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Kap. 1.

Dörjevångagåtan.

Högst egenhändigt hade jag putsat dörrskylten 
och njöt nu som bäst effekten.

B. Belling, privatdetektiv . . . eleganta bokstäver, 
skinande mässing, synnerligen imponerande och 
vederhäftigt intryck.

Min själ svällde av stolthet och jag försökte före
ställa mig, hur små och obetydliga de hjälpsökande 
borde känna sig inför denna storslagna skylt.

Då kom någon uppför trappan.
I en blink var jag inom dörren och lät säkerhets- 

låset ljudlöst glida igen. En privatdetektiv måste 
hålla på sin värdighet och inte avslöja sig inför 
eventuella klienter såsom en vanlig vardagsdödlig 
klädd i köksförkläde och putspomadshandskar. Inte 
för att jag med rent samvete vågar påstå, att jag 
i någon som helst skepnad lyckats göra något som 
helst respektingivande intryck, men jag försöker, 
och det är vackert så.
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I allmänhet låter det så här:
— Åh — jaså — bara ett fruntimmer! Ja, då tror 

jag inte...
Det finns till och med de som le, förstulet eller 

oförsynt öppet, allt efter bildningsgrad. Men jag 
har också nöjet känna en och annan som nog torde 
kunna hålla sig för skratt, om någon skulle råka 
nämna namnet Barbro Belling. Jag har nämligen 
redan lyckats lösa några gåtor, och det har bekom
mit vissa personer mindre väl.

Stegen stannade utanför min dörr och strax 
efter ljöd en häftig knackning.

— Mycket irriterad, ser inte ringklockan; — 
tänkte jag, snabbt slängande undan förkläde och 
putsgrejor.

Mitt trogna gamla »städ» låg sjuk, så jag måste 
öppna själv.

En mager liten dam steg brådskande in och spände 
genast i mig ett par brådskande, rödgråtna ögon.

— Fröken Belling?
Jag böjde jakande huvudet och fick henne 

bekvämt placerad i ateljén, som jag behållit sen min 
journalist- och konstnärstid, men vilken inom paren
tes är betydligt mera lukulliskt möblerad än då, för 
att tala med min granne »Kladden».

Jag slog mig ned vid skrivbordet och log upp
muntrande.

Hon fixerade mig alltjämt med sina förgråtna
ögon.
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— En så ung liten fröken ... sade hon tankfullt. 
Och innan jag hann protestera med min vördnads
bjudande ålder av tjuguåtta år:

— Men så klok ni ser ut, så klok och — och — 
klyftig. — Ja, ni förlåter väl uttrycket, hoppas jag? 
Ni ser klyftig ut.

Hon 1og svagt och ursäktande, och jag log till
baka.

Det var inte första gången jag hört det omdömet, 
fast uttryckssättet varierade.

Någon tid förut hade en flärdlös yngling förtro
endefullt sagt:

— Fröken klarar nog hyskan, fröken som ser ut 
att vara så full med sjutton.

•Tag klarade mycket riktigt den hyskan och för
värvade mig därigenom hans översvallande beund
ran. Månne jag skulle kunna uppfylla den här för
gråtna lilla damens förväntningar?

— Jag är fru Arvén; — fortsatte hon långsamt. — 
Ni — ni har kanske hört — läst i tidningarna om — 
om min — man?

Rösten bröts och ögonen fylldes av tårar. Med 
små magra darrande händer drog hon fram näsduken 
och prässade den hårt mot munnen.

Mitt hjärta hoppade till och det kändes tjockt i 
halsen.

Arvén ... Dörjevångamysteriet.. . stackars olyck
liga människa!
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Jag måste svälja ett par gånger, innan jag kunde 
svara, men ändå lät rösten grumlig.

— Jag vet — sade jag — jag har läst allt som står 
i tidningarna, och jag tänker, att nog lär man väl 
kunna finna reda på honom.

Hon vaggade av och an i ovisshetens förfärliga 
vånda.

— Visste jag bara, att han vore död, visste jag 
bara det. ..

— Det vore väl bättre att veta, att han levde; — 
sade jag kort, mer rörd än som kan anses lämpligt 
för yrket. — Jag tänker hjälpa er att ta. reda på den 
saken.

Hon tittade upp en smula häpen, men redan 
lugnare.

— Kära barn, det är just vad jag tänkte be er om! 
Jag kom till er, för jag vet, att fruntimmer ofta 
kunna grunda ut saker, som en karl aldrig skulle 
komma att tänka på. Och för resten har jag ju hört 
talas om hur bra ni redde er med den där besynner
liga spökhistorien.

Mina tankar flögo tillbaka till min första stora 
bravad, tydningen av spökhistorierna på Ulvnäs, och 
i mitt inre kände jag mig en smula enkel vid minnet 
av den roll slumpen och vänligt sinnade medhjälpare 
hade i det lyckliga resultatet. Äran var inte odelad, 
men det ansåg jag överflödigt att nämna.

— Jag skall göra mitt bästa — försäkrade jag all
varligt.
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— Kan ni resa genast? — utbrast hon virigt. — 
Pängar ska inte felas vad ni än må göra.

Det började hetta om kinder och öron, äventyret 
slog sina klor i mig, och jag gav mig fången med 
hull och hår. Detta var en gåta som hette duga och 
jag brann av iver att få lösa den. Jag var fullt på 
det klara med att det kunde bli farligt, men det 
skrämde mig inte. Desto större borde äran bli.

— Kan ni resa genast? Säg, kan ni det? — ivrade 
hon.

— Omöjligt i dag! — avgjorde jag. — Först måste 
jag grundligt sätta mig in i förhållandena och göra 
upp en plan att handla efter. Men i morgon kanske.

Hon vred nervöst näsduken mellan fingrarna, 
men opponerade sig inte.

— Det gör mig ont att behöva plåga er — fort
satte jag, sökande bland tidningarna, som beskrivit 
den mystiska händelsen — men jag vill vara full
komligt säker, att ingen detalj av vikt blivit ute
glömd. Ja, — se här — det är egentligen den här 
första notisen jag skulle önska få kontrollerad:

EN NY DÖRJEVÄNGAGÄTA.

»Gästgivareskjutsen från Månsarp spårlöst 
försvunnen i Dörjevångaskogen. Häst, vagn, 
åkande som utplånade från jorden. Passage
raren var den kände trävarugrossören P. G. 
Arvén från Sävesta.
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Ett nytt mystiskt och oroande försvinnande 
har ägt rum i Dörjevånga socken i det den kän
de trävarugrossören P. G. Arvén från Sävesta, 
drängen Anders Olsson från Månsarps gäst
givargård tillika med häst och vagn spårlöst 
försvunnit under åkning mellan Månsarps och 
Stenebro gästgivargårdar natten till i går.

Grosshandlare Arvén har under senaste da
garna uppehållit sig i trakten samt gjort stora 
affärer och ämnade sig nu längre inåt skogs
bygden. Den 8:e dennes, d. v. s. i förrgår, an
lände han till Månsarps gästgivargård och be
gärde redan samma kväll skjuts till Stenebro. 
Omkring kl. 12 10 avreste han också, med drän
gen Anders Olsson som körkarl, och sen dess 
äro både människor, häst och vagn som utplå
nade från jorden. Til] Stenebro ha de inte 
framkommit, och invånarna i de hus som ligga, 
omedelbart intill landsvägen, där den kommer 
ut från Dörjevångaskogen, påstå med bestämd
het, att ingen vagn efter mörkningen passerat 
förbi.

Det ser alltså ut, som skulle de resande ha 
försvunnit under den tvåmilslånga färden ge
nom skogen, vars enda körbara väg är stora 
landsvägen. Av denna orsak är det också full
komligt uteslutet, att kosan plötsligt blivit 
ändrad och färden fortsatts i annan riktning. 
Platsmyndigheterna ha för övrigt redan förvis-
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sat sig om, att gästgivarskjutsen inte blivit 
sedd någonstädes i trakten.

Händelsen har redan väckt den pinsammaste 
förstämning och oro, ty den för tanken tillbaka 
till en fullkomligt liknande händelse, som pas
serade i samma trakt natten mellan den 13—14 
oktober förlidet år, då tyske handelsresanden 
Richard Schmidt och en 14-årig skjutspojke 
spårlöst försvunno med häst och vagn. Man 
var då på sina håll benägen för att misstänka 
handelsresanden att ha stulit både häst och 
vagn samt narrat pojken med sig, men då man 
aldrig fann någon ledtråd, avstannade efter
forskningarna självmant.

Nu har denna nya, skrämmande händelse 
väckt minnet till liv igen och gjort gåtan ännu 
mera mystisk. Skall den väl kunna lösas?

Senare:
Ur säkraste källa erfara vi att grosshandlare 

P. G. Arven vid försvinnandet burit på sig en 
summa av c:a 14,000 kronor. Hans affärsställ
ning är den allra bästa, och det finns inga som 
helst skäl för antagandet att han frivilligt 
skulle ha avvikit. Han levde i ett ovanligt lyck
ligt äktenskap, njöt en utmärkt hälsa och var 
allmänt avhållen. Man måste alltså söka en 
annan förklaring till det hemlighetsfulla för
svinnandet, och det ligger då närmast till hands 
att gissa på rån. Pratsamma tungor ha häller
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inte dragit sig för att misstänkliggöra drängen 
Anders Olsson, men detta säkert med största 
orätt, ty Olsson är känd som en sällsynt sköt
sam och pålitlig yngling, sin mors enda stöd 
och av husbondfolket högt värderad och avhål
len.»

Jag tittade upp på den olyckliga hustrun, som satt 
där med händerna för ansiktet och vaggade av och 
an i rolös ångest.

— Är detta riktigt? frågade jag dröjande.
Hon nickade.
— Ni tror naturligtvis inte att han rymt?
— Gustaf! —hon slutade tvärt att vagga och gav 

mig ett par häpna, förebrående ögon. — Gustaf! . . . 
Skulle jag tro, att Gustaf har rymt? ... Åh, aldrig, 
aldrig!

— Nej, det kunde jag väl tänka -— sade jag lug
nande — han berättade nog allting för er?

Hon nickade ivrigt, medan tårarna långsamt 
runno utför de bleka kindtrna.

— - Ja, allting! Allt om sina affärer, sina resor — 
allt, vad han tog sig för! Vi voro så gränslöst lyck
liga — och nu — nu är han — död — mördad ... 
Åh, du store Gud, han är mördad!

—- Prat! — sade jag skarpt. — Hur vet ni att han 
är mördad ?

Jag var förskräckligt rörd, så min röst lät strä
vare än meningen var, men jag tror inte, att det ska
dade. Hon slutade åtminstone snyfta så övergivet.
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Hennes ögon fingo en underlig, fjärrskådande 
blick. as

— Hur jag vet det? — viskade hon. — Jag kän
ner det. Förstår ni inte, att jag känner det?

Rummet var fullt av den ljuvligaste sommarvärme 
men ändå ryste jag, ty jag förstod, att hon hade rätt. 
Hur skulle saken annars förklaras? Och förresten 
■— om en viss person bleve mördad •—- skulle jag inte 
känna det med hela mitt hjärta, med hela min själ, 
med varje atom av min kropp? Jo, sannerligen, san
nerligen!

Gripen av oändligt medlidande slog jag armarna 
omkring henne och kysste hennes stackars bleka 
lilla ansikte.

— Jag skall leta, jag skall leta . . . inte ge mig 
någon ro, förrän jag funnit honom, —- viskade jag 
gång på gång. — Bestämt kommer jag att lyckas, 
det känner jag. Försök att vara lugn — försök! 
J ag finner honom nog.

Hon log sorgset.
— Kära barn, jag tror som ni. Ni finner honom 

nog — men död.
Vad skulle jag svara? En aning sade mig, att 

hon skulle få rätt.
— Få se! —, sade jag i hoppfull ton. — Det finns 

inga som hälst bevis i någon som hälst riktning, 
så ni har inte alls skäl att genast frukta det värsta. 
Två fullvuxna män, en häst och en vagn utplånas 
inte så lätt från jordens yta. Jag förstår inte, hur 
en mördare skulle ha rett upp den saken.
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— Men drängen — sade hon tvekande — han 
kan ju ha rymt på någon skogsväg, sedan — sedan 
han . ..

Jag skakade på huvudet.
— Glöm inte, att han var en fullt hederlig yng

ling, lika välkänd som er man, och att han har en 
mor, som sörjer lika mycket som ni.

— Ack ja, hans stackars, stackars mor! Det var 
illa av mig, sorgen gör en egoistisk, man är färdig 
att tro vad som hälst. Det är gränslöst synd om 
henne.

— Ja, — instämde jag, — det är gränslöst synd 
om henne, och det gör mig om möjligt ännu mera 
ivrig att ta hand om saken. Men jag kommer na
turligtvis inte att utgå från den förutfattade över
tygelsen, att Olsson på inga villkor kan ha haft sin 
hand med i spelet. Allting är möjligt här i världen. 
Likaväl som att Olsson gjort sig skyldig till rån och 
mord kan man emellertid just på denna grund tän
ka sig ...

Jag tystnade tveksamt, rädd att gå för långt och 
onödigtvis såra henne.

— Nåja! Man kunde ju t. ex. tänka sig, att vag
nen vänt och i nattens mörker färdats osedd tillbaka 
genom Dörjevånga socken och på avsides vägar nått 
trakter där den ljusgula gästgivarskjutsen var 
okänd. Spaningarna gick helt naturligt de första 
dagarna i riktning mot Stenebro, så det var nog god 
tid att hinna undan.
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— Men jag förstår inte, — varför skulle vagnen 
ha vänt?

— På er mans order; — svarade jag lugnt. — Han 
kan ha haft något mycket allvarligt skäl att ändra 
sin plan.

Hon stirrade storögd på mig utan att svara och 
jag läste hennes tankar som i en öppen bok. Det 
var inte orolig häpnad inför hittills obeaktade möj
ligheter; det var helt enkelt en gränslös förvåning 
över att det verkligen existerade en människa, som 
kunde antyda något så till den grad orimligt.

Jag hade alltså nått min avsikt att få en inblick 
i den försvunnes karaktär, eller rättare, hans hust
rus bestämda uppfattning av hans karaktär, och 
borde därför med ganska stor visshet frånräkna 
eventualiteten av ett frivilligt försvinnande. Men 
jag ville ha henne att uttala sig om saken.

— Är det inte ändå tänkbart — fortsatte jag lång
samt och menande — att han kan ha haft affärsför
bindelser som ni inte vet om, och som tvungit honom 
att handla på detta förvånande och hemlighetsfulla 
sätt. Allting är möjligt här i världen, som jag nyss 
sade. *

— Men inte detta! — kom det med skärpa. — Om 
ni kände min man, skulle ni inte säga så. Skulle 
Gustav vara invecklad i ljusskygga affärer? Och 
ha förbindelse med folk utan att tala om det för 
mig? ... Omöjligt, omöjligt!

— Jag menade inget illa; — sade jag lugnande.
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— Den hederligaste människa på jorden kan råka 
i händerna på skojare utan sin egen förskyllan och 
tvärt, emot sin vilja bli tvungen att utföra hand
lingar, som han eller hon aldrig skulle ha drömt om 
under vanliga förhållanden.

Hon skakade envist på huvudet.
— Jag tror det inte. Det är alldeles omöjligt.

Och för resten .. . efter all denna uppståndelse ... 
Tror ni att han skulle vilja göra mig denna ohygg
liga ångest för någon som hälst affär, hur viktig 
den vara må? Åh, nej då, nej då, — ni känner inte 
min man!

— Jo, nu gör jag det; — sade jag vänligt. — Ni 
har bekräftat, vad jag redan vet: att han är en ovan
ligt god och rättskaffens man.

Hon lyste upp och hennes ögon fylldes av tårar.
— Har någon sagt det?
Jag nickade bekräftande.
— Många ha sagt det, men era ord betyda mest, 

— ingen känner ju honom bättre än ni. Han måtte 
vara en sällsynt präktig människa.

Med en liten tafatt rörelse böjde hon sig fram 
och klappade mig på kinden.

— Kära barn, ni — ni.. . stammade hon. Och 
med en kvävd snyftning:

— Vad det är snällt av er att tala om honom, som 
om han ännu levde! ... Ni säger han är’, alla andra 
säga ’han var’.
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Jag drog djupt efter andan och sväljde ett par 
gånger. Detektivyrket bjuder på prövande situatio- 
tioner av allehanda slag.

— Ja, jag föredrager det uttrycket och tänker 
göra mitt bästa för att bevisa att det är det rätta; — 
sade jag lite hastigt.

— Tack! — viskade hon och dolde ansiktet i näs
duken.

Jag var glad att hon inte såg mina ögon just då, 
ty då hade hon säkert läst mina tankar.

— Hon har nog rätt. Han har inte rymt, han är 
död.

Men jag beslöt att med hela min viljekraft mot
arbeta denna föreställning och utgå ifrån, att t. o. m. 
det omöjliga kan vara möjligt.

** * *

C

2 — Dörjevångagåtan.



Kap. 2.

Nu är du fast...

Det är i alla fall en god sak att vara tusenkonst- 
när. Jag kan en helanste massa åtminstone till 
hälvten, från att laga mat och trasiga galoscher till 
att spela handklaver och måla futurism.

Nu kom min lilla konstgnista bra till pass, och jag 
lyckades blåsa upp den till en sådan våldsamt flam
mande eld, att det befanns nödigt söka en dämpare 
i en studieresa.

Jag beslöt, mig för Dörjevångatrakten som erkänt 
naturskön, och började omedelbart mina förberedel
ser.

Som en sann kvinna ägnade jag först mina om
sorger åt frisyr och toalett.

