofullkomliga leksaker, öfverläm- 
nande åt hvars och ens mått af skarpsinne att 
sedermera själfva göra bästa möjliga däraf. Nöjet 
är en sadan där ofullkomlig och ovaraktig leksak, 
men, att därföre försmå det, är väl att göra sig 
bra nog vilsen i lifvet. Jag gjorde det en tid. . .» 
åter höll han upp. »Nåväl, kärlek är lifvets högsta 
nöje — en fest, som likt alla fester måste sluta 
i sinom tid — klockslaget olika för alla. För 
somliga är det ett hejdundrande kalas veckan ut 

- för andra endast en lätt supé, hemtning kl. n.»
»Ah — grymt! Ni skulle vilja vara med om 

något sådant!»
»Nå, jag har ju icke tänkt mig en mamsell- 

idyll. Jag — jag kunde låta kärleken löpa linan 
ut, för att sedan den rasat sig spak . . .»
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»Ja, sedan!»
. . . låta den tjäna det lugna, goda hemmets 

intressen. »
»Det tror ni icke själf! Medgif, att ni fruktar 

tråkigheten mer än smärtan, sedan den där — 
spakheten inträdt.»

»Icke sedan ... det vill säga, jag har ju nu
mera ett lifsmål. Sådant rår på tråkigheten, an
tager jag, skapar och när milda, trygga tankar. 
Men kvinnan — utan lifsmal — vill icke inse, att 
lifvet icke kan gifva mer än nöjet, medan linan 
löper, utan som ett bortskämdt barn knotar hon 
efter mer, där intet mer finns att fa. Det är där
för, att hon i själfva verket älskar kärleken och 
den drottningvärdighet, den gifver henne, mer 
än mannen — hans ömhet och uppmärksamheter 
mer än honom själf.»

»Ah!»
»Ni är icke sådan. Ni kunde skapa er ett 

rikt intresse och ägna er däråt. Helt säkert är 
ni vis nog att kunna förstå — ädel tillräckligt 
att kunna resignera och lefva kamratskap med man
nen, äfven den dag, då han icke längre har första 
tidens lifliga behof af att krypa för era fotter.»

Hon satt tyst och stel, vågade icke ens höja 
blicken af rädsla att förråda det, som stormade 
inom henne. Hon skulle icke kunna resignera. 
Det var just emedan hon älskade honom så, som 
hon velat hafva vänskap till stånd. Hon kunde 
icke helt och hållet afstå ifrån honom, och hon
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vågade icke utsätta sig för branden af sin kärlek. 
Om hon älskat lugnare — mindre! Men hon 
visste, att denne farlige Gunnar von Uangen- 
Zieppen redan blifvit så mycket för henne och 
hon trodde, att hon icke skulle kunna vara stadig 
på handen, om hon, kedjad vid honom, försökte 
infånga något så oberäkneligt som kärlekslycka.

Han fortfor, då hon teg:
»Hn furstekrona vore er mer värdig — det 

är sant. Men Uppbärga är också något värdt — 
vi äro ju båda för modernt anlagda naturer, att 
jag ej skulle våga påpeka detta. Min mor var 
lycklig här. Uangen-Ziepparne ha varit, efter 
gångna tiders sed, tyranniska, men goda äkta 
män. Ni och jag blefve ju icke ett par i förfä- 
drens anda — vi komme nog att vända upp och 
ned på många ordningar, men» — han lutade 
sig mycket nära henne — »tror ni icke, att vi 
kunde fa det bra pa vart vis? Säg — mademoi
selle Blanche!»

Hon såg med skygga ögon förbi honom.
»Uppbärga», mumlade hon, »Uppbärga är stort. 

Jag är icke tränad för ett Uppbärga — och icke 
för någon lycka. Jag har tänkt mig vänskap 
och mindre förhallanden, och jag är nu en gång 
sadan, att hvad jag icke tänkt 111ig in i på för
hand mera skrämmer än lockar 111ig. Det är må
hända min olycka, men jag måste hålla fast vid 
det jag bestämt mig för, hellre än att, som sagdt, 
kasta 111ig in i det, jag icke det minsta tränat mig för.»
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»Tränat — tränat! Godt, men visar icke så. 
mycket i lifvet, att vi trots all träning dock äro 
gränslöst oberedda pa livad det har i beredskap 
åt oss! Vi tränas och beredas redan ifrån barn
domen för det kommande . . . andras erfarenheter 
tvingas på oss, vi tränga in begreppen 1 vissa, 
bestämda former, i gifna föreställningar — ett 
tungt bagage, som har tryckt och generat i onö
dan, då det så ofta sedermera visar sig odugligt,, 
när det ändtligen skall komma till användning. 
Omformning måste ju ständigt ske. Man \ore 
frestad sjunga slumpens höga visa. Vi ha nu. 
icke tränat oss för hvarandra — slumpen har än
dock fört oss samman.»

»Men man låter icke slumpen säga sista ordet.»
»Nej, icke ni! Ni måste först själfplåga er„ 

och ni är icke nöjd, innan ni fattat ett beslut, som 
kostar er strid att hålla. Men detta är icke ni 
själf, utan sådan ni blifvit — hos fröken Sidsel. 
Tänk efter om ni ändå icke hör till de starke i 
världen, som våga att taga för sig af det, som 
bjuds, och lämna åt fröken Sidsel och hennes 
gelikar att rädda skygga undan. Ni, med så stolt 
förtid — hvad fruktar ni väl af er själf, hurudan 
framtiden än blir? Skall ni icke alltid förblifva 
er själf... det är det högsta, och lägre kan ni 
aldrig komma.»

»Ja, betänk er och min förtid», utbrast hon, 
gripande detta sista nödvärn. Nej — nej, icke 
kunde hon ge vika och svika allt det hon förut
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hyllat sig till. Hon kände som en plikt, att hon måste 
vara på vakt mot hans vältalighet och farliga tjus- 
ningsförmåga. Hon simmade mot en stark ström, 
men hon måste igenom den. Hon kunde ju ha gått 
sin väg, ha förbjudit honom att tala, men hon 
ville en gång för alla kämpa ut med honom och 
visa honom och sig själf hur stark hon var. Hon 
hade bestämt sig för seger, och hon måste afgå 
med den. Och så länge detta beslut stod i vägen, 
såg hon ingenting —■ kunde icke se hvad som 
fanns där bakom, ifall det fölle. Hon hade ingen 
jordmån för hans skäl, utan såg i allt, hvad han 
sade, endast farliga öfvertalningsförsök, som hon 
satte sin heder i att stå emot. Bara icke ge vika!

Vid hennes utrop undergick hans utseende 
förändring, den lidelsefulla ifvern förbyttes i trög 
smärta i den plötsligt matta blicken, i rynkorna 
i pannan och kring ögonen, som kisades ihop, 
medan de sågo förbi henne, ut i rymden.

»Om jag ägt förmågan att sia . . . om jag 
tidigare kunnat se detta ögonblick med er, så 
som Faust i en fager syn ser Margaretha, då hade 
mycket kunnat vara annorlunda . . . kanske. Men 
det är icke säkert. Det är lätt att nu säga, att 
jag skulle ha sparat mig för er, men man vet 
icke. De vägar jag gått ha fört till målet —- 
det är visst. Andra skulle måhända icke ha gjort 
det. Hade jag varit en hygglig ung karl, hade 
jag väl nu haft familj, första bästa lilla flicka 
kunde ha varit min hustru —• och det med er
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nu dubbelt sönderslitande. Nöj er med min för
säkran, att, om jag kunde ställa upp mig för er 
såsom en Guds ängel, så skulle det göra mig 
lycklig, medan det förflutna och alla dårskaperna 
däri skall sticka mig grymt, när ni ändtligen kom
mer till mig.»

Hon rullade ihop sina handskar, drog konvul
siviskt ut dem igen — nej, hon fick intet att säga.

»Och så behöfver ni ju icke nödvändigtvis 
tro allt det, som sägs om mig. Det finns en 
klyfta i mitt lif, hvarom ingen vet något, ehuru 
man naturligtvis utfyllt också den med snedsprång 
och krossade kvinnohjärtan. Det är mina van
dringsår ute i världen. Vill ni, berättar jag 
er härom en gång... om stämningar, mul
nande, tillsist klarnad lifssyn. Underbara nätter 
under stjärnhimmel, utanför sofvande städer — 
påk i handen, ränsel på ryggen.»

»Ni kunde berätta lika bra — som vän.»
»Nej — nej! Det finns ögonblick i mitt lif, 

som jag blottar endast för min älskade. Ah! ett 
af dessa —- det rinner mig just nu i minnet. En 
våtvarm dag i Eondon — nu, sist jag var ute. 
En söndags förmiddag, som jag trött och vilsen 
i mig själf släpade mig omkring i det fula, myll
rande Eondon — fann mig utanför S:t Pauls 
katedral, just som klockringningen begynte. Har ni 
hört klockringningen i S:t Paul? Harpospel af förut- 
gångua själar där högt uppe i rymden, hvilka 
sända hälsningar och tröst ifrån de saligas bo-
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ningar — så förekom det mig ocli —jagbäfvade! 
Mörkret — det stora, stora mörkret lättade—jag 
kände strängen mellan mig själf ock evigheten — 
jag höll i den ända, som var fäst vid mig . . . hvar 
den andra slutade kunde jag icke skönja — vet 
det icke ännu. Men den är sträckt mellan mig 
och ett fäste någonstädes i evigheten . . . jag vet 
det säkert nu.*

Han höll upp och båda sutto en stund i upp
rörd tystnad. En ekorre knaprade bland löfverket 
öfver deras hufvuden, och på afstånd hördes rop 
och skratt från det åter vid förfriskningsborden 
samlade sällskapet, men eljes var det så tyst, att 
de kunde iakttaga hvarandras korta, ojämna and- 
hemtning. Så möttes deras blickar åter och då 
sade han sakta:

»Ni vågar i alla fall icke tro på mig?»
»Jag . . . tror, att ni tror på er själf. Ni vill 

nog icke bedraga hvarken er själf eller mig, men 
kanske skulle ni icke kunna hjälpa det ... en 
gång. Om jag nu gåfve med mig... nej! Jag 
vågar icke.»

»Om jag kunde tro, att ni genom motstånd 
ville . . . Men nej, ni är icke sådan — ’icke till
bringa mitt lif med att ängsligt passa en mans 
låga, så att den icke slocknar’», mumlade han och 
teg därpå tvärt för att endast se på henne, beher- 
skande, nästan hårdt.

Detta var mer än Märta förmådde uthärda. 
Hon tyckte, att träden började dansa för hennes
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ögon, lion kunde icke öfverväga och icke beräkna 
längre. Fattad af förtviflan, utropade hon:

»Lämna mig i fred! Jag . . . jag älskar er 
och vill icke mista er. Men jag skulle göra det 
om jag gåfve vika . . . förtrollningen skulle brytas 
och — oh! den är ju så härlig! Tillhöra hvar
andra och genomgå allt det sorgliga, fula, nyktra, 
som blefve följden. Låt oss icke hoppas på ett undan
tag för oss, det är galenskap. Kan ni då icke inse 
detta! Kan ni icke . . . vill . . .

Hon måste höra upp, ty en snyftning sam
mansnörde hennes strupe.

Han tog långsamt blicken ifrån henne, bor
rade i pinsam upphetsning djupa hål i den lösa 
marken med doppskon af sin käpp och sade slut
ligen, mer liksom för sig själf:

»Älskar mig . . . kanske! Men detta är icke 
en känsla, som besjälar er helt och hållet. . . icke 
ännu . . . måhända eu gång, men icke nu. Kanske 
skall ni en dag beröras af den trollstaf, som en 
gång kufvade mig: stämning, känsla, förnuftet 
slaget af hänförelse . . . jag vet icke, blott att ni 
ännu icke älskar mig med den kärlek, som icke 
väger med liårvikter. Vi kunna gå nu.»

Han reste sig upp och bjöd henne armen, 
och hon måste mottaga den, eljes skulle hon ha 
tumlat omkull. Det bultade vid hennes tinningar, 
hufvudet kändes dödstungt och i halsen satt en 
knuta, som måste tryckas ned, kosta hvad det 
ville. Det var tårar, och de fingo icke bryta löst
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nu —■ icke för något pris. »Älskade honom icke 
nog ännu! Hur skulle hon kunna älska honom 
mer? Kan man älska mer, än när man fri
villigt afstår, emedan man icke vill ha detta 
det härligaste i sitt lif neddraget och slitet till 
lump i den hvardagliga sammanvaron», frågade 
hon sig, kvidande i sitt inre.

Han såg, hur det var fatt med henne, sade 
ingenting, men återförde henne icke till de andra, 
utan ledde henne finkänsligt upp till slottet. Och 
hon lät sig ledas. Han lämnade henne åt sig 
själf inne på den aflidna fru v. Dangen-Zieppens 
rum — åter en gång i mors egen sidenblommiga 
länsstol. Och där satt Märta och öfverlade, sedan 
hon blifvit ensam. Men icke mycket. Hon kunde 
endast känna ett hårdt, torrt lugn öfver att ha 
stått emot honom, underligt blandadt med bultande 
ångest — två stridiga element, hvaråt hon fråg- 
ocli håglös gaf sig.

Det sades, att hon icke mådde bra. Men 
doktor Stråles förfrågningar och Minas och fröken 
Sidsels ängsliga deltagande och de andras nyfiken
het stod det icke till att undgå. Och detta fingrande 
på ömtåliga känslosträngar kom hennes domnade 
stolthet att springa upp med ny spänstighet. Hon 
lät värden föra sig till supén och tog sedan plats 
i balsalen, ehuru afböjande att dansa. Det var 
mest de små skära tärnorna, som voro uppe på 
det bonade golfvet. Några äldre damer dansade 
sirligt med i ronddanserna med sina få par; i
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françaiserna däremot var trängseln anmärknings— 
värd, här tyckte sig alla kunna vara med — äldres 
herrar och damer flaxade figurerande om hvar— 
andra i samma höga lynnesgrad, hvarmed mani 
börjat utflykten. Till och med fröken Sidsel lätt 
narra sig, trots hvardagshårklädseln och ehuru 1 
hennes krinolin hade svårt att lotsa sig fram ge
nom de trånga leden.

Strax före uppbrott afbrändes ett präktigtt 
fyrverkeri i parken, som också småningom upp
lystes af kulörta lyktor och bloss.