Mitt konstrika och av vissa personer mycket be
undrade lockarrangemang förvandlades hastigt till 
de allbekanta, artistiska grytlocken vid öronen.

Nåja, resultatet kunde ha blivit sämre.
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Sen granskade jag* min garderob från konstnärs- 
i iden och letade med hjältemodig självövervinnelse 
fram några tillräckligt futuristiska plagg, inte allt 
för uppsendeväckande men dock nog typiska att 
kunna gillas som hölje kring en konstens blyg
samma adept.

Men när jag väl var färdig och beskådade min 
originella bild i spegeln så kunde jag inte låta bli 
att utbrista :

— Tvi vale! Har du verkligen varit så fånig, 
min kära Barbro Belling? Jag trodde bättre om dig.

Det var ganska orättvist sagt och jag ångrade 
mig strax. Jag kom nämligen att tänka på, att för 
mig såväl som det stora flertalet små artister är 
toaletten inte blott det enda medlet att göra sin 
konstnärliga begåvning gällande utan också en be
drövlig följd av ekonomiens kroniskt prekära till
stånd.

Nå, jag fick väl försöka bli varm i de gamla klä
derna igen, - det var ingen annan råd.

Jag satte mig ned att fundera på nästa fråga. 
Var skulle jag bo?

Efter en stund började ett minne forma sig. Det 
tog flickgestalt, fick rosig hy, ljust, krusigt hår, 
skrattande mun och ett par ovanligt klara, nästan 
genomskinligt glasklara, blåa ögon — en smula ut
stående, en smula uttryckslösa men ständigt vid
öppna och strålande.
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Hur hade jag kunnat glömma henne under allt 
detta ordande om Dörjevångatrakten?

Det var oförklarligt, rent ofattligt. Blotta nam
net Dörjevånga — Dörje herrgård — borde ha fört 
tanken till Gull Hoverud — min gamla skol- och 
läskamrat.

Dörje herrgård hade nämnts flera gånger i artik
larna om Dörjevångagåtan, och på Dörje hade pa
tron Hoverud residerat i många herrans år, och 
patron Hoverud var Gulls far.

Man kan vara fåkunnig och tom i hjärnan ibland, 
skall jag säga.

Nu kom jag emellertid ihåg alltsammans mycket 
väl och beslöt ögonblickligen att gästa Dörje herr
gård.

Skulle jag skriva och fråga som en hyfsad män
niska ägnar och anstår?

Nej, ingen kan fordra att en konstnärssjäl skall 
låta tygla sig av futtiga umgängesformer, och för
resten är det så lätt att svara nej på en fråga. Bäst 
att slå ned som en bomb utan varning. Fint folk 
kastar inte gärna en gäst på dörren, även om han 
kommer objuden.

Jag stökade undan mina förberedelser i flygande 
fläng och avreste nästa kväll, frikostigt utrustad 
med pängar och följd av fru Arvens bedjande, före
brående:

— Nog kunde ni väl lova skriva till mig åtmin
stone en gång i veckan? Ingen behöver väl få reda 
på det!



21

Jag ruskade otåligt på huvudet.
— Vill fru Arven att jag skall åtaga mig det här 

uppdraget eller inte?
— Visst, kära barn, visst vill jag!
— Låt mig då sköta saken som jag anser bäst; — 

sade jag allvarligt. — Kom ihåg, att jag tänker för
söka leta rätt på er man och förstör inte alltsam
mans genom någon oförsiktig handling. Lova mig 
att varken skriva eller resa efter!

-- Jag lovar! — snyftade hon.
Jag lutade mig fram över plattformens räcke och 

tryckte hennes lilla magra hand.
— Jag litar på er! — sade jag milt och uppmunt

rande. — Försök nu tro, att jag gör mitt bästa och 
var övertygad om, att jag skall underrätta er, så 
snart det blir mig möjligt.

En blick mot spärren kom mig att hastigt till- 
lägga:

— Och nu tycker jag det är klokast att vi skiljas. 
Adjö, adjö!

Därmed smet jag in i kupén och började ordna 
mina tillhörigheter, slängde av jacka och hatt, 
tryckte in ett par utsvävande hårnålar och kände 
mig — ja, uppriktigt sagt — en smula nervös.

Plötsligt frågade en djup röst så tätt bakom min 
rygg, att jag spratt till:

— Men Barbe — vad har du nu för dig?
— Du store, vad du skrämde mig! — utbrast jag.
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Ett par lugna, blåa ögon mötte mina, och en nå
got kort överläpp blottade en rad vita tänder i ett 
leende, som var så uppenbart retsamt, att ilskan 
började puttra i mitt innandöme.

— Inte blev du rädd, — sade han, du såg mig ju 
pa langt håll. Om du ryckte till var det av en annan 
orsak.

Jag formligen stelnade av häpnad över denna 
fräckhet.

— Bertil! . . . Vad menar du?!
Han tittade upp i taket.

Du har väl samvetskval ; ■—• förmodade han.
Min misstro ville inte skingras.
Nu fick jag en hastig blick.

Du ångrar naturligtvis, alt du inte har under
rättat mig om ändamålet med den här resan. Vad 
trodde du, att jag menade?

Frågan var försåtlig och kom som ett skott. Ty
värr träffade den prick. Det finns vissa personer, 
som verka förfärligt irriterande på mig, och till dem 
hör också —■ nej låt oss vara sanningsenliga — till 
dem hör i enastående hög grad Bertil Dahlfält.

Jag vände därför ryggen åt honom utan att svara 
och började ivrigt snöra upp plaidremmen.

För ögonblicket voro vi ensamma i kupén, ty 
avskedstagandet pågick sum bäst och ingen hade 
tid att titta på oss. Han begagnade tillfället på ett 
skamligt sätt. Innan jag hann ana oråd, hade han 
böjt sig ned och kysst mig i nacken. Och vad han 
sade är så betecknande för hans sätt:
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— Milde himmel, vilken frisyr! . . . Men ingen- 
ting kan missklä’ dig.

—■ Du har inte rättighet! — flämtade jag.
Nej, jag har inte det, erkände han lägt, — 

men nog borde jag väl ha?
Frågan blev inte besvarad ty över hans axel skym

tade jag ett rött, frodigt och anmärkningsvärt mun
tert ansikte, som dock skyndsamt vändes bort.

Tåget går strax! — upplyste jag snävt.
— Ja, tiden är inne! — konstaterade Bertil med 

en blick på sin klocka och satte sig bekvämt till 
rätta.

— Du tänker väl inte resa med?! — nästan skrek 
jag.

Jo, en bit till vägs. Så där ja, nu åker vi.
Jag bara stirrade på honom. Vi voro inte en

samma längre så det var omöjligt att tala ogenerat, 
och för resten visste jag inte, om jag var ond eller 
glad.

— Jag är ute på tidningens vägnar; — upplyste 
han älskvärt.

■— Åh! — sade jag endast och kände med för
argelse, hur det högg till en liten, liten smula i 
hjärtat.

Återigen fick jag en snabb blick.
— Tja! . . . Det är verkan . . . men inte orsaken.
Alltså ändå! Det började hetta om mina öron, 

och tanklös som jag ständigt är just när jag inte 
borde vara det, grep jag en tidning och började 
Häkta mig.
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— -Ta, här är hett; — instämde han och reste sig 
snabbt. — Vi gå väl ut på plattformen ett slag.

Han var klok nog att inte vänta på svar, och 
med flera nyfikna par ögon i nacken retirerade jag 
skyndsamt i hans spår.

Jag möttes av en granskande, frågande, otroligt 
innehållsrik blick.

— Det var då själva tusan till toalett! Vad bety
der den här maskeraden? Varför har du spökat ut 
dig i de där gamla paltorna?

— Tänker resa till landet ett slag och måla! — 
upplyste jag snävt, ursinnig i medvetandet om min 
föraktliga svaghet och vissheten, att han inom två 
minuter skulle ha plockat ur mig hela hemligheten. 
I vanliga fall är jag en svår nöt att knäcka, men 
här stod undantaget, som bekräftade regeln och 
stirrade på mig med ett par inkvisitoriska ögon i 
ett mycket allvarligt, solbrynt ansikte. Bertil är 
alltid brynhyad, men fram i augusti är han mulatt.

— Måla! — han fnös föraktligt. — Din artistiska 
begåvning sitter väl inte i den där gamla fornnor
diska vepan och grytlocken vid öronen. Åhnej, för
sök inte! — Förresten — om det bara gäller en 
vanlig studieresa — varför har du inte underrättat 
mig då? Det är bra illa.

Jag föredrog att inte svara och stirrade stinnt 
rätt ut i luften.

Han kom ännu närmare.
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— Barbro — erkänn! Du reser till Dörjevånga?
Ett försök att se honom i ögonen och neka miss

lyckades ömkligen.
— Berätta! — befallde han.
Och jag berättade helt beskedligt.
När jag slutat, stod han tyst en stund och bara 

såg på mig, men hela ansiktet ryckte och han var 
blek under solbrännan. Plötsligt böjde han sig 
fram och grep mig hårt om handlederna.

— Du gode gud, flicka! ... om du går och kokar 
ihop någon helvetessoppa så blir jag galen. Låt bli, 
Barbro, låt bli! Du kan få kämpa mot djävlar.

— Jag har lovat! — mumlade jag med bortvänd 
blick.

— För min skull, Barbe!
Jag ruskade svagt på huvudet. Hans röst var 

mycket mjuk och förledande nu, och i nästa sekund 
hade jag givit tappt, men då tilläde han några ord. 
Det var männens vanliga blamage.

— Glöm inte, att du bara är en kvinna, — hur 
tänker du kunna reda dig med män?

Att inte karlarna ha blivit visare än! Det är 
inget gott betyg för den manliga intelligensens 
överlägsenhet. Och Bertil är ändå ansedd för att 
vara ett ovanligt begåvat exemplar av det starkare 
och visare könet.

Med ett lugnt leende såg jag honom rätt in i 
ögonen, och jag märkte tydligt, att han gärna skulle 
velat bita tungan av sig för att få de orden osagda.
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— Hur jag tänker reda mig? . . . Ja, det skall jag 
berätta, när historien är slut.

Han utstötte en halvkvävd ed, körde händerna i 
fickorna och ställde sig att beundra utsikten.

Jag kände mig frigjord och triumferande samt 
njöt på mitt sätt av min utsikt.

Han var mycket rak i ryggen och såg oerhört för
olämpad ut även bakifrån. Panamahatten balanse
rade på riskabelt sätt ända ned på näsan.

Efter en stund kom det med gravröst:
—- Men nog tycker jag, att du kan skriva till mig 

ibland, — åtminstone en gång i veckan. Det kan 
väl inte hindra.

Ord för ord fru Arvens bön! Jag log ofrivilligt.
— När det lämpar sig; — sade jag nådigt. Var

på vi ingående och livligt fast föga vänskapligt dis
kuterade både denna sak och allt annat som haft, 
hade eller kunde tänkas komma att ha med min resa 
att göra.

Nu nalkades vi hans station, och han försvann ett 
ögonblick i kupén för att hämta rock och käpp.

Jag har lagt ett par påsar på din plats; — un
derrättade han buttert.

Ah tack, så snällt av dig! — utbrast jag med 
uppriktig tacksamhet.

Då hände det otroliga.
Med en häftig rörelse slängde han ifrån sig både 

rock och käpp på golvet, slog armarna omkring mig 
och kysste mig — en — två — tre gånger! . ..
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Under tiden gled tåget in på stationen och stan
nade vid den människofyllda perrongen.

Här var en järnvägsknut, och passagerarna från 
ett blandat tåg väntade blott att »snällan» skulle 
passera för att kunna göra tågbyte. Så avskeds- 
scenen passerade ingalunda obemärkt.

Men Bertil varken såg eller hörde.
Snabbt samlade han ihop sina kringkastade ägo

delar, vände sig på fotsteget och gav mig en lång 
blick samt utbrast med grumlig röst:

Gud bevare dig, min älskade!
Som i en dröm såg jag ett hav av leende ansikten. 

Men det betydde ingenting för mig. Ingenting i 
världen betydde något mer än Bertil, som stod där 
med blottat huvud och bara såg på mig.

När tåget gled ut från stationen böjde jag mig 
fram över räcket.

Jag skriver till dig snart — snart, Bertil min 
älskade .. .

Det sista hade jag inte mod att säga högt, och han 
mera anade än hörde. Men hela hans ansikte lyste 
upp.

Säg om det där! ropade han triumferande.
-—• När jag kommer tillbaka — inte förr! skrek 

jag i samma ögonblick han försvann ur sikte.
En god stund senare tog jag mod till mig och gick 

in i kupén- för att inspektera Bertils påsar, som 
befanns innehålla ett helt lass härlig frukt och pri- 
ma konfekt.
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Sen slog jag mig ned i mitt hörn, tog fram en 
anteckningsbok med diverse tidningsurklipp och 
försökte begrunda »fallet».

Men tåget sjöng ideligen, ideligen:
— Nu är du fast, nu är du fast, nu är du fast... 

han släpper dig aldrig, han släpper dig aldrig, han 
släpper dig aldrig .. . du är fast, du är fast. . .

Fyra, fem gånger läste jag igenom samma notis, 
innan dess andemening började bli fattbar för min 
hjärna.

Det var fjolårets Dörjevångagåta, och fast den 
redan till sina huvudsakliga drag var mig bekant, 
ansåg jag ändå säkrast att friska upp minnet.

Herren må veta, att man inte gjorde stor affär av 
saken den gången, men så var det ju heller ingen 
stormrik grosshandlare som försvunnit, utan bara 
en liten fattig, obetydlig handelsresande.

Händelsen ägde rum den 13 oktober, men först 
den 18 fann man värt att omnämna det mystiska 
försvinnandet. Det skedde kort och gott liksom i 
förbigående.

»FÖRSVUNNA.

En egendomlig händelse har passerat i Dörje- 
vångatrakten i det att tyske handelsresanden 
Richard Schmidt och 14-årige skjutspojken Sa
muel Jönsson spårlöst försvunnit med häst och 
vagn under åkning till Stenebro gästgivargård 
natten till den 14:e dennes. Man gissar på ett
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frivilligt avvikande, enär annan förklaring synes 
utesluten. Vissa omständigheter gör dock sa
ken tämligen svårförklarlig.»

Den 20:e har historien vuxit en smula.
»Det mystiska försvinnandet i Dörjevånga 

börjar oroa befolkningen i trakten. Man har 
nämligen lyckats konstatera att ingen vagn 
passerat landsvägen från Dörjevångaskogen 
räknat efter kl. 10 på kvällen, och den saknade 
skjutsen bör först vid 11-tiden ha nått skogs- 
brynet. En gammal fattighusgubbe, som var 
på hemväg från Dörje herrgård, där han brukar 
gå till hjälp i trädgården, säger sig vid lO-tiden 
ha hört ett jämrande läte på stort avstånd och 
strax därpå en hästs höga, ängsliga gnägg- 
ning.»

Den 25:e avfärdades hela historien hastigt och 
lustigt på följande sätt:

»DÖRJEVÅNGAGÅTANS ENKLA LÖSNING?
En fullt trovärdig person, som råkat få höra 

signalementet å den försvunna provryttaren 
Schmidt, anser sig med visshet kunna försäkra, 
att han sett bemälda Schmidt vid kreatursmark
naden i Tranberga. Man har dock inte kunnat 
konstatera riktigheten av detta påstående, men 
ingenting är ju omöjligt. Tranberga ligger 
knappt 7 mil från Stenebro, och kreatursmark
naden ägde rum den 16:e, alltså tre dagar 
efter försvinnandet.»
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Detta var hela historien, och därmed begravdes 
den tyska köpmannen och den lilla svenska skjuts- 
pojken i glömskan. Vem fäste sig väl vid, att en 
ful beskyllning blivit framkastad mot en människa, 
som kanske inte längre tillhörde de levandes antal 
och i sin vandel måhända varit fullt oförvitlig?... 
På sin höjd någon sörjande anhörig, som varken 
hade medel eller förmåga att rentvå den försvunnes 
minne.

Jag stoppade undan anteckningsboken och satte 
mig bekvämt tillrätta för att grunda på saken. Och 
som Bertils konfektspåse låg nära till hands stack 
jag ned ett par fingrar och fiskade upp en bit. Men 
det skulle jag aldrig ha gjort, ty återigen hörde jag 
med retsam tydlighet tågets ideligt idisslande:

— Nu är du fast, nu är du fast, nu är du fast . . .
Jag stirrade ut genom fönstret och försökte att 

inte tänka på honom. Men det var naturligtvis 
omöjligt. Augustimånen stod rund och guldgul på 
den nattblå himmelen och det var härligt vackert.

Tänk, om jag kunnat stiga av vid den där statio
nen . . . om vi fått vandra ut i skogen sida vid sida 
denna ljuvliga sommarkväll . . .

Min längtan blev så stark, att ögonen fylldes av 
tårar och jag måste uppbjuda hela min viljestyrka 
för att inte brista i gråt. Men plötsligt tyckte jag 
mig se ett litet blekt ansikte med bedjande, förtviv-
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lade ögon och med ett stygn av blygsel kom jag 
ihåg, hur nära jag varit att svika hennes förtroende 
för en mans frestande röst.

Jag var sannerligen fast. Ett dylikt löfte måste 
hållas.

* * * *



Kap. 3.

Målarfröken letar motiv.

Nästa morgon vid sjutiden steg jag av tåget vid 
stationen närmast Stenebro och fortsatte per bond- 
skjuts till gästgivargården i sällskap med cykel, 
staffli, färgskrin och kappsäck.