Märta stod lutad mot en verandapelare ochi 
såg på hur raketerna stego genom dunklet upp) 
mot den stjärnströdda himlen. Då hörde hon v. 
Langen-Zieppen yttra tätt bredvid sig:

»Låt mig visa er något vackrare.»
Hon kunde icke skönja hans ansiktsuttryck, 

ty just nu slocknade det färgrika skimret af det 
genom rymden fallande guldregnet från en raket, 
men hon förstod, att han ännu hade något att säga 
henne och följde honom trött, tänkande att ännu 
var hennes pina alltså icke slut.

Han förde henne tvärs igenom huset och ut 
på en liten balkong på motsatta sidan. Där var 
tyst. Månen — i aftagande — hängde som en 
glänsande ljusdroppe ned från den svartblå himlen, 
inga dimmor, intet moln — ett underbart varmt, 
tyst halfmörker rundt om, utom där månljuset 
svagt glänste på vattnet nedanför terasserna eller 
lyste blekhvitt på trappsteg och slottets facad.
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Det stod en korgstol därute med en italiensk 
silkesfilt för Märtas räkning ock hon sjönk ned 
däri, badad af månljuset, som kastade ett stänk 
af grönhvitt öfver hennes klädning, med en enda 
mörk färgpunkt, där hennes händer, hvilande i 
knäet, samlat ihop de bruna penséer, hvilka han 
under ronden brutit och gifvit henne. Själf ka
stade han upp ena benet på den breda stenbalu
straden — det andra fick stöd mot asfaltgolfvet. 
Hans skarpt grekiskt skurna ansikte var vändt i 
profil, och blicken skådade tankfull utåt. Men 
om en stund ryckte han sig lös, vände sig om 
och såg på henne. Hennes blick, utan att se, 
var fäst på de bruna penséerna i knäet.

»Hvad tänker ni på?» frågade han dämpad t.
»På djefvulen . . . när han förde Kristus upp 

på det höga berget och frestade honom.»
»Älskade!»
Åter såg han bort, och hon plockade, tyst små

leende, på blommorna i knäet.
»Jag . . . jag tänkte på hur fagert allting är 

— främst ni — hur allt kunde sammansmälta till 
ett helt af det härligaste jordelifvet har att bjuda 
på: två som älska — slottsherren och slotts
frun, ensamma i kvällens skönhet och stillhet. 
Om ni blott ville! Ah! äktenskapets mystik är 
ej grå — den är rosenröd.»

Men hon svarade icke. Hon hörde upp att 
småle för att i stället se på honom — en blick 
som glittrade i månljuset af allt det trots, den
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misstro, den djupa leda vid sig själf och allt, som 
plötsligt fick makt med henne — midt i miljön 
af skönhet och fullhet. Hon var trött — själsligt 
och kroppsligt dödstrött.

»Ni menar . . .! Säg något, detta är för vik
tigt att afläsas i en blick. Nog äro era ögon af- 
visande, men säg mig i ord, att äfven stämning 
ej förmår något öfver er.»

»Stämning! Stämning har ej förut fått rycka 
mig med sig — till beslut åtminstone. Det kan 
ju bli — så som ni vill, därför att jag nu är 
trött — ond på er. Framtiden ... nå! det går 
på tok hur man gör.»

De sågo en stund på hvarandra, med blic
karna sammanlödda, så som den gången, då Me
litta kom och skilde dem. Men nu ryckte Märta 
sig lös, utan att något kom emellan. Hon slöt 
ögonen för att slippa se och sjönk tillbaka i stolen.

»Nej — nej, jag älskar er och jag vill icke. 
Jag vill rädda er och mig. Trötta icke ut mitt 
motstånd, tills det ger med sig — det är ovärdigt. 
Min ånger skulle sedermera stå emellan oss som 
ett spöke . . . jag skulle förakta oss båda. Jag . . .

Hon teg, ty hon kände hans borrande blick 
och kunde icke fortsätta.

»Säg ut! Jag vill veta allt!»
Något liknande dödsförakt blef ändpunkten 

för alla de stationer af sinnesrörelser, hon passe
rat denna eftermiddag. Nu kunde hon se på 
honom med en stor öppen, full blick.
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»Ja, det är ännu något mer. Det är så, att 
det finns litet kvar inom mig af det ni yttrade 
en gång: ’Gunnar von Langen-Zieppen är van 
att segra — frågan är blott om det är lönt.’ 
Jag kan icke komma helt öfver detta — det är 
nog så. Jag är sådan . . . hård, envis — elak. 
Det sticker mig ännu litet, det där! Kanske skulle 
det sticka ännu värre om — ni finge det dithän 
ni vill. Ingen vet! Jag har så länge upprepat 
för mig själf: »stå emot!» tills det med eld 
bränt sig in i mitt medvetande. Jag förmodar, herr 
Langen-Zieppen, att vi intet mer ha att säga 
hvarandra. Ni försmår vänskap ...»

»Ni försmår kärlek!»
»Så tvifvelaktig — så full af våda — så ba

serad på ett förödmjukande nederlag som här — 
ja — >/»

»Detta är sorgligt!»
Mer sade han icke. Motstånd gjorde honom 

icke längre ursinnig som den tid, då han ännu 
håfvade in hvad lifvet bjöd med fulla händer; 
icke heller eggade det honom till att älska henne 
ännu högre. Smärtan af en djup förlust arbetade 
sig upp öfver alla andra känslostämningar och 
dref honom att söka ensamhet. Han svingade 
sig öfver barrièren, hoppade till marken och för
svann i mörkret under träden. Värden saknades, 
när gästerna en stund senare troppade af.

Några dagar därefter lämnade friherr en med 
familj orten. Märta följde allra först fröken Sidsel
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till hennes hem, sedan kom hon efter till Stock
holm och beslöt på Minas böner att stanna hos ; 
morbroderns vintern ut.

Hon kunde ju under vintermånaderna fundera 
på, hvad hon sedermera skulle taga sig till. Det; 
hon förut börjat planlägga, saknade hon nu håg 
att närmare taga itu med.
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KAP. XV.

» E. — fem minuter. Passagerare till A. byta tåg. »
Märta sticker ut hufvudet genom kupéfönstret 

och ser sig omkring, och de, som i trängseln på 
perrongen gifva sig tid därtill, förvåna sig öfver 
att se så mycken nyfikenhet hos en första klass 
passagerare och för något så obetydligt som detta 
lilla stationssamhälle.

Åter i E.! Men nu är det i vårens tid. Hon 
är med friherrinnan Mina på väg till Paris. Vägen 
skall tagas öfver Hamburg och Frankfurt am Main, 
ty friherrinnan Mina har fått för sig, att en färd 
på Rhen ifrån Mainz till Köln är det underba
raste i världen och vill nu begagna tillfället att 
företaga den.

Hon misstänker anledningen till Märtas in
tresse för E., men låtsas om ingenting, utan blir 
lugnt sittande kvar i sitt hörn, ätande apelsiner
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och bjudande till att fånga Märtas intresse för dett 
prat om allt möjligt obetydligt, som det är ett behoM 
hos friherrinnan Mina att ständigt låta surra ifrån sig»-.

Men Märta endast ser och minnes. Alltingg 
är dock nu så annorlunda mot då. Nu en blek,:, 
utmattad vår, som tydligen ej ännu hunnit repa sigg 
till verksamhet efter den dyrköpta segern öfver dem 
ovilligt vikande vintern. Det är gyttjigt och bartt 
i täpporna; våta moln, hvilka gifva ifrån sig ettt 
fint strilregn, hänga öfver de af långa, smala vatten— 
speglar randade, jordsvarta åkrarne.