Jag äger tyvärr inte de manliga detektivernas 
kända och avundsvärda förmåga att kunna sova när 
och var som helst och kände mig nu efter natten på 
tåget tämligen duven, trots den friska, milda mor
gonluften. Men skjutspojken piggade snart upp 
mig.

Sen han åtskilliga gånger vänt sig om och gran
skat den underliga feminina uppenbarelse, som tro
nade bak i hans schäs, öppnade han slutligen mun
nen och gav luft åt sin nyfikenhet.

Efter en del inledande frågor kom huvudkläm
men:

— Hon ä väl en så’n där målarfröken, kan tro?
Bekräftelsen mottogs med synbar tillfredsstäl

lelse.
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— Ante väl de ja’! Vi ha haft en så‘n här förut. 
Begrep'et ackurat när ja’ såg hur konstifikt hon va’ 
riggad me’ de där krusidullerna ve örona.

— Tänk, att ni såg det strax! — utbrast jag med 
prononcerat gillande. - Er lurar man nog inte så 
lätt.

Han strök sig om näsan och log blygsamt.
— Åhnej, man aktar sej allt! Va’ inte lönt te för

söka.
Stolta minnen började skina upp hans frodiga 

ansikte, men det var inte för den sakens skull jag 
gött hans egenkärlek, så jag skyndade att leda sam
talet in i rätta fåran.

— Ni som är så där klok och knepig, kan nog ge 
mig ett gott råd. Det lönar inte mödan att fråga 
vem som hälst förstår ni.

Nej, det begrep han ju visst, varpå jag frågade 
om han ansåg, att trakten kring Dörje kunde lämpa 
sig att måla av. Där skulle vara så obegripligt vac
kert efter vad folk sade.

Hans min blev betänksam. Vackerheten var det 
nog inget fel på, fast han för sin del inte kunde med 
skog och berg och sjöar, men inte kunde jag väl 
sitta där och måla.

— Varför kan jag inte det?
— Nej, fan heller! — blev svaret.
Han tittade ned på mig i uppriktig häpnad till

satt med en nypa förakt.
—■ Kors, läser hon aldri’ tidningen?

3 — Dörje v ån ga gå tan.
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— Ni menar om de där bägge som försvunnit? — 
sade jag med tydlig ringaktning. — Men det är väl 
klart som dagen, att de ha rymt. Något annat kan 
väl inte vara möjligt ?

Han knep ihop munnen och ruskade menande på 
huvudet.

Jag spärrade upp ögonen i häpen beundran.
— Tror n i att — att. .. ? Ja, ni bör väl begripa 

det. Ni, som är hemma på trakten och känner till 
allting.

Nu nickade han bekräftande, men hans första ord 
gav mig en riktig chock.

— Här har rännt en evinnerlig massa länsmän å 
dektiver å tidningsherrar, å di ha frågt, så kors 
i jeskabotten va di ha frågt. Men si en säjer inte 
mer än en vill, för se polisen ska inte beblanda sej 
me, å komma i tidningen ...

Han asvlutade meningen med en innehållsrik 
huvudskakning och jag väntade i något blandad sin
nesstämning.

— Så inte klämde de nå’t ur mej, men nog kan 
hon få veta, va ja* tänker. Hon ä ju bara ett frun
timmer.

Jag drog en ävenledes blandad suck.
Vad var det Bertil sade? . .. Jo — »hur tänker du 

kunna reda dig med män?»
Jag kände, hur ett litet leende ville krypa fram i 

mungiporna.
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Här satt nu ett visserligen ungt, men dock med 
fullt utbildade, maskulina själsegenskaper utrustat 
exemplar av mankönet och lät beskedligt vända ut 
och in på sig. Där varken polis- eller pressmän lyc
kats, där segrade jag, som bara var fruntimmer.

Min själ svällde betänkligt av stolthet, men jag 
försökte klämma ihop den till normala dimensioner 
och inte triumfera i förtid. Segern var för resten 
inte odelat smickrande; vi kvinnor få lära oss att 
svälja många bäska piller utan att grimasera och 
låta männen se’n lura sig av våra milda miner, så 
— håll till godo! Betalt — kvitteras!

— Vill ni verkligen berätta för mig? — utbrast 
jag med så uppriktig förtjusning, att han rodnade. 
— Jag har ju förstås undrat lite över det där, men 
inte trodde jag det var något att fästa sig vid. Det 
hände ju precis samma sak förra året, och då sa’ 
man, att kar’n rymt och narrat pojken med sig.

— Sam! ... Aldri’! .. . Han, som var en så‘n mors- 
gris!

Det kom en stram min över det runda unga an
siktet och så följde slutet på meningen:

— Ja’ måtte väl vcta’t... Sam var lill-bror min.
Jag formligen snappade efter luft. Vilken tur 

hade jag inte!
■— Nej, men vad säger ni?! Ja, då bör ni sanner

ligen vara inne i saken. Men man påstod ju, att 
provryttarn skulle ha blivit sedd i Tranberga?

— Sa Peikala ja.
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Tonen var oändligt föraktfull.
— Vem?
— Kors, Peikala — rät tarn på Börje — vi kal- 

lar’n förrexten för Perkele.
Upplysningen annoterades i minnet och vid en 

något senare tidpunkt lyckades jag konstatera, att 
öknamnet passade honom ackurat precist, för att 
tala med min vän Karlsson från Ulvnäs.

Hela den halvannan mil långa vägen till Stene- 
bro fortgick samtalet, och jag lyckades skaffa mig 
en ovärderlig kännedom om personer och förhål
landen, traktens topografi samt alla de rykten, som 
cirkulerade bland befolkningen.

Jönssons privata åsikt sammanfattades i följande 
ord:

— De ä’ nå’t fånens sattyg, de’ vill ja’ gå te 
skrift på.

Men vad han egentligen trodde kunde han inte 
klargöra och gömde han en misstanke i sin heder
liga själ, så ville han inte släppa ut den.

— En ska aldri’ säja mer än en kan stå för, — 
sade han — en ska va’ säker först.

Jag nickade gillande och beslöt att inte glömma 
Jönsson; han var säkert en guldgruva men måste 
bearbetas varligt.

I all min artistiska glans avlevererades jag utan
för Stenebro gästgivargård och hamnade i en urskog 
av spirea, gökskor och brandgula liljor. Strax ned-



37

om gården flöt en bred, grund å, och på avstånd 
skymtade den bastanta stenbro, som givit platsen 
dess namn.

Solen sken, det luktade frodig grönska, boskap 
och insjövatten. En snövit kossa vadade stilla ge
nom vassen, två blomstrande, kraftfulla flickor 
klappade kläder vid bryggan så vattnet rök om det, 
men slutade tvärt sitt arbete vid min åsyn och satte 
upp ett par häpna ögon på vid gavel. — Jag måtte 
verkligen ha sett konstifik ut. Nåja, ändamålet 
helgar medlen, så den saken måste tas kallt.

Jönsson slängde av mina grejor och gick direkt 
ned till flickorna.

— De’ ä en så’n där artistfröken, — upplyste han 
i en teaterviskning, - hon ska måla å alltihopa här.

Därmed var mitt originella yttre tillfredsställande 
förklarat. Samtalets fortsättning fick jag tyvärr 
inte höra, ty gästgivarn kom själv ut på förstubron 
för att ta emot mig.

Efter en god och stadig frukost, varunder jag 
utförligt redogjort för mina målarplaner, tog jag 
min cykel och begav mig ut att rekognocera. Gäst
givarn var högst charmerad av min älskvärdhet och 
beklagade livligt att han var förhindrad göra säll
skap. Jag instämde känslofullt, men kände i min 
svarta själ en stor fröjd att bli kvitt honom. Vissa 
motiv söker man hälst ensam.

Långsamt cyklade jag nedåt uppkörsvägen, vek 
in över bron och befann mig så i själva centrum av
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byn. Här låg handelsmans ärggröna tvåvånings- 
villa, ett arkitektoniskt monstrum med torn, glas
veranda, diverse blindfönster och fruktansvärda trä- 
grannlåter à la schweizerhydda. Sen följde kyrka, 
prästgård, klockarboställe, skolhus och ett par, tre 
andra byggnader, som tydligen innehöllo diverse 
honoratiores. Runt om lågo byns övriga stora och 
små gårdar strödda bland trädgårdstäppor och åker-

. lappar.
Det var den allra som vackraste lantliga idyll, — 

en föga passande ram kring en gåtfull tragedi.
Jag fortsatte i samma långsamma tempo, fick ny

fikna blickar och vänliga hälsningar, såg storskogen 
dyka upp som en oändlig, mörkgrön vägg och var 
snart inne i den svala skuggan under träden.

Vägen var jämn och hård och jag satte starkare 
fart.

Hur härlig var inte skogen, hur ljuvligt fridfull! 
Ett stilla, högtidligt sus drog fram över mitt huvud, 
tusende sinom tusende insekter surrade i de solbe
lysta gläntorna, klara små fågelröster stämde upp 
sina glada visor, luften var mättad med stark kådig 
barrdoft och den aromatiska lukten från kärrmar
kernas flora.

— Pors! — tänkte jag och vädrade uppmärk
samt. — Här är alltså den första lilla sänkan.

Jag tog upp min generalstabskarta och jämförde. 
Stämde precis. Nu hade jag en god bit kvar till
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lång rad. Nå, träsk var kanske inte rätta ordet, 
snarare då mossmarker.

-— Först kommer lill’murn å sen kommer vitmurn 
å sen kommer Skålsjön å sen ä de’ en hejanste lång 
mur... hade Jönsson sagt, och under några ögon
blick var jag slagen med häpnad över, att man 
byggt så många murar i storskogen, men omsider 
kom min fattningsgåva i sina rätta gängor och jag 
begrep att på Jönssons språk var mur synonymt 
med myr.

Nu hade jag alltså passerat lill'murn och nalka
des i vinande fart vitmurn. Med ens voro sommar
sol och fågelsång spårlöst utplånade ur mitt med
vetande, ty hela min själ fylldes av tanken, att jag 
snart skulle befinna mig på misstänkt område. Med 
ledning av tidningarnas berättelser, diverse kart
studier samt Jönssons värdefulla upplysningar 
hade jag bildat mig en teori angående den antag
liga skådeplatsen för dramat. — Ty jag var över- 
tygad om att här utspelats ett drama.

Med stigande iver och alla sinnen på spänn tram
pade jag på för brinnande livet; jag tyckte mig 
formligen flyga över marken.

Plötsligt hördes vagnsbuller rätt framför. I en 
blink var jag av cykeln, ledde in den bland träden 
och slängde mig ned rak lång bak några buskar.

Det dröjde förvånansvärt länge innan vagnen blev 
synlig. Jag låg och lyddes på ljudet, hur det öms-
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om tilltog i styrka, ömsom dog bort. Hade jag inte 
vetat, att vägen här gick rak som en linjal, skulle 
jag absolut ha trott, att den kröp ut och in mellan 
höga bergväggar. Det där var en ganska anmärk
ningsvärd omständighet, som gav mig åtskilligt att 
i änka på.

Slutligen kom då vagnen inom synhåll och jag 
konstaterade, att det var en högst vanlig bondskjuts 
med en högst vanlig bonddräng.

Skulle jag slå mig i språk med honom? Nej, det 
försinkade blott tiden; jag hade upplysningar nog 
för mina förberedande undersökningar.

När han passerat, fortsatte jag alltså min av- 
brunta färd och märkte nästan genast att jag 
nått utkanten av Vitmyrn. Träden började bli glesa 
och mariga, marken höjde och sänkte sig ideligen i 
små runda kullar, som i tröttsam enformighet voro 
klädda med den gråvita renmossan.

Sakta men säkert sluttade marken neråt. De 
läckraste skära och ljusgröna nyanser började blan
das med renmossans gråa enahanda, — det var den 
vackra sumpmossan, som tog herraväldet.

Med ens såg jag ett silverglitter, en skimrande 
cirkelrund spegel och förstod, att jag nått Skålsjön. 
Den låg nära vägen vid myrns bortre ända, den såg 
liten och glad och oskyldig ut men sades vara oer
hört djup.

Jag steg av och satte cykeln mot ett träd på andra 
sidan vägen, lyssnade spänt, slängde hastigt av mig 
strumpor och skor och gjorde en rundtur kring sjön.
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Smack, plask, smack, suckade myrn vid vart steg 
jag tog och jag gratulerade mig till min förtänk
samhet att gå barfota. Våta skor äro obehagliga 
och väcka uppseende i vackert väder.

Sjön var formligen kantad av fotspår, fast den 
mjuka mossmarken kom dem att likna små vatten- 
fyllda gropar.

En vecka hade nu förflutit sen den hemlighets- 
fulla händelsen, och två gånger hade traktens folk 
hunnit gå skallgång och dragga igenom skogs- 
sjöarna.

Strax bortom Skålsjön höjde sig marken och blev 
stenig. Här vek en smal, knagglig, knappast körbar 
väg av åt höger. Den förde till en liten åkerlapp 
inne i skogen och slutade där.

Några meter längre bort tog en annan, bättre hål
len väg av mot vänster till Dörje herrgård. Den 
passerade en kort sträcka skog, löpte in i herrgårds
allén, som följde ena stranden av en insjö och ut
mynnade på själva gårdsplanen. Det var absolut 
omöjligt för en skjuts att osedd och ohörd åka förbi 
Dörje.

Vid korsvägen stannade jag ett ögonblick i valet 
och kvalet, men så tog jag mitt parti, steg till häst 
igen och rullade vidare stora landsvägen framåt.

Nu sänkte sig marken på nytt, och Lång-myrn 
sände mig en dövande stark doft av pors till mötes.

Det glittrade vatten mellan träden, en lång, smal
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vattenyta blev synlig, sträckte sig rakt inåt skogen, 
böjde sig åt höger och försvann bak en utskjutande 
udde. Det var sjön Armen, och där den slutade, låg 
enligt kartan och Jönsson den lilla sjön Trekanten i 
omedelbar närhet av den förut omtalade åkerlappen.

Jag nöjde mig med att på avstånd konstatera, vad 
jag redan observerat vid Skålsjön, — talrika fot
spår ledde ned till stränderna och fortsatte sedan 
tydligen längs sjöns bägge sidor.

Sen åkte jag den återstående biten av de två milen 
skogsväg, såg vida fält lysa fram mellan träden och 
röda stugor ligga som granna blomster i det gröna, 
förstod att jag nått Månsarp och vände därför sam
ma väg jag kommit. Jag hade orienterat mig en 
smula på skådeplatsen och kände mig rätt belåten, 
där jag hastigt gled fram i skogens gröna dunkel.

Återigen fick jag upp ögonen för hur vackert här 
var, och jag föll i hänförd beundran.

Ner åt Månsarp till gjorde vägen en lång, s-for- 
mig krök kring två utskjutande branta bergväggar, 
som reste sig höga och imponerande mot skyn, 
längst upp brämade av skog och jättelika ormbun
kar, vilka slagit rot i skrevorna och hängde ut över 
bråddjupet som skira, graciösa plymer.

När man passerat sista kröken skar sjön Armens 
ändlösa, glittrande vattenpegel in i den djupa sko
gen på vänster hand, vägen sänkte sig, löpte längs 
randen av Lång-myren och höjde sig åter mot kors
vägen.
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Som jag nu sitter där och trampar min cykel kom
mer en obehaglig tanke över mig.

•— Här åker du nu samma väg som d e gjorde, — 
tänker jag, — och före dem ha två andra åkt samma 
vag mot ett hemlighetsfullt öde. Hvad kan väl ha 
hänt dem? Har någon vetat om deras resa och lagt 
sig på lur vid vägen? ... Eller har någon hört dem 
komma åkande och ställt sig att vänta?

Den sista tanken slog ned på mig helt plötsligt 
vid minnet av skjutsen, som jag kunnat höra så för- 
vånansvärdt långt i förväg. Jag trodde mig förstå 
fenomenet nu; det berodde antagligen på markens 
beskaffenhet — omväxlande höglänt stengrund och 
myrjord.

Ofrivilligt saktade jag farten. Sandens frasande 
under hjulen föreföll mig med ens så irriterande 
ljudligt.

Nu var jag vid korsvägen.
Jag tittade mig nervöst omkring, men såg blott 

gröna träd och en liten skuttande ekorre.
Var det månne här, som döden legat på lur och 

kastat sig över sina offer? Hade han kommit smy
gande längs någon av sidovägarna?

— Det bor en torpare uppe vid skogsvreten, — 
hade Jönsson sagt, — och en bor nere vid Dörjesjön 
mitt för herrgården, och därifrån går en stig genom 
skogen till landsvägen.

Med blickarna stadigt riktade åt Dörjehållet fort
satte jag långsamt framåt.
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Så tät och hög och hemlighetsfull skogen stod 
här . . . det hade jag inte lagt märke till på bort- 
vägen. Och vilken egendomlig kontrast mot andra 
sidan! Där blänkte ju den lilla runda Skålsjön i 
sin bädd av ljus mossa, och mellan mariga tallar 
och spinkiga granar lyste Vitmyrns breda bård av 
vitgrå renmossa.

Men se där — mellan de mörka gamla träden — 
där var ju gångstigen, som förde ned mot Dörje- 
sjön!

I min upprörda sinnesstämning tycktes det mig, 
som den kröp fram bakom träden på ett synnerligen 
misstänkt och lurande sätt, varför jag satte av som 
en virvelvind och nådde skogsbrynet vid Stenebro i 
sorgligt upplösningstillstånd.

Många gånger senare har jag undrat över den 
vanvettiga förskräckelse, som kom över mig vid 
åsynen av den vackra lilla gångstigen, och jag har 
tänkt, att det måste ha varit mitt sjätte sinne, som 
påpekade sin existens. Det var, som hade någon 
sagt mig, att den vägen skulle komma att spela en 
fasans roll i historien.