Där hotellet — där backen upp till Svenssons;; 
men det lilla huset syns ej för det skymmandee 
godsmagasinet. Märta ser och ser, med en känslaa 
som om hjärtat krympte. Ännu voro verkningarnee 
af dagarne här öfver henne, ännu var hon ickee 
lösgjord — ännu höll det, hon upplefvat här, hennee 
obevekligt fast. Hon ryste. Hon tänkte på grymmaa 
polyparmar, som icke släppa sitt offer, innan alltt 
lif är utsuget. Vintern hade gått i dåsig håglös
het; hon skulle företaga något — efter jul, såå 
efter säsongens slut, så efter Pariserresan. Mem 
ännu visste hon icke hvad. Viljelös hade hom 
låtit Mina få rå om sig, varit med henne ute;, 
bittrat till i tomma sällskapsnöjen och tärts aif 
otillfredsställelse med sig själf och allt.

Hon måste ur de sugande polyparmarne. Hom 
hade öfvervunnit sig själf och odrägliga förhål
landen förut. Detta var väl det starkaste i henness 
lif, men ur det skulle hon. Kanske kunde vårem
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hjälpa henne med det exempel på alstrande 
kraft, den gaf — med den lust att lefva lifvet 
fullt och rikt, som den bibragte.

Hon drog en djup, mycket af det som vintern 
lagrat, sprängande suck, men i detsamma afstan- 
nade allt pulslif och en förfärande mattighet kom 
öfver henne.

Någon hade inträdt i kupén från andra hållet, 
medan hon spejat ut. Hon hörde Minas utrop: 
»Gunnar!» — därpå som i en dröm hastiga frågor 
och svar, kände sin hand tryckas, sade något, 
men vaknade tipp först långt efter det tåget åter 
satt sig i gång.

Då fann hon sig nedsjunken i kupéns ena 
hörn, Mina midtemot, och bredvid Mina herr v. 
Dangen-Zieppen, medan i hennes medvetande var 
liksom fastspikadt det faktum, att han skulle åt
följa dem på resan till Paris.

De hade icke återsetts sedan månskenskvällen 
på balkongen. Af bref från fru Holm till Mina 
hade hon hört, hur strängt sysselsatt han ständigt 
varit, och att fabriksföretaget raskt ginge framåt, 
kbit Holm hade dock hört d:r Stråle yttra vissa 
betänkligheter: han ansåg, att herr Gunnar tog 
sitt arbete för exalteradt. Btt mera praktiskt 
själfintresse skulle tvifvelsutan tillförsäkra före
taget störte framgang. Men fru Holm för sin del 
tyckte, att man numera bråkade så mycket med 
ord. Hufvudsaken var, att herr Gunnar var stad
gad och med ett nyttigt arbete bands vid fäderne-
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g-ården. Ville han bara också besluta sig för attt 
gifta sig!

Men däraf hördes intet.
Dagens timmar svinna hän. Märta och v:. 

Dangen-Zieppen tala icke mycket med hvarandra., 
men hans blickar bana sig forskande in i hennes 
och hon bjuder till att återgifva dem med lugni, 
ehuru hon känner sig färdig att skaka och hacka 
tänder vid allt det, de uppenbara — vid den upp
rörande, beherskande och tändande makt de allt
jämt utöfva. Friherrinnan Mina upphör icke att 
prata, tröttar totalt ut sig och går obetingadt in 
på allt hvad Gunnar säger, försäkrande honom 
oupphörligt om hur glad hon är öfver att han 
följer med dem. Slutligen blir Märta exalteradt 
smittad af detta. Själftilliten — reseuppsluppenhe- 
ten, som en gång narrade mademoiselle Blanche till 
obetänksamhet och gropar, får henne åter fatt i den 
grad, att hon är färdig kalla sig »förfärligt lyck
lig» såsom i skolflicksåren efter utståndna ten
tamina.

I Köpenhamn en timmes samvaro med fröken 
Sidsel, som, sedan de farit vidare, i mörkret traskar 
hem till boden, öfversäll genom den elegante hr 
v. Dangen-Zieppens enträgna inbjudning att till 
sommaren gästa Uppbär ga, medan friherrinnan 
Mina är där. »Ni måste låta mig bjuda er på 
resan», har Märta hviskat i hennes öra.

Mörkt och disigt i den lilla staden Korsör, 
på sjön ogenomtränglig dimma. Friherrinnan
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Mina öfvertygad om att de kommit på orätt båt. 
IBesvärad af sin fetma, uttröttad af järnvägsresan 
och den exaltation, hvari hon befunnit sig ända 
sedan affärden ifrån Stockholms central — irriterad 
af ånghvisslan, som i anseende till dimman ljuder 
Ihela natten, vägrar hon likvisst bestämdt att gå 
till kojs. »Hon vill vara beredd ifall det blir sam
manstötning af.» Med upplöst korsett, men i öf- 
rigt fullt klädd, sitter hon uppe på soffan i hytten 
hela natten, nickar till emellanåt; morgonen finner 
henne gråblek och huttrande, frusen och med sjun
ken lynnesgrad.

Märta, som sorglöst slumrat in i sitt lycko- 
medvetande och sofvit godt hela natten, var uppe 
på däck just som man kom i sikte af Kiel. 
Fullsöfd och frisk, drack hon sitt morgonte till
sammans med herr v. Langen-Zieppen. Och se
dan han begagnat sitt inflytande till att förmå 
friherrinnan Mina att lägga sig och hvila ut den 
halfannan timme, som ännu återstode, innan Ham- 
burgertåget skulle afgå, gingo han och Märta i land.

De promenerade gatan ut, förbi stationen i 
riktning af den högt öfver viken liggande kyrko
gården. Butiker och portar voro ännu stängda, 
rullgardiner nere. Vårsolen, som just bröt fram 
ur dimmorna, lyste på tysta hus och tomma gator, 
tills två från en knejp hemvändande herremän 
bröto stillheten. De raglade bitvis framåt, skäm
des något, då de fingo syn på de två resenärerna, 
stucko brödet och den kvarterslånga korfven, som
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de turvis bitit af, i fickorna och veko snart im 
på en bakgata.

v. Dangen-Zieppen och Märta bytte alltjämt 
icke många ord. De konstaterade den tyska vårens 
framsteg före den svenska, och Märta uttalade 
bekymmer för hur den uttröttade Mina skulle 
kunna uthärda den ansträngande dag, som förestod. 
Kanske finge man dröja öfver i Hamburg?

De kommo in på kyrkogården. Der knop
pades träden, syrénbuskarne stodo med halfutslagna 
blad och i det daggvåta gräset stucko maskro
sorna npp sina gula hufvuden i täta led.

Nu kom det pausrika samtalet in på hur man 
borde ordna det för sig i Paris. Så ny tystnad. 
Slutligen sade v. Dangen-Zieppen:

»Mins ni, när vi sist talade om Paris?»
»Ja — när jag föreslog vänskap. Ni har 

haft vintern att besinna er på . . . ni är med nu, 
emedan ni antager mitt förslag?»

Han svarade icke. I pinsam tystnad skredo 
de fram i de smala gångarne, där murgrönan yp
pigt väfde sig kring grafvar och trädstammar. 
Men Märta kände, att deras förhållande genom 
hans ord åter råkat in i ett skede, som framförallt 
fordrade klargörelse. Hon måste säga något, in
nan han kanske ohjälpligt lät ämnet falla igen.

»Ni har besinnat er länge.»
»Icke besinnat mig . . . nej, icke så som ni 

tror», sade han ändtligeu. »Jag vill icke narra 
er. Jag har längtat hejdlöst. Om jag icke haft
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mitt arbete . . .! Nå, farbror doktorn sade, att jag 
var öfveransträngd och borde slita mig lös på en 
tid. Så fick jag veta om denna resa och — kunde 
icke motstå frestelsen.»

Båda tego.
»Men ni har ingenting att frukta från min 

sida — jag menar försök. Den gångna vintern 
har visat mig, hvad som har mig fast och hvad 
jag förmår däröfver. Arbetet har hjälpt mig — 
arbetet, som förut ingifvit mig afsmak, emedan 
arbete synts mig icke vara annat än en simpel 
bröd- och vinningsfråga. Jag vågar experimentet, 
att göra det till hvad det är ämnadt: en glädje
källa. Ursäktar ni att jag talar om mig själf?»

»Ah! ni vet hur det intresserar mig.»
»Ni —■ har det så inom er — som i höstas?»
»Ja.»
»Underligt! Alltså båda på samma fläck 

ännu. Detsamma och dock icke detsamma för 
mig. Jag kan icke komma ifrån kärleken och 
vill det ju icke heller. Men den har nu en kam
rat: verksamhetsintresset. Den är icke enda barnet 
numera, och det har gjort den godt att få maka åt 
sig. Som sagd t, ni har ingenting att frukta. Jag- 
nöj er mig med några veckors samvaro, sedan åter
vänder jag till mitt arbete . . . melankoliskt till
fredsställd.»

Hvad kunde Märta säga till detta!
»Jag är belåten med den gångna vintern. 

Den är hittills mitt lifs enda behållning. Och så
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är den den säkerhet jag kan gifva ... oin ni lik
väl en dag skulle komma», tilläde han med sänkt 
röst.

Men hon teg fortfarande i upprörd osäkerhet 
på sig själf.

»Jäg . . . jag har väl ielce alldeles uppgifvit 
allt hopp ännu. Kanske en dag likväl...»

Hon undrade med plötslig oro, om icke denna 
hans ständiga, ihärdiga och tysta väntan till sist 
skulle suggestivt bryta hennes motstånd.

»Om en dag ni likväl skulle komma, så minus, 
att, hvad jag nu kommer att säga, är ämnadt som 
en varning. Den kvinna, som en gång ställer sig 
vid min sida, måste göra sig beredd på lidande.»

Hon höjde blicken i lidelsefull spänning. Det 
föreföll henne som om hon aflägset hört tonerna 
från ett vemodsfullt reqviem, hvilket sjöngs öfver 
något som jordades, ty så högtidlig var hans an
nars så lätta ton.

»Ty den förflutna vintern har också visat 
mig rätta innebörden af det kraf idéerna ställa 
på mig. Jag hör nämligen till dem, som anse 
att världen glidit ur sina gängor och som fattat 
tag i häfstången för att vrida den rätt igen. Jag 
kan icke längre släppa greppet. . . icke om det 
så blefve min undergång. Det som har bränt 
och svidit inom mig sedan ungdomen och jag 
bjudit till att tysta ned med all möjlig galen
skap ... det slår nog en dag ut i lågor. Ditet 
mera af det motstånd, jag redan stött på, och det



är färdigt! Man blir prickad, om man går idéer
nas ärenden . . . kanske isolerad . . . kanske . . . Ja, 
ni behöfver icke längre frukta efterhängsenliet 
från mig — jag äger icke längre rätt att begära 
er. Och jag har lärt mig inse, att man kanske 
ej får önska sig två välsignelser: arbetets och kär
lekens nämligen.»

»Ocli om ni finge välja — hvilket valde ni då?»
Han teg en lång stund ofvanpå denna rädda, 

men beslutsamma fråga.
»Jag har förut försökt af göra detta — i vin

tras. Då tänkte jag, bitterglad, arbetets. Men 
nu, när jag har er så nära — när ni åter är så 
helt och hållet mademoiselle Blanche, så . . . före
faller det mig som om lifvet vore bra nog kort — 
sträfvan till sitt resultat så ringa — en ensam mans 
förmåga så obetydlig. Jag väljer kärlek, made
moiselle Blanche, men tröstar mig med arbetet.»

De hade åter närmat sig utgången. Tiden 
led och de kunde icke dröja längre. Tigande 
gingo de gatan utför till järnvägsstationen.

Märta var försänkt i tankar. Han bedrog 
henne icke — hon kände det. Alltid var hau hän
synslöst uppriktig — den största heder han kunde 
bevisa henne. Hon måste blygas, när hon tänkte 
på hans vinter och hennes egen. Allt hennes 
kvinliga behof att beundra var plötsligt väckt 
och på samma gång en djup kvinlig oro för 
honom. Hvad gick han till mötes? Hvarthän 
skulle idéerna föra honom, om han stode ensam
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och om han låge under för trycket, att det hade 
ingenting att betyda för någon annan, ifall han 
offrade sig. Bitterhet är till och med en häftigare 
pådrifvare än entusiasm, och bitterhet kunde till 
sist få makt med honom.

Och hon skulle hela sitt lif nödgas darra för 
honom, utan möjlighet att kunna hejda, att kunna 
hjälpa och hugsvala honom i hans kamp!

Friherrinnan Mina hade endast skenbart gjort 
dem till viljes att lägga sig en stund. Hon knep 
ihop ögonen några minuter, men knappt var hon 
vorden ensam, innan hon fick alldeles klart för 
sig, att de skulle försumma tåget till Hamburg. 
I förfärlig oro lät hon sätta sakerna i land och 
föra sig till järnvägsstationen af en bärare, hvars 
tyskdanska hon icke förstod ett ord af.

Därinne i den fula, osnygga väntsalen var 
det otrefligare än någonsin. Det var söndags
morgon och ett sällskap unga karlar och bedröf- 
liga flickor, som förmodligen återvändt från något 
dansnöje, hade slagit sig ner vid en rad samman
förda bord och drucko kaffe. Männen rökte 
ihärdigt så som tyskar i allmänhet bruka; 
flickorna, osnygga och simpla, med orena händer 
och råa ansikten, skreko om hvarandra — hvad, 
förstod den enerverade friherrinnan Mina lyckligt
vis ej. Hon satte sig afsides att vänta.

Då Märta och v. Dangen-Zieppen komino, var 
hon halfkväfd af cigarrök, färdig att svimma af 
det äckel, flickorna ingåfvo henne, och halfgråtande



af oro att de skulle korama försent. Ett hysteriskt 
anfall var icke långt borta.

*

Dagen blef varm. Allt längre söderbort mot 
den blommande våren bar det. Friherrinnan Mina, 
mycket nervös, mycket plågad af fetman och sina 
stockholmska vinterkläder, hade lyckats slumra in 
i sitt hörn.

v. Dangen-Zieppen hade ställt om så att de 
fingo vara ensamma i kupén. Han och Märta 
sutto vid andra fönstret, midt emot hvarandra, 
mest stirrande ut på de förbiglidande byarne, 
alla med sina röda tegeltak och ett åldrigt Warte- 
thurm, inbäddade i moln af skära och hvita körs
bärsblommor, eller brytande sig än mot svartgröna 
barrträd, än mot en matta af ungt gräs, än halft 
gömda af ännu rödbrun bokskog.