— Nå, hittade fröken nà’ra motiver? — frågade 
gästgivarn intresserad.

— Åh, alldeles härliga! — utbrast jag entusias
tiskt och lät mina sorgliga kvarlevor sjunka ner på 
en stol vid middagsbordet.

— Ja, här finns mycket vackert att måla av, — 
som till par exempel handelsmans villa. Det är en 
byggnad som gör sig, skulle jag tro.

L . delada/.
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— Det gör den; —• medgav jag villigt. — Men 
det är nästan synd att måla av den, — den gör sig 
bättre i verkligheten.

Därmed svek jag fegt de sköna konsterna och 
ägnade mig åt något så lågt som en stekt höna.

* * * *



Kap. 4.

Rackarbackens spöke.

Efter en grundlig tupplur begav jag mig i skym
ningen in i skänkrummet och tillfogade gästgivarn 
en svår andlig chock.

— Jag ska be att få skjuts till Dörje herrgård om 
en timme; — sade jag lugnt och hoppades, att han 
för död och pina måtte svara nej.

Det gjorde han emellertid inte strax ; han blev 
nämligen mållös och jag skyndade att ge skäl för 
min åstundan.

— Jag är bekant med fröken Hoverud och tänker 
hälsa på henne några dar. Det finns vackra motiv 
åt det hållet.

—Men det går aldrig an, — stönade han, — jag 
får aldrig en karl att skjutsa ditåt efter mörkningen,

— Åh — för den där händelsen i förra veckan?
Han nickade ivrigt och en timme senare hade jag 

inte blott kontrollerat Jönssons uppgifter utan ock
så fått veta åtskilligt nytt, som kunde vara bra att 
lägga på minnet.

Nästa förmiddag vid 12-tiden körde jag i all min
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glans upp på Dörje gårdsplan. Solen gassade hett 
mot husets vita väggar och luften var fylld av rosen
doft från de tusende skära klangrosorna kring 
verandan och de tusende sinom tusende röda, vita, 
skära och gula rosorna i den smaragdgröna gräsmat
tan, som sakta sluttade ned mot sjöns stilla, blåa 
vatten.

Du gode Gud, så vackert! ... Jag hade ju hamnat 
i själva paradiset!

Plötsligt kom Adam ned för verandatrappan. Han 
var en stor, grann karl, inte ung längre, men frodig 
och stark i färgen och tydligen minst lika hungrig 
på livets läckerheter som i sina yngre dar. Det där 
uttrycket tar man inte miste på.

— Mitt namn är Belling; — sade jag och gav 
honom ett par milda, troskyldiga ögon. — Jag 
tänkte få träffa fröken Hoverud — vi ha varit skol
kamrater — och jag hoppades — jag trodde ...

Längre hann jag inte, ty han hov upp sin glada, 
dånande röst:

— Gull! Hitåt, flicka! ... Här har du en gäst!
Något vitt och rosenrött kom virvlande ut genom 

dörren och en ny röst, klar, hög, skrattande, ut
brast:

— Himmel! Det är ju Barbe! ... Malte du, det 
är ju lilla målarkladden, pennskaftet, som jag talt 
om, — det minns du väl? — Gud så skojigt . . . 
Tänker du måla av oss? Det tänker du väl? ... Nu 
stannar du förstås — va?
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— Går hon på så där jämt är jag död inom en 
vecka, — tänkte jag, men svarade beskedligt:

— Ja, tack, om du vill ta emot mig så! Jag hade 
nästan tänkt få ackordera in mig någonstans härom
kring för att måla. Här är ju vackert som i para
diset.

En skrattsalva hälsade mina ord.
— Då kan du måla Malte som Adam och mig 

som Eva! — skrek Gull.
Jag tittade en smula osäkert på Adam.
— Jag är den vördnadsvärda fadern —- förklarade 

han — fast min kära fröken dotter behagar behandla 
mig något nonchalant.

— En synnerligen munter familj — konstaterade 
jag i mitt stilla sinne och kände med ens en stor 
lättnad. Här skulle jag kunna vara hur originell 
jag behagade och gå ut och in som barn i huset.

Kvarten senare sutto vi bänkade kring kaffebor
det, och då uppenbarade sig ännu en manlig individ, 
vilken presenterades som doktor Ericson.

— Jag har plåstrat om moster Wendla nu — för
klarade han, — det var ett bra hugg, men det läkes 
snart ihop. Hon kommer ut och dricker kaffe.

— Så glad jag är att det inte blev värre! — ut
brast Gull hänförd och tilläde drömmande: Att olyc
kan alltid skall vara så påpasslig ...

Han log ömt mot henne med sina halvslutna, 
svarta ögon och hon formligen strålade honom till 
mötes.
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— Såå ... tänkte jag. Varpå jag underkastade 
föremålet en kritisk granskning.

Lång, blek, mörk, smidig, avgjort vacker men 
lika avgjort osympatisk.

Nu dök moster Wendla upp på skådeplatsen med 
armen i band och mottogs översvallande vänligt. 
Hon sjönk emellertid ned i sin stol så liten, blek och 
förstämd, att en aning om hennes undanskjutna 
ställning i familjen genast dök upp i min sjal. Och 
mycket riktigt, — moster Wendla var bara lilla 
Bä-bä, den stackars utnötta skottavlan för en oav
bruten salva kvickheter och kitsligheter.

Något senare på dagen fann jag mig föranlåten 
att göra Gull en mild föreställning. Hon tittade på 
mig med sina strålande, vidöppna ögon och stor
skrattade.

—Det är ju peppar och salt på lilla Bä-bäs liv, — 
förklarade hon, — hon skulle absolut inte kunna 
hålla sig färsk utan.

Och när hon såg min något delade min tilläde 
hon avledande:

— I kväll ska du få njuta månsken så du minns 
det till döddagar, — jag har funderat ut något. Jan 
kommer tillbaka — doktor Ericson menar jag. Han 
vikarierar för provinsialen i sommar, och du såg 
nog, hur vi ha det —• va? Men jag tar honom inte, 
han är så fördömt pauvre —- ja förlåt att jag svär — 
men det gör du förstås själv? — det lättar så syn- 
digt, fast Malte tycker inte om det. Ja, du förstår, 
t — Dörjevångagåtan.
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han har så jäkla många skulder — jag tar honom 
inte — om han så kryper på sina bara knän — men 
himmel, vad han är härlig! ... Fast han heter ju 
bara Ericson — det är simpelt, men går att ändra — 
fast det är då inte det samma i alla fall ... Men kan 
du inte svara då! Du tiger ju som graven, ha, ha, ha!

— Jag tänker på doktorn, — försvarade jag mig, 
— det är synd om honom, han är nog kär i dig.

Med en skrämmande häftig rörelse grep hon mig 
hårt om armarna och ögonen formligen flammade.

— Kär! ... Åh, han är galen — rent galen! ... 
Om du bara visste, Barbe — om jag skulle be
rätta ... Ha, ha, du lilla söta pyre! ... Apropos det, 
— vet du vad Malte — pappa — sa’ när jag påstod 
att du måste ha blivit lite kollrig i knoppen för att 
kunna stöka till håret så där? Jo, han sa’: det är 
en förbannat söt liten knopp i alla fall. — Ja, lägg 
an på Malte du, han är änkling.

— Tack, — sade jag tämligen snävt, ty hennes 
sätt berörde mig högst obehagligt. Jag hade aldrig 
sympatiserat med Gull Hoverud. Hon var både 
tank- och karaktärslös fast på det hela taget oskad
lig; hon grät och skrattade i samma ögonblick och 
var lika snar till vrede som försonlighet. Då och 
då fick hon också sina raptus av allvarlig tankfull
het, och då gick hon omkring tyst och lugn samt 
verkade vanlig, hygglig människa.

Nu blev hon med ens helt lång i ansiktet.
— Du är väl inte stött, lilla Barbe?
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Jag fick ett par så bedrövade ögon, att jag måste 
skratta högt. Vad lönade det också, mödan att bli 
stött för lite dumt prat?

Hon flög tvärt på mig och kysste mig, och så 
var fred sluten.

Den härliga Jan infann sig mycket riktigt, och 
när solen betänkligt började sacka ned mot träd
topparna, reste Gull sig från verandatrappan, där 
hon legat rak lång och rökt cigarrett, samt kom
menderade:

— Nu gå vi till Rackarbacken och ser på månen.
Patron Hoverud rynkade pannan helt missnöjd.
— Så’na dumma påhitt! Vänta tills i morgon 

åtminstone, när jag har tid att följa med. I kväll 
måste jag tala vid Peikala, — han ska till markna
den.

— Tala vid Peikala du, Malte lilla, vi reder oss 
nog.

—■ Vägen är inte säker; fortsatte han buttert.
— Vi ha ju Jan! Han försvarar oss nog, — inte 

sännt Jan — nog skyddar du oss mot spökena? — 
Det spökar på Rackarbacken ser du, Barbe, det är 
många syndare som ha blivit både hängda och 
flängda och nackade där, må du tro.

Jans vackra ansikte bjöd på ett intressant stu
dium av striden mellan självbevarelsedriften och 
gentlemannaäran. Den senare segrade i sista om
gången. Han reste sig, log och instämde med några 
skämtsamma ord.
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Patron Hoverurls min ljusnade inte.
— Prat! — sade han kort, — du vet mycket väl, 

vad jag menar. Ericson i all ära, men två män är 
faktiskt dubbelt så många som en.

Doktorn slog vårdslöst ut med sin långa, vita, 
seniga hand.

— Ingen fara, — jag reder mig nog; ■—• förkla
rade han överlägset.

Medan jag lyssnade på samtalet blev jag småning
om medveten om ett litet blekt, förskrämt ansikte, 
som tittade fram ur djupet av en väldig korgstol. 
Det var moster Wendla, och aldrig skall jag glöm
ma uttrycket i hennes ljusa ögon. Det var en under
lig, andlös spänning, en frågande ångest, som inte 
kan beskrivas med ord, och jag fick ovillkorligen 
den uppfattningen, att hon var livrädd på Gulls 
vägnar. Men hon sade inte ett ord, hon visste väl, 
att ingen skulle lyssna till hennes skygga, varnande 
röst.

Gull följde min blick och föll i skratt.
— Tappa inte ögonen av fasa, lilla Bä-bä, vi kom- 

mer nog tillbaka med huvuena i behåll. Vår mäster
man har för länge sen flyttat upp till himmelen som 
belöning för alla rackarnackar han knackat av. El
ler hur, Perkele, inte är det någon fara för oss? . . . 
Ha, ha, ha!

Jag vände häpen på huvudet. Den hon tilltalat 
med detta vackra namn hade tyst som en ande tas
sat uppför verandatrappan och stod nu tätt vid min
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sida, bred, muskulös, svarthårig, gulhyad, med grova 
käkar, platt näsa och underligt ljusa ögon.

Jag trodde han skulle bli ond för öknamnet, men 
visst inte.

— Nej då, ingen fara! — sade han på sin sjung
ande finndialekt. — Förresten är ju doktorn med, —

Meningen slöts med ett tyst, kuttrande skratt, 
och jag såg doktorns ögon glimma till, men märk
värdigt nog sade han ingenting.

I nästa minut vandrade jag vid det älskande pa
rets sida ned åt allén.

Promenaden roade mig inte, det erkänner jag 
uppriktigt, och jag hade i god tid förvissat mig om, 
att min lilla revolver låg väl förvarad i fickan såsom 
jag heligt lovat Bertil vid avskedet. Jag är 
inte feg, men det är stor skillnad på mod och dum
dristighet, och att i själva mörkningen ge sig ut på 
strövtåg i denna nu så illa beryktade trakt ansåg 
Jag vara dumdristigt. Vid dagsljus hade man ju 
alltid möjligheten att se faran i ansiktet, i mörkret 
kunde den smyga fram och fälla sitt offer, innan 
det hann sätta sig till motvärn.

Gull hade aldrig tänkt längre än näsan räckte och 
det märktes tydligt, att hon var sig lik.

Nå, våga — vinnna! Jag gick modigt i de älskan- 
des fotspår och tröstade mig med att intet sker för
gäves.

Naturligtvis var det en slump. — Men säg mig 
på heder och samvete: är inte slump ett bra matt 
och olämpligt uttryck ibland?
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Gulls ord voro profetiska. Jag fick njuta mån- 
sken, så jag kommer säkert att minnas det inte bara 
till döddagar utan ett gott stycke in i livet efter 
detta.

Vid slutet av allén veko vi av åt höger, följde en 
gångstig längs stranden, passerade en torpstuga 
och voro så inne bland skogens hemlighetsfulla 
skuggor.

Gull pratade ideligen ; hon kacklade faktiskt som 
en höna och jag tyckte, att hennes röst fyllde upp 
hela trakten. Ett lokomotiv kunde ha kört rätt på 
oss, utan att vi hört ett ljud i förväg.

— Tiger hon inte snart så börjar jag skrika; — 
tänkte jag och bet hårt ihop tänderna för att inte 
nervositén skulle ta sig några friheter.

Doktorn måtte ha haft samma obehagliga förnim
melser, ty plötsligt tvärstannade han och höjde han
den.

— Vi måste lyssna på tystnaden . . . hör, hur sko
gen susar.. .

Gulls stämning slog tvärt om, hon blev andakts- 
full och talade blott i viskningar. Men jag vill inte 
påstå att det kändes bättre, kontrasten var för stor, 
ty den djupa stillhet, som följde på det surrande 
pratet, kom mig att känna det som smÖge en okänd 
fara tätt i våra spår. Gång på gång måste jag vända 
på huvudet och titta bakom ryggen.

Stigen delade sig och det började bära brant 
uppåt.
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När vi hunnit ett stycke, såg jag under oss till 
vänster stora landsvägen ligga som ett ljust band 
mellan de mörka träden och strax där bakom en 
rund, svart, blänkande yta, — tydligen Skålsjön. Vi 
befunno oss alltså tätt ovanför det ställe, där gen
vägen till Dörje mynnade ut vid landsvägen.

Jag kunde inte låta bli att stanna och stirra ned 
bland skuggorna, och i min uppjagade fantasi tyckte 
Jag mig höra en vagn komma rullande och se smy
gande skepnader lura bak buskarna vid vägen.

En detektiv får naturligtvis aldrig vara nervös, 
det är första punkten på receptet. Men herregud — 
man är ju bara människa! . . . Och fruntimmer! —- 
tillfogar naturligtvis varje manlig Sherlock Holmes 
med ett litet medlidsamt intelligensleende.

Alldeles. Det är en betydlig skillnad mellan män 
och kvinnor även i detta fall. När en karl är rädd, 
så erkänner han det inte.

Sanningskärlek pryder emellertid en ung kvinna, 
— Jag var rädd. Och när Gull plötsligt tilltalade 

mig, hoppade jag högt i vädret av förskräckelse.
•— Vad til far du efter? — frågade hon skarpt.
Mina fantasier flög ur mig innan jag hann hejda 

dem.
— Jag tyckte — att jag hörde en vagn där nere 

på vägen ...
Hon fixerade mig ihärdigt några ögonblick, så 

slog hon ihop händerna med en smäll och började 
gapskratta.
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— Titta på henne, Jan, hon är mörkrädd! Men 
så titta då! ... Ha, ha, ha, ha! Du trodde förstås, 
att det var Arvén, som kom åkande där, — va? 
Trodde du inte? ... Att han gick igen med vagn och 
hela härligheten — va?

Doktorn grep henne hårt om armen.
— Gull! — sade han skarpt och varnande, — det 

där är ingenting att skämta med.
Men hon fortsatte att skratta, och hennes höga, 

gälla röst bröt skogens tystnad på ett obeskrivligt 
pinsamt sätt.

Han ruskade henne häftigt.
— Sluta, Gunhild! Du blir sjuk, om du skrattar 

så där.
Hon slutade lika tvärt som hon börjat.
— Gunhild kantänka! Det var inte lite högtid

ligt, — precis som i söndagsskolan.
Under butter tystnad fortsattes färden, men väl 

på toppen av den s. k. Rackarbacken slog stäm
ningen om.

Du gode Gud vilken tavla! .. . Skog och sjöar och 
vida fält och över alltsammans månen, jättestor, röd 
som eld i diset av den slumrande solens varma ande
dräkt. En dallrande, gulröd strimma lopp som en 
lång låga över Dörjesjöns vida yta och djupt in 
bland storskogens svarta träd började små lysande 
gnistor flamma upp och slockna. Någon av månens 
strålar hade letat sig väg till en fjärran skogstjärn 
och tänt eld på dess stilla, djupa vattetn.
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Strax under oss på andra sidan viken hade vi herr- 
gärden. Det lyste varmt och hemtrevligt från flera 
fönster, och Gull viskade med skrattsjuk patos:

— Se, nu brinna flitens lampor hos Malte och lilla 
Bä-bä.

Långt till höger såg jag andra lampor tändas som 
små gula punkter i kvällsdiset.

— Det är Månsarp; — sade doktorn förklarande, 
■— gästgivargården ligger närmast, nedanför ha vi 
doktorsvillan — där bor undertecknad — ni ser ett 
litet ljus där . . .

Samtalet flöt stilla och lugnt och månen steg allt 
högre. Den blev mindre och klarare, dess sken för
vandlades från rött till guld, från guld till gnist
rande silver. Himlen blev biåsvart och jorden tyck
tes sjunka ned i en avgrund av mörker, men över 
sjöarnas svarta vatten gingo silvervägar för älvorna 
att dansa på.

Doktorn sjöng dämpat med en egendomligt djup, 
smekande röst, som passade förunderligt väl till 
stämningen och skogens svaga sus.