Vid stationerna bjudes ut violer, hvaraf v. 
Dangen-Zieppen köper en hel liten korg. Den 
för med sig in i kupén ett fång af doft från de 
blommande kullarne därute i det fria.

Märta stryker, betagen af något sjudande, stor
mande, kinden mot de söta, doftande blommorna 
och anstränger sig förgäfves att reda ut trasslet 
inom sig. Då genombäfvas hon af något öfver- 
mäktigt, hon känner kärleken nu — hon är som 
en ung moder, i hvilken barnet rör sig för första 
gången. Det första stadiets sjukliga symptom,
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visshetens med panik blandade tjusning, ångest, 
och tvekan . . . allt är borta.

Hon lyfter kinden från bädden af våta vio
ler — den har kvar doften af blommorna och är 
skär af det jubel, som besjälar henne. Hon måste 
säga honom det — genast!

Efter en misstänksam blick bort på den slum
rande Mina, sitter han mycket snart bredvid henne,, 
på den mjukt gungande soffan, och det heta 
älskareblodet tager ut sin rätt.

»Du kommer, af dig själf — utan fruktan,, 
utan en bitanke?»

»Så helt och hållet, att jag knappt förstår’ 
det själf ännu. Kanske var det dock det, du ytt
rade om häfstången, som mest inverkat på mig. 
Jag kan icke låta dig arbeta så ensam, älskade — 
älskade. »

»Som mest bestämde? Alltså också något: 
annat har påverkat dig! Hvad är det?»

Med skygga ögon måste hon bekänna, att; 
det också var det, att hon icke längre kunde lefvat 
utan honom. Vintern hade lärt henne det.

»Välsignelse öfver vintern! Och om jag nui 
stoppade tåget och förde dig med mig till kyrkam 
under äppleträden där, och på stunden tvang prä
sten att göra dig till min hustru —- bah! jag blir' 
visst tokig! Säg mig blott, att du är öfvertygadl 
om att bådas vår lycka kräfver, att vi tillhörai 
hvaraudra sålunda —■ som man och hustru.»



»Det är jag icke . . . nej, det är jag icke säker 
på. Jag vet bara, att det icke kan vara annor
lunda, om jag vill lefva. Ocli så liar jag äfven 
hunnit få klart för mig, att man icke alltför myc
ket får frukta den smärta, som lurar i en mycket 
stor lyckas fotspår. Den är efterräkningen, som 
man resignerad får likvidera. Konsten är må
hända blott att icke vara oberedd, utan ha något 
i ersättning, när det gäller att gifva ifrån sig 
likviden. »

»Du är så vis, mademoiselle Blanche! Men 
just nu går nog all världens visdom in genom 
ena örat på mig och ut genom det andra. Ma
demoiselle Blanche — nu — när ...»

Under tiden drömde friherrinnan Mina, att 
en förfärlig koleraepidemi utbrutit i Stockholm. 
Hon såg Göran och alla sina små angripna — 
utan vård — slutligen på bår. Hon ropade till 
och vaknade, badande i kallsvett och så upprörd, 
att hon icke märkte, att Gunnar bytt plats och 
att något måtte ha passerat, medan hon sofvit. 
Hon grät och anklagade sig, som lämnat man 
och barn — talade också om att vända hem igen. 
Slutligen lät hon lugna sig och slumrade åter in, 
öfverväldigad af nattvak och trötthet. Men för 
andra gången drömde hon detsamma och nu var 
det ute med henne.

De finge tänka och tycka hvad de ville — 
hem skulle hon ofördröj ligen. »Finge hon så icke 
se Paris nu eller framdeles.»
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De två andra utbytte en blick.
»Då följa vi dig till Helsingborg», sade v. 

Dangen-Zieppen, »men sedan, goda Mina, göra 
nog Märta och jag ensamma den beramade resan 
eller kanske till Italien.»

Märta nickade tyst. Men. friherrinnan Mina 
upphörde att gråta för att stirra på dem.

»Medan du jordat de dina, ha vi förlofvat oss. 
Din plan realiseras — Märta blir fru von Dangen- 
Zieppen. »

»Jag är mycket glad — ja, det är jag.»
Men likväl började hon nervöst gråta igen 

och påyrkade att genast få vända hem. Slutligen 
gick hon in på att hvila ut öfver natten i Cassel. 
Då tåget vid fyratiden stannade där, stego de 
alltså ur och foro till ett hotell.

Det beslöts att de dagen därpå åter skulle 
taga tåget till Hamburg; men då v. Dangen-Ziep- 
pen vidhöll, att de ej skulle följa med längre än 
till Helsingborg, blef Mina uppmärksam.

»Detta är naturligtvis ett af dina vanliga 
upptåg-, Gunnar. Ni skall väl vara ordentligt 
gifta först, innan ni åter resa ut, eller hur Märta?»

»Gunnar får afgöra.»
»Gunnar — får — afgöra! Du skulle kunna —»
»Ja! Det är så vackert just nu! Jag före

drager att få komma ut, medan härligheten ännu 
varar. Förberedelser — lysning — bröllop tar 
så mycken tid och dessutom — hu! för att nu



återvända till den kalla norden endast för dessa 
triviala bestyr.»

»Ja, och alltid kunna vi väl bli vigda någon- 
städes under vägen. Skulle du vilja gå in med 
mig i någon liten af världen bortglömd kyrka en 
dag, sedan vi fått våra papper klara, och låta viga 
dig vid mig — säg mademoiselle Blanche.»

»Jag till och med föredrager detta framför 
ett bombastiskt bröllop, bekostadt af morbror Göran. 
Det är just hvad som anstår oss två, ensamma 
människor.»

Mina var så sårad och altererad, att hon icke 
kunde säga ett ord. De befunno sig just i mat
salen, intagande middag vid sitt särskilda bord, 
men midtibland en hop främlingar, så att hon 
måste lägga band på sig, annars hade hon nog 
ställt till ett uppträde. Men hon beslöt dock att 
tala vid Märta, så fort de blefvo ensamma.

De drucko té tidigt och gingo sedan hvar 
och en in till sig. Märta hade ett stort vackert 
rum med alkoven dold af djupröda gardiner. 
Hon stod och blickade på utsikten från sitt fön
ster — en smal gata, en grå stenmur och där- 
bakom ett gammalt hus med bugtande tegel
tak och omgifvet af vårgröna kastanjer, rabatter 
med tusenskönor och tulpaner samt välkrattade 
gångar. Då knackade det på hennes dörr.

Rodnande af glädje sprang hon bort för att 
öppna, men det var endast Mina.



Hon hade löst upp håret och tagit på sig 
sin morgonrock af gredelint sammet. Hon sjönk 
ned i soffan. Hon ville tala förnuft med Märta,, 
sade hon ifrån.

»Jag kunde inte vänta härmed en minut 
längre, ehuru jag är så trött. Hör på, det är ju 
icke ditt allvar att resa ut med Gunnar, innan 
ni bli f vi t ordentligt gifta?»

Märta rynkade pannan.
»Jag har aldrig menat allvarligare ... ja, ja, 

jag vet nog livad du och andra kunna invända. 
Men fördomar få mig icke till att pruta af på 
mill lycka. Jag vill ha den full och liel.»