D å . . . mitt hjärta stannade av fasa, och jag blev 
sittande med vidöppen mun . . .

Djupt under oss, från Rackarbackens fot i rikt
ning mot Skålsjön, ljöd en ohygglig jämmer. Den 
steg ur det svarta mörkret och dog sakta bort.

Gull flög upp som en spänd fjäder och blev stå
ende framåtlutad med knutna händer.
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— Vad i helvete! . . . svor doktorn till. Han för
lorade plötsligt balansen, rullade runt ett par varv 
och reste sig sedan långsamt.

Återigen hördes den hemska jämmern, men nu 
mera åt höger. Den steg och föll, slöks av tystna
den och höjdes på nytt.

Jag vet mig aldrig ha hört ett ohyggligare ljud, 
och jag tyckte mig känna, hur håret reste sig på 
ända av fasa.

Gull stod alltjämt orörlig i samma intensivt lyss
nande ställning, men när min blick halkade förbi 
henne upptäckte jag med viss förvåning, att det var 
på mig hon såg.

Jag kunde inte se uttrycket i hennes ögon, men 
ansiktet var stelt, spänt.

— Varför tittar hon på mig? tänkte jag från- 
varande.

Svaret kom i en hes viskning:
— Du — Barbe, du hade rätt — spöket. ..
— Har jag sagt något om spöket? — tänkte jag 

på samma själsfrånvarande satt. — Så hon pratar.
Doktorn hade inte rört sig ur fläcken; där han 

stod, där stod han.
Min natur svek mig inte denna gången häller; 

den fungerade som vanligt. Rädslan byttes snabbt 
i farans vilda mod och med ett språng var jag på 
benen.

— Någon blir mördad! •— skrek jag. — kom -— 
skynda er — vi måste hjälpa!
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Jag trevade i fickan efter revolvern, men hann 
inte få upp den, innan Gull med ett gallskrik ka
stade sig framstupa på marken.

— Jesus, det är spöket! Det är Rackarbackens 
spöke! ... Åh, åh, åh, spöket — det skriker ju så 
där — alltid, alllid! . . . Nej, gå inte ifrån mig, gå 
inte, gå inte!

Hon var rent vanvettig i sin förskräckelse, hon 
jämrade, snyftade och bad.

Doktorn försökte resa upp henne, men hon ka
stade sig handlöst ned igen och bara skrek.

Jag stod stilla och stirrade på henne. Vad skulle 
jag ta mig till? Inte kunde jag ge mig av ensam, 
och från de andra båda var tydligen ingen hjälp att 
vänta.

Jag lyssnade spänt utåt skogen, men jämmern 
hade tystnat; Gulls skrikande röst var den enda 
som hördes.

Vreden började koka inom mig.
— Kan du inte tiga! — sade jag häftigt. — Vad 

skriker du för? Du beter dig ju som en idiot. Nog 
kan du väl begripa, att det där inte var ett spöke.

Till min stora häpnad teg hon tvärt, reste sig på 
armbågen och gav mig en skarp, frågande blick.

— Vad tror du det var då?
— Någon som mördades! — utbrast jag med en 

röst, som skälvde av sinnesrörelse.
— Prat! Det var spöket — jag säger dig, att det 

var spöket !
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I en blink var hon på fötter och började springa 
nedåt gångstigen, snabbt och säkert trots den vill- 
samma belysningen och trädens bläcksvarta slag
skuggor.

— Jag vill hem, jag vill hem! — Flämtade hon.
Doktorn och jag snubblade efter det fortaste vi 

kunde, men det dröjde inte många ögonblick innan 
vi totalt förlorat henne ur sikte. Blott då och då 
hörde vi en kvist knäckas i mörkret framför oss, 
men också dessa ljud upphörde snart.

Nu låg skogen dödstyst, — den ohyggliga jäm- 
mern lät inte vidare höra sig.

Häpna, förfärade trevade vi oss framåt genom 
blindsvart mörker och strimmor av silvervitt mån
sken. Ingen sade ett ord, förrän vi nått torpet och 
hade utsikten fri. Gull var försvunnen.

— Hur hann hon? mumlade jag ofrivilligt. 
Och att hon vågade!

— Så där är hon alltid; var hans korta svar.
— Folk måste ut och söka! —- förklarade jag be

stämt. — Genast, medan tid är. Kom så springer vi.
Vi satte av i full fart fram mot allén, men jag 

märkte snart, att han blev efter, och mot mitten av 
allén tappade jag själv totalt andan och måste sakta 
farten.

När jag tänkte närmare på saken, så hade Gull 
naturligtvis redan alarmerat gårdens folk. I lång
sammare tempo fortsatte jag min väg och hade just 
passerat den lilla vita kontorsflygeln, då Gulls röst 
sade:



61

— Vänta!
Jag tvärstannade i tro att hon talade till mig, men 

det gjorde hon inte.
En karlröst svarade:
— Va fan nu dâ? Är det tid att vänta nu?
Den sjungande finndialekten var inte svår att 

känna igen.
Gull steg hastigt fram bakom hörnet.

Jaså; — sade hon då hon fick syn på mig, — 
ja, Peikala går nu. Han tar nog reda på det.

— Ensam! ? — utbrast jag häpen.
Hon skrattade.
— -Ja, ensam, Peikala är inte rädd för själva Per- 

kele . . . ha, ha, ha !
Därmed stack hon sin arm under min och gick 

lugnt fram mot, gården utan att låtsas märka dok- 
torn som långsamt kom drivande uppåt allén.

Det förvånade mig att inte hela huset var på be
nen —- Gulls vilda skrik måste ju ha hörts långt om
kring.

— Man är van att jag ger hals för ingenting; — 
förklarade hon nonchalant — fast Malte var en bit 
till vägs i alla fall. Men jag fick in honom igen.

Patron Hoverud stod på verandatrappan, när vi 
hann fram.

— Det var ett skönt spektakel det här. Trev
ligt för fröken Belling.

-— Vad kunde det vara? — frågade jag andlöst.
— Det var spöket! — förklarade Gull patetiskt.
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— Tror han det, — tänkte jag, eller ljuger han 

för att lugna oss?
— Det lät som en människa; — invände jag.
— Ahnej, det var nog uvar. Fröken Belling är 

stadsbarn och inte van att höra sådant.
Jag teg visligen, men undrade i mitt stilla sinne, 

varför Gull blivit så skrämd, och varför hon skickat 
Peikala ut i skogen att leta efter en uv.

Under tynande samtal spisade vi kväll, och så 
anlände sent omsider Peikala.

Han hade ingenting hittat ; Rackarbackens spöke 
var försvunnet.

— Jag hade rätt, — sade patron Hoverud, — det 
var nog en uv.

Peikala log.
— Ja, det var nog en uv; — instämde han, men 

det fanns en orolig glimt i hans ögon och han gick 
strax sin väg.

— Det var ingen uv, — tänkte jag, — och alle
sammans här vet det.

* * * *



-----

K a p. 5.

Paradisets natt.

— Sov sött och dröm vackert och glöm för all del 
inte att räkna fönsterrutorna! — fnittrade Gull ge
nom dörrspringan sen hon eskorterat mig in i det 
lilla trevliga rum, där jag skulle résidera under mitt 
besök på det paradisiskt vackra Dörje.

Jag tackade för vänligheten, men tänkte i mitt 
stilla sinne, att det nog skulle bli si och så med 
sömnen och de trevliga drömmarna. Kvällen hade 
varit litet för mycket uppiggande.

Men rutorna räknade jag i alla fall. Inte för att 
det behövdes, ty jag tänker på Bertil både sovande 
och vakande, men det roade mig ändå att försöka.

Det mystiska lockar alltid.
Där låg jag nu och stirrade på rutorna. Det var 

summa åtta stycken, fördelade på två små, fullkom
ligt fyrkantiga fönster.

Mitt rum liksom Gulls och moster W endlas be
fann sig i bottenvåningen medan patron Hoverud
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själv bebodde ett par av de s. k. paradrummen i övre 
våningen. Jag var mycket belåten med arrange
manget; det är gott ibland att ha sin varelse nära 
moder jorden. Erfarenheten har nämligen lärt mig, 
att man betydligt lättare kryper ut genom ett fön
ster på nedre botten än någon trappa högre upp.

Tankarna flaxade omkring liksom fåglarna, in
nan de komma sig för att slå ned på sin lilla vanda 
sovpinne.

Min sovpinne fick vänta länge, men slutligen 
domnade mina irriterade livsandar, jag burrade upp 
mig och stoppade huvudet under vingen.

Men mera hann jag sannerligen inte häller. Nå
gonting återkallade mig till livet. Jag låg orörlig 
och försökte komma underfund med, vad det var. 
Proceduren var ytterst pinsam, ty en blytung trött
het hade fått makt med mig och med den blandade 
sig nu en känsla av ångest och fasa, så till den 
grad intensiv, att jag knappt vågade dra efter 
andan. Allt som medvetandet återvände släppte den 
emellertid taget och lät mig tänka lugnt och redigt.

Försiktigt öppnade jag ögonen så pass, att jag 
kunde se.

Ett svagt månljus föll in i rummet, och möblerna 
framträdde mycket tydligt, om också detaljerna ver
kade dimmiga och obestämda.

Plötsligt upptäckte jag, att en kvinna stod i ena 
dörren, den, som via en liten garderob förde in till 
Gulls rum.
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Hennes ansikte kunde jag inte se, men jag 
märkte ändå, att det var Gull.

Min första tanke var att säga något, den nästa att 
hon kanske bara ville prata, och det hade jag ingen 
lust med. Tanken n:r 3 gjorde mig alldeles klar
vaken :

— Det måste vara mycket sent... Varför kom
mer hon in i mitt rum vid den här tiden på natten 
och fullt klädd?... Något har säkert hänt.

Jag låg stilla och väntade. Saken föreföll mig 
egendomlig, så jag ansåg det klokast att låta den 
utveckla sig själv.

Det gick en minut eller par, under vilka jag hade 
den bestämda förnimmelsen att hon lyssnade inten
sivt.

— Hon undrar, om jag sover, — tänkte jag, — 
men är det något viktigt, så väcker hon mig väl.

Hon väckte mig emellertid inte.
Med tysta, snabba steg kom hon rätt mot sängen, 

böjde sig ned över mig ett ögonblick och gick sen 
ut igen. Jag hörde knappt, när dörren låstes.

Där låg jag och kände mig obehaglig, ty nu 
var jag fullt på det klara med, att hon helt enkelt 
velat övertyga sig om, att jag sov.

Men varför? ... Var det då så särskilt önskvärt, 
att jag sov?

Jag hörde henne regla sin dörr, sen klirrade ett 
fönster sakta. I nästa minut avtecknade sig hennes
5 — Dörjevångagåtan.
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huvud som en silhuett mot mitt ena fönster; så för
svann hon.

— Varför spionerar hon så där? — tänkte jag.
Min detektivinstinkt började röra på sig, och 

innan jag visste ordet av var jag ur sängen och i 
kläderna. Det föll mig inte alls in, att hon kanske 
bara smög sig ut till ett kärleksmöte; alla mina 
tankar kretsade nämligen ihärdigt kring det ohygg
liga skriket och den högst otillfredsställande för
klaring man behagat servera mig.

Tyst som en ande öppnade jag fönstret, lyssnade 
spänt och gled sen direkt ner i en blomsterrabatt. 
Tyvärr! I sista sekunden hann jag ta spjärn mot 
väggen och komma ut på gräsvallen där bakom, 
men ena foten placerade i alla fall ett mycket syn
bart visitkort i myllan. Jag konstaterade ilsket, 
att rabatten inte räckte fram till fönstret bredvid, 
som en förtänksam människa alltså skulle ha valt, 
varefter jag klev in igen och kom ännu ilsknare ut 
genom andra fönstret.

Vad det skulle tjäna till?
Jo, det fönstret kunde lättare skjutas igen ut

ifrån, och på en hård gammal gräsvall syns inga 
spår.

Fullkomligt blodtörstig snodde jag iväg åt samma 
håll som Gull, men när jag skulle runda nästa hörn 
sken månen mig rätt i ansiktet och jag såg gårds
planen ligga där i spökvitt ljus och svarta, hemlig
hetsfulla slagskuggor.
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Att passera den var inte att tänka på, därför 
smög jag genom trädgårdens dunkel och kom så 
fram till ekonomibyggnaderna.

Ja, där stod jag och visste varken fram eller bak, 
så att säga. På det hela taget hade jag ju inte 
med Gulls nattliga expeditioner att göra, men miss
tänksamheten hade fått makt med mig och ville 
inte ge med sig.

Natten var så högtidligt stilla, så mild, så dof
tande och klar. En kedja rasslade i ladugården, en 
ko råmade sakta av välbehag, långt bort i skogen 
tjöt en uv — ja, verkligen en uv. Ofrivilligt måste 
jag le. Patron Hoverud visste inte om, att jag var 
född på landet och lyddes till naturens röster med 
gamla vanda öron.

Ett nytt ljud kom mig att rycka till. Någon 
stängde en dörr med en liten dov smäll.

Varsamt smög jag närmare i den svarta skuggan 
invid la’gårdsväggen, passerade en gammal visthus- 
bod, ena gaveln av rättargården — och höll på att 
komma rakt i famnen på ett älskande par.

Jag klämde mig flat som en bräda mot väggen 
och tordes knappt andas.

— Gud så skojigt — du kan inte tro!
Och så följde ett litet fnitter och en kyss.
— Gull, — tänkte jag; — men vem är han?
Att det inte var doktorn såg jag mycket väl; den 

här var både kortare och bredare.
Hon fortsatte:
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— Tänk, han sa — det är bara uvar, men inte 
begriper fröken det, som är stadsbarn. — Nog är 
Malte bra — tycker du inte? Hon trodde honom, 
förstår du, hon trodde honom, ha, ha, ha!

Han instämde i skrattet på ett dämpat, försiktigt 
sätt, men jag hörde ändå något som slog mig med 
häpnad. Det var inte en bildad mans röst, det var 
en ovanligt rå, oskolad stämma.

— Du skulle ha sett det enfaldiga lilla nötet, så 
hon satt där och gapa’.

»Det enfaldiga lilla nötet» var tydligen jag. I 
andanom slog jag knut på näsan för att inte glöm
ma kvittera artigheten vid tillfälle.

— Men Malte var allt lite skraj. Och jag sen! ... 
Jag måste hit ett tag och höra. Så du måtte ha 
gnott, stackars pojken min!

— Ja, det ska fan veta! Men det här händer 
inte en gång till, nej, så förbanna mig om det gör.

Nog hade jag haft mina aningar, men bekräftelsen 
gjorde mig ändå matt i benen och en smula vim- 
melkantig av häpnad.

Det var P e i k a 1 a ! . . . Hur i fridens namn 
kunde hon? . . .

— Nu går du hem igen; — dekreterade älskaren 
resolut. — Jag är trött som bara sjutton och ska 
till markna’n i otta.

— Ja, jag gör väl det då; — svarade hon besked
ligt, — men du ska kyssa mig först.

Jag avstod från att övervara fortsättningen och
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förflyttade mig hasteliga tillbaka samma väg jag 
kommit. Men jag hade inte hunnit lägga på haken 
efter mig förrän ett fönster rycktes upp i över
våningen och en röst formligen exploderade:

— Jaså -— har du varit ute och rännt nu igen? 
Men vänta mig du! . . .

Fönstret skrällde igen.
— Pappan! — tänkte jag. — Nu får hon ett 

varmt mottagande.
Jag slängde av mig kläderna, kröp till kojs och 

väntade.
Först hörde jag honom bulta på dörren hennes, 

fast tämligen försiktigt; sen gick han ut och under
sökte fönsterförhållandena. Där träffades de. Sam
talet blev ytterst animerat men fördes i mycket 
dämpad ton, sannolikt av hänsyn till min nattro. 
Tyvärr kunde jag inte höra ett ord.

Efter en stund kom hon in till mig.
— Är du vaken? — fnittrade hon.
Jag satte mig upp i sängen.
— Ja, nog är jag det. Jag vaknade för en stund 

sen — någon gick här utanför, och jag var och tit
tade i fönstret. Din pappa hörde mig visst.

— Kors var det du! ... Ha, ha, ha, så tokigt! 
Hörde du så etterförbaskad Malte blev? — När han 
fick syn på mig — va?

Hon gapskrattade på sitt vanliga, omåttliga sätt, 
men rösten var frågande, lurande.
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— Kors var det du? — svarade jag försiktigt 
med hennes egna ord. — Nog hörde jag ett litet 
gruff, men jag kunde inte urskilja rösterna riktigt. 
Jaså, har du varit ute?

Hon svarade med en annan fråga.
— Du hörde någon här utanför — när var det? 

En kvart sen? Eller mer? ,
— Hm! — tänkte jag.
— Nej, det var alldeles nyss, inte mer än fem 

minuter sen — kanske tio på sin höjd.
— Omöjligt; sade hon bestämdt.
— Varför det då? Det var väl du? — förmodade 

jag.
— Visst inte! Ha, ha, ha, jag har varit ute minst 

en halvtimme. Jag var och mötte Jan, må du tro. 
Det är mycket roligare så här på natten när ingen 
vet om det.

— Jaså; — sade jag lakoniskt. — Då var det väl 
någon annan jag hörde.

Hon reste sig, sträckte armarna över huvudet och 
gäspade ljudligt. Sen skrattade hon, ett litet ret
samt, hurrande fnitter.

— Åh, det var nog jag. Du hörde, när jag gick 
och har suttit och väntat, du! Skaffa dig en flirt 
själv, så får du roligare.

— Tack, jag har roligt; förklarade jag och vände 
resolut ryggen till.