»Ack du vet icke hvad du säger! Tänk dig 
ett efteråt! Att komma hem igen och bli utpekad 
för att ha begått något så opassande — ja, man 
skall gifva det den sämsta tydning, det kan du 
vara viss om.»

»Så får man!»
»Det säger du nu, men när ruset är öfver!»
Märta stampade med foten mot mattan.
Ruset! Så fult! De voro väl heta af skälf- 

vande lycka, men vakna och fullt medvetna om 
hvad de gjorde.

»Om jag ägde en gnista betänklighet, skulle 
jag hellre gå den tråkiga, korrekta väg, du före
slår. Känslostämning ensamt är det ju icke, som 
bestämmer oss, utan öfvertygelse. Vi frukta intet 
efteråt... för min del är jag på det klara med 
hvad världens domslut har att betyda. Gunnar
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också. Vi äro i den ställningen, att vi ha råd att 
nöja oss med själfaktning.»

»Hur kan du tala om själfaktning! När du 
vill trampa under fotterna, hvad hederligt folk 
håller på som riktigt och naturligt!»

»Hederligt folk kan i alla fall vara bra nog 
enfaldiga — också fördomsfulla. Föröfrigt, hvad 
tar du så vid dig för? Vi ämna ju låta viga oss 
— naturligtvis, ehuru hvarken Gunnar eller jag 
tillmäta vigsel i och för sig alltför stor betydelse.»

»Oh, Märta — för Guds skull! Icke visste 
jag att du var sådan. Gunnar — men du/»

Friherrinnan Mina började gråta vid den för
färliga inblick, hon plötsligt fann sig få i Märtas 
tänkesätt.

»Goda Mina, förbittra icke min lycka med 
tårar.»

»Jag kan icke hjälpa — jag anar något rys
ligt. Allt kunde dock ha varit så förtjusande bra! 
Så roligt att få rusta till bröllop för dig — det 
skulle ha blifvit så lyckadt — ett så vackert brud
par — hela våningen strålande af ljus och blom
mor — allt lika fint som präktigt.»

Märta svarade icke. Sedan Mina stilla för 
sig själf gråtit en stund, tog hon näsduken från 
ögonen, såg bevekande på Märta och sade skyggt 
och sakta:

»Och så, betänk, att ni kanske få barn och 
hur orätt ni göra mot dem genom att skaffa ert 
namn en så onödig fläck,»
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»Men kära Mina, det är ju icke fråga om något 
brottsligt — på sin böjd en liten exentricitet.»

»Ja visst! Jag vet bur det kommer att gå. 
Innan papperen bli klara ocb allt det där så — 
så — Ja, du får förlåta mig, Märta, men jag litar 
icke på Gunnar och nu icke heller på dig. Ni 
komma att glömma er ocb sedan blir det ingen 
vigsel af alls.»

Märta skakade af förbittring. Hon kunde icke 
sitta stilla ocb höra på hur Mina välment, men 
oförståndigt drog i smutsen, livad som ännu endast 
var en skär förnimmelse, men vid vidrörandet tog 
fast form med fula, skrämmande konturer.

»Om Gunnar inträdde ännu i dag och for
drade mig, så skulle jag utan betänkande, utan 
en bitanke och utan blygsel gifva mig åt honom», 
framprässade hon.

»Oh — ser du!»
Märta sprang upp och ned på golfvet, ta

lande stötvis och osammanhängande. Hon be
klagade att Mina vidrört ämnet, men nu måste 
de tala ut. Hennes tillit tilf Gunnar var orygglig. 
Om förhållandet mellan man och kvinna kräfde 
något att blygas öfver, något som måste helgas 
af samhälleliga inrättningar, då vore lifvet icke 
värdt att lefva. Kärleken vore det enda natur
liga, heliga lagtvånget — andra band vore till 
för simpla naturer. Hon och Gunnar behöfde dem 
ej. Något »glömma sig» fanns icke emellan dem.
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»Ack, tyst —• tyst! Du vet icke hvad du 
säger. Dåt vara, att du kan ställa dig utanför 
bruc och lagar, men Gunnar kan det icke. Män
nen kunna det aldrig — de taga oss och förakta 
oss se’n. »

Märta tryckte handen hårdt mot hjärtat: »Icke 
Gumar!» jublade det inom henne. Mina fortfor:

»Du har ingen aning om hvad frågan gäller. 
Du kan icke veta, hvilken blygsel ett förhållande 
till en man innebär. Jag, en gift kvinna, har fått 
erfara det. Hvad skall det då icke vara för den 
son tygellöst, utanför all ärbarhet, ger sig åt 
en tnan.»

»Om jag dagen efter . . . bröllopsnatten, eller 
hval du vill kalla det, skulle nödgas blygas och 
icke kunna se Gunnar i ögonen, då vill jag aldrig 
tilllöra honom. Och jag vet, att han tänker som 
jag, ehuru vi naturligtvis icke talat om detta. 
Jag vet, att han skulle icke älska mig, om han 
tilltrodde mig simpel lättfärdighet, torrskrumpet 
pryderi eller fåraktig ovetenhet — jag vet det af 
allt annat hos honom. Vi förstå båda, att det 
gäler lifvets allvar och glädje. Sådant får icke 
van beroende uteslutande af den yttre formen.»

»Märta, du är förfärligt på villovägar! Och 
jag har icke märkt detta förut ! Du är visst ingen 
passande hustru för Gunnar — han är ju alldeles 
son. du.»

»Nej, mycket, mycket bättre än jag!»

21



322

»Du är ju rakt förhexad! Gud i himlen! hur 
kommer det väl att sluta för er!»

»Det blir nog bra». Märta satte sig bredvid 
henne och strök lugnande de stora, hvitfeta hän
der, som i oro för hennes skull vredo sig kring 
den skrynklade näsduken. »Åtminstone bli vi be- 
stämdt icke olyckliga för det du befarar. Gunnar 
står numera på för hög ståndpunkt att vilja draga 
ner mig till något, som sedermera kunde sticka 
oss i medvetandet.»

»Förälskade glömma sig dagligdags. Ni, med 
era slippriga principer ...»

Märta suckade och släppte hennes hand.
»Vi förstå hvarandra icke. Såge vi det så, 

att det vore fråga om något så simpelt som »glöm
ma sig», då vore vi ovärdiga kreatur, om vi ändå 
gjorde det. Jag blir aldrig en fallen kvinna — 
som du tycks mena —, aldrig i Gunnars och mitt 
medvetande, och blir skenet emot oss, så ha vi 
råd vara nöjda med själfaktningen.»

»Ja, nog har Gunnar panna till att begå fel
steg utan att rodna — och sannerligen tror jag 
icke han kan få dig — ja hvem som helst, till 
samma oblyghet också. Jag har alltid misstänkt, 
att du och Gunnar måtte ha känt hvarandra 
längre tillbaka, än någon af oss andra veta, och 
nu förstår jag, att han långt före detta måtte ha 
utöfvat inflytande på dig. Men du får nog ångra 
dig! Hur rosenskärt han än fått dig att nu 
se saken.»