— Vad heter han? — frågade hon nyfiket.
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Jag gitte inte svara, och långt efter sen hon gått, 
låg jag vaken och äcklade mig åt alltsammans. Det 
var rent för osmakligt.

När jag slutligen somnade, började Peikala spöka 
i mina drömmar. Han stirrade på mig med sina un
derligt färglösa ögon; han kom allt närmare, sträck
te ut armarna och ville kyssa mig. Förfärad drog 
jag mig undan. Då började han skratta, -— ett 
lågt, torrt, snattrande skratt, som blev allt mera 
likt en knackning, trängde in i min hjärna, pinade, 
plågade och väckte mig.

— Det knackar! — tänkte jag yrvaken och öpp
nade mödosamt ögonen.

En svag, grå gryning fyllde rummte och från yt
terdörren ljöd en svag men ihållande knackning.

Jag lyckades få på mig en kjol och komma fram 
till dörren, — men du milde så dödstrött jag var!

—■ Vem är det?
En skygg liten röst svarade:
— Jo, det är bara jag — moster Wendla. Kära 

snälla fröken, bli inte ledsen ... men ack, om ni 
ville hjälpa mig!

Jag öppnade tvärt, och hon slank hastigt in, kas
tade en ängslig blick mot Gulls rum, höjde varnan
de handen och lyssnade.

— Tror ni att hon hört att jag knackade? Det 
vore för-förskräckligt tråkigt.

— Åh... sade jag långdraget och vaknade av 
häpnad.
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— Ja, hon är så — så bråkig, tar vid sig ohygg
ligt för den minsta småsak. Jag kunde inte gå till 
henne.

Som jag inte lyckades hitta på ett mera passande 
svar, nöjde jag mig med att säga jaså.

— Men annars är Gull en så snäll och rar flicka, 
— fortsatte moster Wendla hastigt, — hon vill nog 
så väl på alla de vis, men är det något särskilt, då 
blir hon rent ifrån sig. Och hon kan inte se blod.

— Jaså, — upprepade jag likt en mekanisk docka, 
som skriker mamma när man klämmer henne på 
magen.

-— Jaha, därför kunde jag inte gå till henne, och 
pigorna är ena riktiga mähän.

Hon drog av en liten schal, som var svept kring 
axlarna och blottade för mina förfärade ögon en 
nattröja, vars vänstra ärm var fullkomligt genom- 
dränkt av blod.

— Herre Gud! — flämtade jag och sjönk ned på 
sängkanten. — Vad vill detta säga?

— Bandaget lossnade; — sade hon enkelt.
När hon höjde armen säg jag, att hela sidan var 

nedblodad från armhålan ända ned till tröjkanten. 
Det var rent otäckt.

— Men hur kunde det lossna?
— Jag vet inte. Det lossnade.
Hon knep ihop sin lilla tunna mun med en min, 

som tydligt sade:



73

— Och mer får du inte veta.
— Behåll din hemlighet så länge då, lilla moster 

Wendla; — tänkte jag samt ägnade mig skyndsamt 
och efter bästa förmåga åt läkarkonsten. Lyckligt
vis har jag en liten aning om hur ett bandage skall 
läggas, och jag klarade mig bra.

Men det lopp en kall kåre längs hela ryggraden, 
när jag fått av henne den blodiga tröjan, ty rätt 
genom vänstra överarmen gick ett brett knivhugg.

— Ja, — sade hon till svar på min tysta fråga, — 
kniven slant.

— Slant? — utbrast jag ofrivilligt. Förklaring
en var högst otillfredsställande.

Hon kände det och vände nervöst bort huvudet.
— Det låter förstås konstigt, men det kan slumpa 

sig så där ibland. Jag — vi — höll på att stycka 
ett får. Det hängde på väggen och — och så slant 
kniven.

— Jaså; sade jag igen. Man kunde ju tänka sig 
en dylik möjlighet, men saken föreföll mig ändå be
synnerlig. Att fråga vidare skulle emellertid inte 
tjäna något till, det begrep jag. ;

— Fröken säger väl ingenting om detta? frågade 
hon ängsligt med handen på dörrlåset. — Det blir 
ett sådant bråk och jag får bara höra, hur pjåkig 
och tafatt jag är.

Jag gav ett heligt löfte och hon klappade mig på
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kinden, alldeles som fru Arven gjort. Men hon sade 
ingenting, och jag tror för min del, att hon inte 
kunde. Stackars lilla moster Wendla var allt för 
van att kväva sina känslonr, — hon förmådde inte 
uttrycka sin vänlighet i ord.

Den natten blev det ingen sömn mera och blek 
och blaskig som en blodfattig nors kom jag in till 
frukostbordet.

Jag undrade, om någon skulle häntyda på familje- 
gruffet, men man låtsades som det regnade, och det 
var ju också det bästa.

Senare blev jag ensam med patron Hoverud på 
den rosenomslingrade verandan. Han stod och 
hängde mot räcket, blossade tankfullt på en cigar
rett och gav mig allt som oftast en lång blick ur 
sina simmiga blåa ögon.

— Här är härligt; anmärkte jag för att något 
säga.

Han knackade av askan och nickade instäm
mande.

— Ja, vackert är det nog, och jag hoppas fröken 
Belling skall trivas länge hos oss. Gull behöver en 
vän — en kvinnlig vän — just som ni. Ni skulle 
kunna göra henne mycket gott.

— Åh, — sade jag förlägen, — jag är nog inget 
efterföljansvärt exempel. Jag vet inte, att någon 
någonsin har tyckt det. Tvärt om.

Han log.
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— Ni har just vad hon säknar. Tror ni inte jag 
märker det? Jag känner kvinnorna, jag.

Jag kunde inte låta bli att snegla på honom. Bri
stande erfarenhet led han nog inte av, och vad mig 
beträffar hade han rätt. Gud ske lov! — Fast inte 
vill jag påstå mig vara någon ängel för det.

* * *



En kniv, lite gräs och en naken fot.

Ett par härliga dagar runno bort under stilla 
njutning av naturen och ett verkligen mycket trev
ligt familjeliv.

Jag blev väldigt hemtam, strövade omkring ef
ter behag både ute och inne, tog en skiss av herr
gården från sjön och tyckte det började bli på tiden 
att göra upptäckter. Men ingenting hände. Det 
mystiska skriket var alltjämt oförklarat, ingen 
tycktes ha blivit mördad, ingen saknades — mig ve- 
terligt — och ännu vågade jag inte ge mig ut på 
spaning i trakten av fruktan att väcka för mycken 
undran bland gårdens folk.

Bertil hade naturligtvis telegraferat till gästgi
vargården en kort och kategorisk befallning, »skriv 
— eller kommer jag», och för fridens och sakens 
skull hade jag svarat vänligt och beskedligt på åtta 
sidor. Men en aning sade mig, att det var som en 
droppe i hans längtans och ängslans öken, och jag 
kände mig inte lugn, nej, det må gudarna veta, att 
jag inte gjorde.

Sex dagar efter min ankomst till Dörje ansåg
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jag tiden mogen och cyklade i en obevakad stund 
iväg till skogen.

Först strövade jag omkring vid foten av Rackar- 
backen, där jag hört de hemska skriken, men jag 
lyckades inte upptäcka något misstänkt.

Besviken sneddade jag ned mot landsvägen, just 
där gångstigen till Dör je kryper fram mellan bus
karna, och här gjorde jag verkligen ett fynd. D. v. s. 
det skedde inte på grund av någon beundransvärd 
skarpsynthet, så jag har ingen orsak till fåfänga. 
Jag trampade nämligen på fyndet, och det gjorde 
så ont, att jag ställde mig på ett ben och sade — 
jäklar! Sorgligt men sannt. Sen böjde jag mig 
ned och plockade upp en vanlig herr-fickkniv, stor, 
stadig och med pärlemorinläggning; en fin och bra 
kniv, antagligen rätt dyr och kunde därför knap
past vara tappad av en vanlig småbonde eller dräng.

Jag öppnade blad efter blad och synade noga. På 
sin höjd hade den legat några dagar. Här och där 
fanns visserligen små rostfläckar, men för övrigt 
voro samtliga blad skinande blanka.

Fundersam stoppade jag kniven i fickan och be
redde mig att åka vidare.

Det var kanske ingenting alls att fästa sig vid. 
Vem som hälst kunde ju ha tappat den, så fullt med 
folk som strövat trakten runt hela förra veckan, — 
polismän, journalister, skallgångsmanskapet. Men 
jag skulle gömma den i alla fall, och sen fick väl 
tiden utvisa, om mitt fynd hade något värde.
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Då slog mig en tanke:
— Skulle du inte titta lite närmare på den där 

platsen i alla fall, min kära Barbro Belling? Du är 
just en skön detektiv, du.

Jag vände tvärt och lade mig försiktigt på alla 
fyra.

Här var buskar och delvis gräsbevuxen mark, men 
det hade inte regnat på minst en vecka, och jorden 
kändes hård. Där kniven legat syntes ett tydligt 
märke, något djupare åt ena ändan, emedan en grov, 
spikbeslagen sko trampat rätt över, så att kniven 
prässats snett ned och blivit stående till hälften upp
rätt.

Jag mätte fotspåret så gott jag kunde och fort
satte sen ihärdigt att leta bland gräs och lingonris. 
Där fanns flera fotspår, alla samlade på ett ganska 
begränsat område och alla så otydliga, att de voro 
till ingen som hälst ledning. Men att de härledde 
sig från minst tre olika personer var uppenbart.

Fundersam slog jag mig ner i gräset och begrun
dade saken.

Som jag nu satt där kom jag att se en torr gräs- 
tapp sticka upp bland den friska grönskan. Tank
löst sträckte jag ut handen och grep tag. Det var 
en hel grästorva som slitits upp och blivit liggande. 
Instinktivt vände jag blicken en smula åt sidan — 
och mycket riktigt — där var en annan bedrövlig 
grästapp, halvvissnad, halvuppryckt.
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En otäckt kväljande känsla började stiga uppåt 
strupen och fast jag ville slänga den torra lilla 
grästorvan långt ifrån mig, så kunde jag inte. Den 
fascinerade mig.

När jag nu tänker tillbaka på den stunden så vet 
jag inte, vad jag egentligen trodde. Jag hade bara 
en förnimmelse av, att jag höll något förskräckligt 
i min hand, något som stod i samband med en 
ohygglig tragedi, ty i en blixtsnabb vision tyckte 
jag mig se en man ligga framstupa på marken, 
krampaktigt gripande fast i gräset med bägge hän
der.

Egendomligt nog satte jag det inte genast i för
bindelse med Arvens och Olssons försvinnande. Det 
var bara som en fristående tavla, framkallad av de 
båda torra grästapparna mitt bland den friska grön
skan.

Kväljningarna försvann lika hastigt som de kom
mit och tankeförmågan klarnade.

Hade jag hittat platsen? Var det möjligt, att 
jag fått upp ett spår?

Försiktigt passade jag in grästorvan på sin plats 
och fortsatte mitt sökande under ytterlig spänning. 
Och tänk — jag fann ännu något mer. Ett skarpt 
markerat avtryck av en ovanligt bred, naken fot.

Jag hittade det bland lingonriset bak en buske 
cirka fem meter från landsvägen, och det gjorde 
ett rent spöklikt intryck på mig; trots den vackra
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soliga sommardagen kände jag mig mörkrädd. Var
för vet jag inte, men det föreföll mig faktiskt som 
om detta ensamma spår av en naken fot satte kro
nan på skräckstämningen.

Jag kom i darrning, och det dröjde en stund in
nan jag lyckades behärska mig så pass, att jag kun
de ta en noggrann kopia av spåret. Jag mätte och 
ritade med både kropp och själ, yttervärlden existe
rade inte för mig, så när jag omsider tittade upp, 
höll jag på att få slag av förskräckelse.

Tre steg ifrån mig stod en lång, sportklädd man 
och beskådade mig helt intresserat. Händerna höll 
han i fickorna och en slocknad cigarrett dinglade 
i ena mungipan.

Jag blev sittande med vidöppen mun och ögon på 
skaft.

Han slängde bort cigarretten och nickade bekräf
tande.

— Ja, du ser inte i syne. Det är verkligen jag.
Jag bara svalde; förskräckelsen hade nästan 

kvävt mig, och när min förlamade hjärna pö om pö 
lyckades fatta, att det verkligen var Bertil, så tog 
det resten av mina krafter, och jag började stor- 
gråta.

Det var ett högst opassande uppförande av en 
detektiv, men jag är ju som sagt bara fruntimmer. 
De manliga Sherlock Holmesarna ha det bra, lugna 
som filbunkar i alla väder, aldrig rädda, aldrig upp-
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rörda, ironiska och överlägsna som självaste den och 
alltid som piggast när de verka slöast. Håhå, jaja, 
det är bäst att inte tänka på det.

Bertil blev emellertid förtvivlad. Han kastade 
sig ned bredvid mig och gjorde vad han kunde i 
trösteväg. Och det var inom parentes sagt inte så 
lite.

Efter en stund ansåg han tydligen att det var 
min tur.

— Nu är det sannerligen på tiden att du säger 
det där som du lovade.

— Vilket? — frågade jag misstänksamt.
— Åh, det vet du mycket väl.
Nå, det gjorde jag ju förstås, men jag ville inte 

erkänna det genast.
— Nåå? — envisades han. — Du skulle säga det, 

när vi träffades igen.
— Visst inte! — utbrast jag och blottade mig 

tvärt. — När jag kommer tillbaka, sa jag.
— Men det är ju precis detsamma; — förklarade 

han överlägset. — Man ska inte haka upp sig på 
ord så där.

Diskussionen pågick en god stund, och så gav jag 
naturligtvis med mig.

— Men ack, varför kom du efter? — klagade jag. 
— Nu tänker du naturligtvis vakta mig som en 
drake, och så går alltsammans åt pepparn.

Han såg oerhört förolämpad ut.
6 — Dörjevångagåtan.
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— Följde efter! .. . Inbilla dig ingenting, — jag 
är här på tidningens vägnar. Ska skriva några ar
tiklar om Dörjevångagåtan.

— Det var utmärkt; sade jag, — då arbetar var 
och en för sig.

Han slängde åt mig ett par ögon, tände en ny ci
garrett och drog några bloss.

— Hör du Barbe, — vad ritade du egentligen? 
Det såg ut som en fot, tyckte jag.

— Tyckte du det?
Han sneglade igen, och så lade han helt lugnt sitt 

huvud i mitt knä och skrattade.
— Börja nu! — kommenderade han.
— Tja — vad är att säga? Fem minuter senare 

låg pennkniven i hans ficka och vi själva på alla 
fyra framför de bägge vissnade grästorvorna.

Bertils min var spänd och allvarlig och han lyss
nade ivrigt till vad jag hade att berätta om mina 
iakttagelser och upplevelser.

Pennkniven ämnade han sända till fru Arvén, — 
det kunde ju hända, att den tillhört hennes man.

Våra undersökningar fick ett hastigt slut, ty 
från vägen hördes rullandet av vagnshjul. Skynd
samt sökte vi upp våra cyklar och slogo in på den 
knaggliga lilla väg, som förde mot skogstorpet vid 
sjön Trekanten.

Det var nästan omöjligt att åka, och bitvis måste 
vi stiga av och leda cyklarna mellan otaliga gropar
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och stenar. Men trakten var vacker, värmen lagom 
och sällskapet trevligt, så vi knogade ihärdigt fram
åt. Vi hade bestämt oss för att titta närmare på 
torparfolket, och hur det var, så kände jag det rik
tigt lugnt och behagligt att se Bertil gå där, lång, 
kraftfull och tvärsäker. Det är inte alltid bra för 
kvinnan att vara allena.

— Tattarpack; hade Jönsson sagt. Och gästgi
varn spädde på:

— Ett fånens anhang. Finntattare, lönnkrögare, 
tjuvskyttar.

Jag hade nog gått dit i alla fall, men det var verk
ligen betydligt angenämare med sällskap.

En dryg halvtimme senare satt vi på finntorparns 
förstubro och läskade oss med en slät mugg vatten. 
Värden själv höll sällskap och diskuterade myste
riet med en häpnadsväckande svada och utan invit 
från vår sida.

Han var liten, gul och svart, smidig och smilande 
men med muskler, som snodde likt tjocka rep kring 
armarna, från vilka han strukit skjortan tillbaka 
ända upp mot axlarna. Jag kunde inte låta bli att 
snegla på dessa seniga, håriga, brungula armar med 
händer som klappträn och korta, krökta, klolika 
fingrar.

Hu! . . . det var inte en människas armar, det var 
en apas, ett människoliknande vidunders extremite
ter.

Helt naturligt kom jag att tänka på den stora,
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breda, nakna foten, och — det klack häftigt till i 
hjärtat. Sådana fötter! .. . Oformliga, stora som 
kappsäckar och anmärkningsvärt breda över tårna.

Jag vände beslutsamt bort ögonen, men oupphör
ligt slank blicken tillbaka och gled från de grova, 
nedsmorda skorna upp mot de nakna, håriga ar
marna.

Han märkte det, log och strök välbehagligt med 
handen över musklerna.

— Så stark ni måtte vara! — utbrast jag med 
krystad beundran.

,— Jo, här finns mojänger te joxa me’, må hon 
tro; — blev det stolta svaret. — Här ska hon se 
en som inte ä skraj te ta en karlslok i hampan å 
lyfta’n på rak arm.

— Må' det? — sade jag vördsamt. — Ja, ni har 
då ena väldiga muskler, — och så’na nävar och föt
ter sen! Har du sett maken, Bertil? Det är, så 
man känner sig rent enkel.

Finntorparn bröstade sig likt en kalkon, och Ber
til tog cigarretten ur mungipan, synade honom no
ga och nickade instämmande.

— Ja, det var tusan! Ni kan då med skäl ha rätt 
att leva på stor fot, för ingen mäter sig väl gärna 
med er vad kroppskrafter beträffar.

Jag fångade en snabb blick och kände mig lugn; 
han förstod.

Föremålet strålade och började skrävla om sina 
hjältebragder. Vi lyssnade med smickrande intres-
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se, men så reste sig Bertil, tittade på klockan och 
sade: " 1i

— Skada att jag ska ha ont om tid just nu! Från 
sportmannasynpunkt betraktad är ni ju ett rent un
derverk.

Han knackade viktigt på torparns muskler, vred 
och vände på honom, mätte bröstvidden, allt med 
minen hos en läkare som i vetenskapens intresse 
studerar en sammanvuxen trilling.

— Ni har en enastående kraftigt utvecklad kropp 
och jag tänker titta närmare på er vid tillfälle.

Torparn var lycksalig, och vi skildes under livliga 
vänskapsbetygelser och heliga löften att snarast 
möjligt förnya besöket.

Vi färdades en stund under tystnad; så vände Ber
til på huvudet och synade mig gillande.

— Du har allt ögon att se med, du lilla pyre. 
Inte tänkte jag på fotterna. — Och katten må veta, 
var du lärt dig konsten att ta så’nt där folk! Du är 
verkligen briljant, och sannerligen kan man inte 
rent av låta lura sig att tro vad du säger. Du låter 
så förbaskat uppriktig.

Jag föredrog att inte svara, ty komplimangen var 
något tveeggad.

— Men försök plocka av honom skorna om du 
kan, — då blir du allt bet! — Han nickade viktigt 
och utmanande. — Här ser du emellertid den, som 
ska göra’t. Du kan ge dig tusan på, att jag ska ta
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hans fotporträtt eller fotsignalement eller vad sjut
ton man ska kalla’t, och det efter fem minuters sam
tal.

— Vad hör jag? — utbrast jag dygdigt; — så 
du börjat svära på sista tiden! Vem umgås du 
egentligen ined?

— Med dig! — svarade han naturligtvis.
Det låg en så stor portion sanning i hans ord, att 

jag kände mig stukad, syndig och ångerfull.
— Du ska leva som jag lever och inte som jag 

lär; — sade jag med ett försök att försvara mig.
Han satte upp en trovärdig min.
— Det gör jag ju. Jag är oskyldig som det barn, 

vilket föddes i natt.
— Hin! — sade jag, gav honom en kisande blick 

och skrattade lite. Men så stack det till i mitt hjär
ta och jag tystnade tvärt. Han var en man, en ung 
och vacker man . . . andra kvinnor hade säkert fun
nits i hans liv . .. Ja, jag visste det ju för resten, 
jag kom minsann ihåg det där brevet, som han fick 
från den unga, vackra skådespelerskan, när han 
låg sjuk i sårfeber efter tragedien på Ulvnäs, brevet 
som pinat och plågat mig i månadtal och som var 
den hemliga orsaken till att jag inte velat veta av 
honom förr.

Det var ett grymt minne, det skar som en kniv, 
ty skådespelerskan hade vi inte hunnit klara upp 
än, därtill var vår försoning allt för färsk.

Han märkte ögonblickligen att vinden vände sig.
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— Tja — åtminstone relativt. Ingen är skapt till 
ängel... åtminstone inga män. Det vet du väl?

Jag nickade kort och fast jag inte såg på honom 
märkte jag ändå, att han började bli mörkröd i an
siktet.

— Se så där ja — nu rodnar han också — 
tänkte jag och en jättestor förtvivlan satte sig på 
tvärn i min hals, så andedräkten slapp varken ut 
eller in.

Hans nästa ord och handling slog mig med 
häpnad. Snabbt sträckte han ut sin hand, grep tag 
i min cykel och tvang mig att stanna och stiga av.

— Kyss mig! — sade han befallande, — du kan 
lugnt göra det utan att förnedra dig.

När vi skildes åt vid Dörjevägen fick jag mina 
förhållningsorder.

— Nu talar du om, att jag är här. Jag gör i alla 
fall visit för att få upplysningar om trakten. — Och 
det syns nog; — tilläde han dunkelt.

— Vilket? — frågade jag fåvitskt.
■— Ja, vilket? — härmade han och skrattade mig 

rätt i ansiktet.
Så vid middagsbordet berättade jag, att en god 

vän, en journalist, oförmodat kommit till trakten 
för att skriva några artiklar om Dörjevångamyste- 
riet.

Gull slog upp ett gapskratt.
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— Då får du roligt! — skrek hon. — Gissar jag 
inte rätt? Ha, ha, ha, neka inte! O, du lilla oskulds- 
blomma, så vackert du rodnar!



Kap. 7.

Svartsjukans demon.

Bertil kom redan följande dagen och Gull blev 
genast eld och lågor.

— Gud, vad han är stilig! — suckade hon, när 
herrarna ett ögonblick var utom hörhåll. — Han är 
nästan härligare än Jan. Jan är så förbaskat blek 
— fast det är ju förstås intressant — men i alla fall 
är det gränslöst stiligt med en så’n där brun hy. 
Och en så’n mun . .. och en så’n figur. Så manlig 
han ser ut, och så kraftfull! Äh, han måtte kunna 
älska...

Rösten dog bort i en viskning och ögonen blevo 
simmiga. ,

I denna stund var hon mig så till den grad mot
bjudande, att jag skulle velat slå henne mitt i an
siktet.

— Du är rent äcklig! — flög det ur mig.
Jag trodde hon skulle bli ursinnig, men Gulls sin- 

nesskiftningar kunde aldrig beräknas.
— Tycker du det? — sade hon och gav mig en 

förvånad blick blandad med en smula nedlåtande 
förakt, så som folk plär se på ett djur, som bits när
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man smeker det. — Du är bestämt en riktig groda. 
Har du blod i dina ådror du, som har en så’n karl 
och inte blir galen? Du kommer aldrig att kunna 
lära dig kärlekens a b c en gång, men jag — jag 
kan ända till ö jag. Ha, ha, ha, jag kan hela alfa
betet ända till ö! . .. tänk på det du. Det betyder 
att jag kan ta vem jag vill. Ha, ha, ha, ha!

Hon skrattade så hon kiknade, och Bertil tog sig 
genast anledning att överge sin värd och doktor 
Ericson.

— Vad ha damerna så roligt åt? Kan man inte få 
vara med på ett hörn?

Gull gav honom en mild, smäktande blick.
— Så bra att ni kom! — sade hon glatt. — Ni kan 

bestämt avgöra vår dispyt. Jag håller styft på, att 
om man älskar någon riktigt, så kan man bli rent 
galen av kärlek, ja, t. o. m. offra livet för honom. 
Men Barbe! — hon gör sig så kall och liknöjd, så 
man nästan kan tro att hon inte bryr sig om någon 
på det där riktigt rätta sättet, ni ve.t Är det sannt 
det? Säg? Jag tror det rakt inte, för hon har all
tid varit så snäll och rar, men när man hör henne 
tala, så verkar hon precis som om hon skulle kunna 
vara lite småkitslig och misstänksam, och det är då 
inte den rätta kärleken, — eller hur?

Jag blev röd som en pion och motviljan och ur
sinnet gjorde mig stum. Om det så gällt min lev- 
nadslycka skulle jag inte fått fram ett ord till för-
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svar eller skänkt Bertil en förklarande blick. Inte 
i hennes närvaro ... nej, så sannerligen!

Hon hade ju givit mig en lömsk stöt mitt på min 
ömma punkt.

Skådespelerskan, brevets ännu ouppklarade hem
lighet och alla de missförstånd och ledsamheter, 
som varit en följd därav, ramlade nu över mig som 
en förkrossande lavin, och ur stånd att längre ut
härda hennes närhet vände jag tvärt ryggen till 
och gick.

Det var förstås urfånigt gjort, men jag såg nå
gonting, som gjorde totalt slut på den lilla gnutta 
självkänsla jag kunde disponera över just då. — 
Bertil hissade brandflagg han också och det med en 
kläm och en min, som gav henne ett helt Niagara 
på sin kvarn.

— Jag — jag vet verkligen inte, om jag tilltror 
mig att bedöma den där saken; — hörde jag honom 
hacka fram med en röst, som inte tycktes ha varit 
använd på någon tid.

Vad de vidare sade eller gjorde försökte jag låta 
bli att intressera mig för. I stället slog jag klorna 
i den härliga Jan och började en animerad konver
sation. Det gick bra under ett par minuter, men 
plötsligt böjde han sig närmare och sade lågt:

— Ni är ledsen .. . Gull har varit elak mot er.
Det var ett påstående, inte en fråga, och jag kän

de mig frestad att väja undan hans närgångennhet 
med en skämtsam motfråga. Men så mötte jag en 
vänlig, sorgbunden blick och åtrade mig.
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— Hon roar sig lite på min bekostnad; — svara
de jag så obesvärat som möjligt.

— Det är så hennes sätt; — mumlade han bit
tert. — Lägg det inte på sinnet, fröken Belling. Hon 
menar ingenting, hon är som ett rinnande vatten. 
Ena ögonblickets stämning är långt sin kos det nä
sta, och vad som hänt är som det aldrig skulle ha 
varit. Ibland undrar jag, om hon verkligen kan 
hålla av någon ...

Hans röst sjönk till en bitter viskning, men så 
ryckte han upp sig och log svagt.

— Jag önskar hon vore lik er! — sade han aprubt.
— Mig! — utbrast jag häpen.
— Ja, att hon hade ert sinnelag.
Jag kunde inte låta bli att skratta
— Vilken from önskan! Tur att den inte kan gå 

i uppfyllelse, ty Gull påstod nyss, att jag var kall 
som en groda och saknade förmåga att hålla av nå
gon på det där riktigt rätta sättet.

Det blänkte till i hans mörka, halvslutna ögon.
— Ni! — sade han lågt, — skulle ni sakna för

mågan att älska?!
Och han skrattade tyst och mjukt, drog min hand 

under sin arm samt började gå nedåt strandstigen.
— Jag vet en plats här nere där man har en här

lig utsikt; — fortsatte han i en ton, som om vi 
aldrig talat om annat än vackert väder och lämpliga 
promenadvägar. — Under tiden kan redaktör Dahl-
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fält intervjua Gull om Dörjevångamysteriet. Det 
är ju för den sakens skull han kommit hit, eller 
hur? — Ja, officiellt förstås.

Jag ignorerade insinuationen- och svarade så obe
svärat som möjligt:

— Ja, han tänker skriva några artiklar om det.
Doktor Ericson slog askan av sin cigarrett och 

skakade betänksamt på huvudet.
— Det är inte mycket att skriva om — inga 

fakta att hålla sig till. Alltsammans måste ju 
mynna ut i lösa gissningar. Ingen människa kan 
begripa var karlstackrarna har tagit vägen.

— Ni tror alltså, att de blivit mördade? — frå
gade jag tvärt.

Han stirrade överraskad på mig.
— Nej, varför det?
Jag ryckte på axlarna.
— Åh, ni skulle inte ha sagt karlstackrarna, om 

ni trodde att de hade rymt, och eftersom händelsen 
är ett mysterium vid detta laget, så räknar ni nog 
inte med en vanlig enkel olycka häller.

— Såå? — sade han och log. — Man tycks få 
väga sina ord när man talar vid er. Ja, uppriktigt 
sagt, så har jag mina misstankar, men alltsammns 
är ju så fördömt svårförklarligt. Två män, en häst 
och en vagn kan väl inte utan vidare pulvriseras 
och strös för himmelens alla vindar! Något slags 
spår borde väl händelsen i all rimlighets namn ha 
lämnat efter sig. Här bar sökts med både ljus
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och lykta som man säger, men man har inte hittat 
så mycket som så!

En knäppning med fingrarna illustrerade under
sökningarnas negativa resultat.

— Säg, hur tror ni att det har gått till? — frå
gade jag med en smickrande liten tonvikt på ni 
och den mest oskyldigt nyfikna min jag 'kunde 
åstadkomma.

Vi hade hunnit fram till en gräsbänk vid en vac
ker, undangömd plats nära stranden, och innan han 
svarade bredde han ut sin näsduk åt mig att sitta 
på.

— Det var en svår fråga, — sade han långsamt, 
— och jag vet knappt hur jag skall besvara den. 
Det är bara gissningar jag har att komma med, och 
egentligen bör man ingenting säga, innan man har 
fakta. Ni har väl hört alla rykten?

— Jag har bara läst tidningarna, — sade jag, — 
och så har jag hört Bell säga, att man misstänker 
en torpare här i närheten.

Han nickade betänksamt.
— Finntorparn och hans anhang, ja. Men man 

har ju inga bevis. Visserligen är han en djurisk 
typ och sönerna se inte stort bättre ut, men det vill 
mera till än så. Vad tror redaktör Dahlfält?

Jag formligen snappade efter luft. Visste man 
om vårt besök i skogstorpet? Hade någon spione
rat på oss? Kanske sett när jag satt där i gräset 
och mätte det förfärliga fotspåret?
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■— Redaktör Dahlfält? — upprepade jag lång- 
samt.

— Ja, jag menar, om han bildat sig någon teori 
angående händelseförloppet? Det finns ju inte 
mycket att göra av förstås, men en tidningsman 
blir inte bet så lätt.

Han log och kisade på mig under halvslutna 
ögonlock, och jag kisade tillbaka och mötte med en 
motfråga.

— Ni menar, att tidningsfolk har för vana att 
skarva vid där det fattas?

— Ja, är det inte sannt då? — skrattade han.
— Akta er! — varnade jag, —. jag hör också till 

skrået.
Han lutade sig en hårsmån för nära och sade 

lågt :
— Åh, inte än ... än är ni fri.
Innan jag riktigt hann fatta hur han missupp

fattat mina ord samt ge svar på tal, stod Bertil och 
Gull framför oss. De hade sneddat tvärs över en 
gräsmatta, så inte ett enda varnande steg hördes i 
förväg.

Hon var röd och ögonen blänkte olycksbådande, 
han var blek under solbrännan och hade en stel, 
främmande min.

— Jaså, — tänkte jag, — nu är det uppåt så det 
förslår.

Gul] började samtalet.
— Såå, ni sitter här och flirtar ni? Jag tycker ni
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är något väl fria av er bägge två, — så Barbe är 
inte ensam om den saken, ha, ha, ha!

Hon skrattade, men det var ett elakt skratt, som 
kom mina kinder att bränna. Fast ilskan steg mig 
ända upp i håret knep jag dock ihop munnen och 
teg, ty någonting som jag inte kunde ge namn åt 
förbjöd mig alltid att byta ord med henne.

Doktor Ericsons bleka hy fick en svag skiftning 
i skärt, men han svarade alldeles lugnt:

— Du tycks ha missuppfattat situationen en 
smula, Gull, men det är ju en vanlig sak när man 
bara hör ett par ord av ett samtal.

— Missuppfattat! — fnös hon.
Han drog henne resolut till sig.
— Ja just det. Var inte barnslig nu, käraste, 

utan kom så gå vi en bit. Fröken Belling och re
daktör Dahl fält ursäkta oss nog.

Han gav oss ett litet vänligt, mångtydigt leende 
över axeln och lade hennes arm under sin med ett 
stadigt grepp.

Jag satt där och petade i gräset med min ena 
skospets och kände mig ... ja, jag överlåter åt nå
gon med mera fantasi att ge form åt mina tankar 
och känslor. Själv kan jag bara finna ett passande 
uttryck och det är ’jäkligt’, vilket ju egentligen är 
opassande i en snygg och städad berättelse.

Bertil stod med händerna i fickorna och stirrade 
ut över vattnet med ett så intensivt intresse, som 
om han väntat på ett gästuppträdande av den stora 
sjöormen.
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Först var jag ursinnig, sen blev jag övervägande 
ledsen och slutligen började det barocka i situatio
nen gå upp för mig tills jag var nära att explodera 
av skratt. Men jag aktade mig visligen. Kärleken 
är ömtålig. Den skall behandlas varsamt, den tål 
inte skämt.

— Du, — sade jag lite trumpet, — du är allt bra 
dum du.

Han slängde bort sin cigarrett men nedlät sig 
inte att svara.

— Och jag är inte bättre; — tillfogade jag öd- 
mjukt.

— Såå? — med den allra omärkligaste lilla vänd
ning på huvudet.

— Ja, för jag har varit svartsjuk på dig ända se
dan den där gången på Ulvnäs . .. brevet, du vet — 
Elma Dürings brev.

Nu ska tro det tog skruv. Han gjorde blixtsnabbt 
helt om och kom närmare, och jag kunde inte låta 
bli att se efter om han såg skuldmedveten ut. Men 
det gjorde han inte, — bara häpen.

— Vad menar du? — utbrast han. — Vad vet 
du om det brevet?

— Ingenting; — sade jag oskyldigt, — och det 
är just det värsta. Jag bara höll det i min hand 
och kände igen stilen och sigillet. Karlsson läm
nade mig det.

Han blev mörkröd av alla möjliga blandade käns- 
lor.
7 — Dörjevångagåtan.
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— Då ljög han!
— Ja, det gjorde han; — bekräftade jag. — Han 

lovade mig heligt att ingenting säga, och han höll 
sitt löfte.

— Den sakramenskade kanaljen!
— Karlsson är en krona, — suckade jag, — han 

inte bara lovar, han håller också... tyvärr!
Våra ögon möttes, och med ens låg Bertil rak 

lång bredvid mig på grässoffan med huvudet mot 
min axel.

— Åh, Barbe, — ingen är som du! — viskade 
han med ett litet skratt. — Du är så märkvärdigt 
uppiggande, alldeles som — som . ..