323

Märta kände sig alltför sårad att kunna säga 
något vidare. Mina reste sig för att gå, finnande 
att intet mer stod att uträtta. I förbivägen skruf- 
vade hon upp det elektriska ljuset — det hade 
blifvit mörkt — vände sig om oeh fick se hur 
upprörd och blek Märta var. Hon kämpade med 
sig själf, sedan gick hon med sina tunga elefant
steg tvärs öfver golfvet och slöt den unga flickan 
i sin famn.

»Jag är äldre än du, och jag har velat vara 
dig i mors ställe i kväll. Förlåt mig!»

»Tack! Jag förstår nog! Och borde lägga 
det du sagt på minnet! Men jag måste vara är
lig. Gunnar har mer än allt på jorden att betyda 
för mig, och jag ger mig odeladt åt honom, ve
tande, att jag kan icke göra bättre. En sådan 
man älskar man icke med något förbehåll. Ser 
du, Mina, i vår kärlek ligger något starkt och 
djupt och själfmedvetet — det är ett verkligt stort 
patos däri, som skall öfverrösta det sinliga element, 
hvilket helt naturligt också måste finnas däri. 
Tror du icke, att det skall hjälpa oss öfver alla 
de knaggligheter, som finnas i den lilla förälskel
sens väg?»

Friherrinnan Mina skakade på hufvudet. »Ord! 
Det är förunderligt, hur godt om ord både du och 
Gunnar har!»

»Kanske! Men var nu icke ledsen längre för 
vår skull. Ett ståtligt bröllop, lysningspresenter, 
skåltal — möjligen tidningsreferat sedan, eftersom
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vi ju höra till den fashionabla världen — äro inga 
säkra garantier för lycka. Jag skulle vilja påstå 
att det är alldeles för vanligt för Gunnar och mig 
— vi, som hittills just icke gått våra vägar fram 
som andra människor.»

»Åhjo — du, Märta!»
»Jag är ej alldeles säker härpå. Då hade jag 

icke lämnat det goda hem, jag engång hade hos 
dig och morbror — åtminstone väntat tills någon 
af mammas bekanta hjälpt mig till något passa
belt. Och sedermera — ja, kära Mina, hur kan du 
veta, att jag icke, medan jag var borta, lefde som 
en äfventyrerska!»

»Nå, det tror jag ej — men att du och Gun
nar ändå träffats förut! Det är mycket besynner
ligt det hela — att han skulle bli så pin förälskad, 
genast han såg dig, att — men jag förmodar detta 
är en hemlighet, som ni ej vilja yppa?»

Märta besinnade sig ett ögonblick.
»Nej, må det stanna mellan Gunnar och mig», 

mumlade hon. »Men gå nu, du är mycket trött 
och behöfver hvila.»

»Jag lär nog ej kunna sofva.»
»Du måste! Oroa dig åtminstone ej för oss 

det blir nog bra.»
Mina gick, icke öfvertygad, men resignerad.
Märta såg på klockan — nej, nu var det nog 

försent att vänta ännu ett besök. Gunnars lilla 
lugna godnattskyss hade dock låtit tro ...
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Hon skrufvade åter ned det elektriska ljuset, 
utbytte resdräkten mot en mjuk flanellrock med 
sidensleifer och kröp upp i fönstret.

Hon ville svalkas af nattluften och låta den 
vackra taflan af det åldriga tyska hemmet midt- 
öfver, omgifvet af vårfägring och badadt af mån
ljus, återställa jämvigt i sinnet och fördrifva det 
fula, stygga intrycket af Minas föreställningar.

Men knappt hade hon kommit i ordning på 
fönsterbrädan, med armen kring posten, förrän en 
knackning hördes — så svag, att endast ett anande 
öra hade kunnat förnimma den.

Denna gång var det Gunnar.
»Jag har varit vid din dörr två gånger förut, 

men båda gångerna hört Minas röst», sade han. 
»Jag får ju komma in?»

Märta fattade hans hand och drog honom fram 
till de vidöppna fönstren.

»Ar det icke vackert?» hviskade hon, andlös.
Han nickade.
»Underbart! Uåt oss komma ihåg, att det är 

taflan numro ett i den skönhetserie,' vår resa kom
mer att upprulla — sedd med vår kärleks ögon. 
Mina har väl icke lyckats rubba ditt beslut?» til
läde han med plötslig misstanke.

»Nej, Gunnar.»
»Ah, Märta — du är härlig!»
»Nej, ryslig! Besinna, så tredskande som jag 

varit — jag får svårt att förlåta mig detta. Men du, 
Gunnar, måste veta, att jag var alltid i mitt mot-
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stånd sann emot mig själf ocli dig. Jag trodde, 
att jag hade rätt, och visste ej hvad det gällde
— icke förrän denna förfärande långa vinter, då 
jag icke fick träffa dig en enda gång. Ibland 
var jag färdig att bli tokig, när jag besinnade, 
hvad jag kastat bort.»

Han satte sig på fönsterbrädan och drog henne 
ned bredvid sig.

»Saken är den, att du förut har användt för 
stark tub på förhållandena i lifvet. Jag har också 
gjort det. Många goda saker bli ju rent af oap
titliga sedda under mikroskopet. Man måste till 
sist låta det obeväpnade ögat bli bestämmande.»

Hon svarade icke genast utan stirrade ut på 
skuggorna, som långsamt kröpo fram under träden, 
allt som månen skred på himlen. Slutligen sade hon :

»Men kan man icke tåla att se hvad tuben 
blottar, då får man icke heller uppbygga egna 
lärosatser. Man får underkasta sig de allmänna
— isynnerhet där privatintressen spela in.»

»Ah! Kvinnans fintlighet öfvergår allt för
stånd. Mina kan godt skönjas i detta —- ännu 
för en timme sedan hade mademoiselle Blanche icke 
den tesen i sitt sluga hufvud.»

»Jo, men kanske ej så klart formulerad. Ser 
du, monsiuer Noir, hädanefter finnes i mitt med
vetande icke detta förra jag längre, utan ett du 
och jag, som kommer att bestämma alla handlin
gar i mitt lif. Ett ansvar för två i stället för för 
en gör betydlig skillnad.»
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Han svarade icke, men kramade hårdare de 
händer, som hvilade i hans. Hon fortfor:

»Det gifves något, jag skulle vilja kalla den 
enskildtes stolta resignation under en princip, som 
kan anses allmännyttig. Jag skulle önska att fir
man Du & Jag aldrig lämnade detta ur sikte.»

Han sprang ned ur fönstret och började en 
tankfull vandring fram och åter på golfvet, än i 
månens stilla, hvita ljus, än i rummets mörker. 
Slutligen stannade han framför henne och sade 
plötsligt:

»Hvad är lycka, mademoiselle Blanche? Plikt?
»Jag har en annan definition,» svarade hon 

snabbt. »Lycka — äfven den högsta jordiska 
sådan — är endast aningsglimtar om den slutliga 
himmelska saligheten. Vi ha fått dem, på det vi 
icke alldeles oberedda måtte öfverväldigas däraf 
en gång.»

Han hade åter fattat hennes händer, som han 
strök upp emot sitt bleka, allvarliga ansikte.

»Jag kom härin för att likt en berusad Romeo 
tillbringa natten vid min Julias fötter och låta 
mig ryckas bort af denna fagra, gammalmodiga 
romantik med månsken och näktergalssång — här
liga timmar innan lärkan manar. Men i stället 
går jag nu, grubblande vorden af min älskarinnas 
visdom. Är detta ett tidens tecken?»
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