— Peppar! — föreslog jag.
Han synade mig kritiskt ett tag.
— Stämmer. Du är en liten pepprig jäkel.
Nu gick det för långt.
— Bertil! — sade jag värdigt.
— Min flicka... mumlade han med sin mun mot 

min, — min älskade, min älskade . .. Och detta bre
vet har alltså kostat mig nära ett års vånda! Men 
varför har du ingenting sagt?

— Sagt! Hur skulle jag kunna säga det? Hon 
skrev ju till dig..,, vad skulle jag egentligen tro? 
... så vacker och elegant som hon är... Alla män 
måste ju föredra henne.

Han skrattade kort
— När jag fick hennes brev, — sade han lång

samt, — och Karlsson försäkrade att du inte visste
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om det, så tänkte jag bara: gudskelov att Barbe 
inte har reda på det här lilla hönsets utgjutelse. 
Kunde jag ana, att hon skulle göra mig en sådan 
skada!

Han spände sina skarpa, blåa ögon i mig och sade 
tvärt:

— Du misstror mig än.
Jag rodnade skuldmedvetet.
— Hon är ju så mycket vackrare än jag och mig 

så — så oerhört...
— Underlägsen! — tillfogade han lakoniskt. — 

Har du inte kommit underfund med, att hon bara 
är en vacker kropp utan själ?

— Jo, — svarade jag lika lakoniskt, — men en 
kvinna bör ju hälst inte ha någon själ.

— Du peppriga lilla jäkel! — var svaret. — Seså, 
kyss mig några gånger till nu ... du har ingen 
orsak att vara svartsjuk. Men jag! . . Vad sa’ han 
egentligen åt dig den där sötsliskiga figurn, och hur 
kunde du låta honom sitta och hänga över dig på 
det där sättet?

Vi hade inte på långt när hunnit klara upp hela 
vårt mellanhavande, förrän gongongen kallade till 
middag.

Gull var som ett strålande solsken igen och flög 
mig tvärt om halsen.

— O, lilla Barbe, förlåt mig! — viskade hon. — 
Jag var ju rent gräslig. Men om du kunde ana, så 
svartsjuk iag har varit på dig hela tiden! .. . Ända
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sen Jan fick ögonen på dig första gången har han 
ju varit som en annan människa . .. O, du! ... jag 
borde egentligen hata dig .. men du är ju så söt!

För Dörjevångagåtans och husfridens skull tog 
jag henne med lugn

— Så du pratar! — sade jag och sköt henne vän
ligt åt sidan. — Doktor Ericson bryr sig bara om 
dig, och det vet du mycket väl.

— Det vet jag, det vet jag! — skrattade hon, — 
men jag är så fördömt svartsjuk, ser du. Ingen är 
som Jan. Aldrig i livet skulle jag kunna bry mig 
om någon annan. O, Gud, nej då!

Jag lyckades med möda klämma fram ett något 
så när passabelt jaså, ty Peikalas brutala ansikte 
spökade i mitt minne, och jag tyckte mig höra lju
det av passionerade kyssar.

Stackars Jan!
Middagen blev högst animerad, och vid desserten 

förklarade patron Hoverud, att han på inga villkor 
ämnade släppa Bertil därifrån. Han måste nödvän
digt gästa Dörje under sin vistelse i trakten. Trev
liga karlar växa inte på träd.

Bertil faktiskt strålade av förtjusning och visade 
sig absolut oemottaglig för alla mina försök att 
pr själstelegraf få honom att avböja inbjudningen.

— Tror du inte jag såg och begrep? — sade han 
senare.

Jag våndades.



— Det är orätt av dig. Du kommer att hindra 
mig.

Han ryckte överlägset på axlarna.
— Jag tänker inte alls lägga mig i, vad du gör; 

du får ha fullkomligt fria händer.
— Bara att du finns i närheten .. . protesterade 

jag.
Han nappade tvärt tag i mig, mörkröd av smick- 

rad fåfänga.
— Menar du verkligen, att min närvaro verkar 

så distraherande på dig, att — att...
— Att — att, ja! — härmade jag. — Nåja, det är 

sannt. Jag känner av dig på långt håll. Så har det 
alltid varit, — från första ögonblicket... O, varför 
kan du inte bo på gästgivaregården ?

•— För att då blir jag galen av oro; — sade han 
lågt med läpparna mot mitt hår. — Men förres
ten ... förstår du inte vilken fördel det ligger i 
arrangemanget? Du kan inte gå ut på spaning en
sam ... Nej, pass, du kan inte, så kom inte med 
några invändningar. Tänk på, om du skulle möta 
den där med fotterna!

Jag ryste och gav honom rätt. Mitt mod krympte 
samman vid blotta tanken.

— Alltså är det en kolossal fördel att jag finns 
tillhands när det behövs. Då ta vi oss bara en pro
menad, — hela familjen här vet ju hur vi har det 
oss emellan.

Ännu en gång måste jag ge honom rätt fast er-
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kännas bör, att inte mådde egenkärleken riktigt 
bra av det. En detektiv med skyddsvakt — förned
rande tanke.

Men man är ju bara fruntimmer, tyvärr!
Strax efter middagen skjutsade värden i egen 

person Bertil till gästgivargården för att hämta 
reseffekterna.

— Ni dröjer väl inte för länge? — frågade Gull, 
som med spänd blick beskådade tillrustningarna för 
avfärden, och i mitt hjärta upprepade jag hennes 
ängsliga fråga.

Hoveruds motfråga kom snabb som en pisksnärt:
— Är du rädd?
Hennes ögon vidgades ännu mera och fick ett 

fjärrskådande uttryck. Så ryste hon till, och jag 
hörde hur rösten darrade.

— Jag tänker på skogen . .. där är så ensligt...
Han fixerade henne ett ögonblick, men ryckte 

sedan på axlama och sade tryggt:
— Ingen fara för oss. Se inte så ängslig ut, frö

ken Belling, jag ska nog frakta honom oskadd till
baka. Ja, ja, man rår inte för, att man har ögon 
att se med.

Det behövdes inte mer för att Bells stämning 
skulle slå om på nytt och mynna ut i en skrattpa- 
roxysm.

— Malte har rätt! — skrek hon. — Ni är ju en 
snäll gosse och låter inte fula busen ta er, så att 
lilla Barbe blir ledsen — eller hur, herr Dahlfält? 
Ha, ha, ha, ha! Fula busen i svarta skogen!
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— Prata inte smörja, Gull! — sade Hoverud 
skarpt och lät hästarna sträcka ut.

Hon såg surt efter vagnen.
— Ja, nog kan Malte vara säker av sig; — mum

lade hon.
Beklämd drog jag mig undan till mitt rum, läm

nande Gull och hennes Jan åt ensamheten. Her
rarna kunde inte väntas tillbaka på de närmaste två, 
tre timmarna, och jag tålde inte höra Gulls evin- 
nerliga kackel. Så jag försökte döva väntans plåga 
med läsning och gick sedan en bit nedåt allén för 
att invänta vagnen.

Kvällen var lugn, mörk och mulen med en obe
skrivligt mild luft, fylld av blomsterdoft.

Mitt för uthuslängorna sneddade jag tvärs över 
vägen och slog mig ned på strandsluttningen.

Vattnet låg svart och orörligt vid mina fötter, 
men längre ut löpte i en gul strimma skenet från 
matsalsfönstren. Då och då drog en svart skugga 
tvärs över, — moster Wendla ordnade kvällsbordet.

Plötsligt hörde jag röster från stallbyggningen, 
ursinniga, halvkvävda röster.

— Våga inte röra henne en gång till, förbannade 
karl! ... Ni! — en dräng — en rå, tvetydig individ! 
Akta er ni, så ni inte åker fast. Jag har reda på 
åtskilligt jag.

Det var doktor Ericsons röst, fast nästan oigen
kännlig av ilska.
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Och nu svarade Peikala. Han skrattade, skrat
tade som självaste den.

— Jaså, han hotar tror jag? Akta sig själv han, 
för här ser han allt den, som har makt till att kläm
ma efter honom så han inte glömmer det på den 
här sidan evigheten. Kom detta ihåg, — jag säjer 
bara det.

— Prata inte strunt, drummel!
Peikala skrattade igen.
— Åh, en vet vad en vet. Jag kan allt komma’n 

till livs, må han tro.
— Sluta med det där skrävlet, annars så...
Fortsättning följde inte, ty just då rullade vag

nen in i allén.
— Varför kunde inte Ericson stanna till kvällen? 

— frågade Hoverud något senare.
Gull knyckte på nacken.
— Han blev lite purken. Och för rakt ingenting 

som vanligt.
Hoverud nöjde sig med att höja på ögonbrynen. 

Det var hans svar.
Han kände nog sin sköna dotter.

• * * *
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Hela nästa dag var doktor Ericson osynlig, men 
dagen därpå infann han sig till eftermiddagskaffet, 
eftertelefonerad av Bell, som jag sedan fick höra.

Hon var ljuv och mild som en västanfläkt, men 
han höll sig stram i det längsta.

Vi sutto där och kallpratade, tills någon kom på 
den idén, att Bertil skulle läsa högt.

Han slog på måfå upp en nyutkommen novell
samling och drog iväg för brinnande livet. Det var 
en liten rörande historia om en mor, som mister 
sitt barn genom olyckshändelse och blir tokig av 
sorg.

Den hade en nypa för mycket av bluffeffekt för 
att göra ett naturligt intryck, men Gull blev djupt 
gripen. Hela hennes rosiga, barnsliga ansikte 
ryckte och tårarna runno strida.

— Det är förfärligt, — viskade hon med darran
de röst, — tänk, att människor ska behöva gå ige
nom sådana sorger!

— Äh, det ges väl värre sorger än så, min kära ; 
— sade Jan Ericson lågt och tryckte sin kind mot 
hennes mjuka hår. — Man kan förlora det dyrba-
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raste man äger på ett långt ohyggligare sätt än 
genom olyckshändelse.

— Hur menar du? — frågade hon spänt.
— Åh, jag menar bara... hans blick gled bort 

och blev frånvarande; så ryckte han upp sig igen. 
— Jag kommer just ihåg en händelse från min 
praktik. Se, olyckan kan komma på så många sätt, 
och det finns så många grader av sorg. Vad som 
för den ena människan inte har någon betydelse 
alls är för den andra en livsolycka.

Och han berättade en upprörande historia om en 
stackars enstöring, som fått sin kära hund ohygg
ligt misshandlad av nidingar. Veterinär fanns inte 
i närheten, men fast doktorn gjorde sitt bästa, så 
dog hunden. Samma dag dränkte husbonden sig. 
Han kunde inte överleva sin trofasta vän.

Gull var nu vit i ansiktet och skakade som av 
frossa.

— Men käraste! — utbrast han förskräckt, — 
jag skulle väl aldrig ha berättat detta om jag anat 
att du skulle ta vid dig så här.

— Var hunden förfärligt skadad?
Hon stötte fram frågan med feberaktig iver.
— Ja, den dog ju; — sade han milt.
— O, Gud, sådana människor! ... Att kunna göra 

något sådant åt ett stackars litet djur! ... Hette 
han Trofast? Så förfärligt!

Doktor Ericson nickade med ett litet leende och 
gjorde sitt bästa för att trösta henne.
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Patron Hoverud, som hela tiden i största lugn 
studerat dagens tidningar, blandade sig nu i samta- 
let. Han talade med en viss tonvikt och kastade då 
och då en blick på undertecknads blygsamma per
son.

— Här står en rätt intressant notis att läsa i 
Aftonposten. »Dörjevångagåtan är alltjämt olöst» 
• •. jaha, det vet vi, men slutet är en nyhet; »det 
sägs, att vår kända, kvinnliga privatdetektiv, frö
ken Barbro Belling, sedan någon vecka lär befinna 
Sig på platsen för mysteriet, varför det är att hop
pas att slöjan snart skall lyftas. Fröken Belling 
är ju känd för att vara en mycket duktig och kne- 
pig ung dam, och man minns henne särskilt från 
den beryktade Ulfnäsgåtan.»

En betydelsefull tystnad följde. Under en sekund 
eller par virvlade alla möjliga tankar runt i min 
hjärna, men så utbrast jag alldeles ofrivilligt:

— Det är Julius Cæsar! Naturligtvis är det han! 
Han har lurat ut det och vill hindra mig.

För att säga sanningen såg Bertil skäligen enkel 
ut. Han reste sig tvärt, satte sig därpå igen och 
kunde för sitt liv inte hitta på ett enda lämpligt 
ord att säga.

Under tiden haglade frågorna över mitt syndiga 
huvud.

— Är det sannt? — skrek Bell, röd i ansiktet som 
en pion. — Är du verkligen detektiv? Har du kom
mit hit för att ta rätt på Arven?
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— Är det verkligen fröken Belling, som redde ut 
Ulvnäsgåtan? — frågade Hoverad ivrigt. — Jag 
minns inte alls att det stod något i tidningarna om 
er på den tiden. Visserligen nämndes en kvinnlig 
detektiv, men inget namn det jag kan påminna 
mig.

Doktor Ericson bugade sig.
— Jag tyckte väl att det föresvävade mig något, 

men jag var inte säker; — sade han leende. — Såå, 
alltså! ... Och vem är Julius Cæsar, om man vågar 
fråga?

Jag hade nu fått andan tillbaka och svarade på 
den sista frågan först.

— Det är en tidningsman, som jag inte drar 
jämt med. Nu har han förstås grundat ut var jag 
finns eftersom — eftersom — nåja, eftersom Bertil 
rest hit.

— Men karl’n uttalar sig ju mycket gentilt; — 
invände Hoverud.

Jag fnös.
— Gentilt! Pytt! Det är inte orden det beror på 

utan meningen och meningen är att skrika ut i 
alla väderstreck var jag finns, så att det ska bli 
desto svårare för mig att arbeta.

— Barbe har nog rätt; — instämde Bertil be
tänksamt. — Det är ju inte bra för en detektiv att 
ha ögon på sig överallt. Bäst att vara incognito.

— Det är därför jag seglar under falsk flagg;
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. förklarade jag lite het om kinderna. — Jag ansåg 
det nödvändigt, så ni måste försöka ursäkta mig.

Invärtes var jag ursinnig. Jag kände det som 
om jag skulle kunna flå Julius Cæsar levande vid 
första lägliga tillfälle, men ändå svarade jag snällt 
och villigt på alla nyfikna frågor och kringgick 
blindskären med min kända talang att sno mig, 
som Bertil älskvärt uttryckte sig, när vi senare ta- 
lades vid på tu man hand.

Gull befann sig i ett tillstånd av våldsam extas. 
Ögonen gnistrade och hon kunde knappast tala re- 
digt.

Så att du är verkligen detektiv? — flämtade 
hon. — Du har kommit hit för att lösa Dörjevånga- 
gåtan? Ah, vilken spänning, vilken härlig spän- 
ning! ... Detta är att leva ... sannerligen att leva!

Hon grep mig häftigt om bägge armarna och 
hennes strålande blåa ögon stirrade girigt in i mina. 
Som vanligt slog det mig med häpnad och obehag, 
hur omöjligt det var att möta hennes blick. Den 
fanns helt enkelt inte. Det var som att stirra in 
1 två klara glaskulor. Man såg rätt igenom, och 
ingen själ tycktes gömma sig där bakom.

Bertils ord om den unga skådespelerskan föll mig 
ovillkorligt i minnet: en vacker kropp utan själ.

Kära du, — sade jag skrattande och dreg mig 
undan hennes grepp, — det tycks som du skulle ha 
lust att äta upp mig för att få njuta ordentligt av 
mitt yrke.
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Hon slog till ett av sina vanliga gapskratt.
— Åhnej, det aktar jag mig allt för. Du har 

blivit mig livets krydda. Jag älskar spänning, ser 
du, intensiv spänning, — sån där som känns från 
hårrötterna ända ner i tårna, ha, ha, ha!

— Gull! — insköt herr Hoverud, när hon häm
tade andan ett ögonblick, — laga att vi få in vin 
och frukt. Vi ska dricka fröken Bellings skål, den 
kvinnliga detektivens skål.

Jag flög upp och slog förfärad med händerna.
— Men önska mig för allan del inte framgång i 

vad jag håller på med nu! Åh, nej, nej! Peppar
korn, pepparkorn, pepparkorn!

Jag var rädd på fulla allvaret, för ska jag säga 
som sanningen är, så är jag otäckt skrockfull. Och 
värre blir jag med åren.

Har jag inte sett aldrig så många gånger, att det 
går rent åt skogen om någon kommer stickandes 
med en lyckönskan i förväg? Nej, har man något 
i görningen, så ska man tala så lite som möjligt 
om det och aldrig känna sig för säker. Annars föl
jer givet ett bakslag.

Hela sällskapet kiknade av skratt åt mina pep
parkorn, men det brydde jag mig inte om. Jag vet 
vad de duger till, jag. Det finns inte bättre andligt 
preserveringsmedel.

När jag krupit till kojs om kvällen kom Gull in 
och satt och hängde på sängkanten i en hel oändlig-
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het, och jag måste berätta henne allt möjligt om 
mina detektivupplevelser.

— Men är du aldrig rädd? — utbrast hon nyfi
ket. — Naturligtvis är du väl det!

— Jo, så skinnet knorrar sig och det kryper kalla 
uslingar efter ryggraden; — bekräftade jag med 
känsla och eftertryck. — Du må tro att jag hade 
mina sköna stunder på Ulvnäs!

— Ja — ja?! — flämtade hon med spänt intresse. 
Tänk, att höra, henne stå där och vrida på låset... 
och veta, att hon kom för att mörda,... Att det 
kan finnas sådana kvinnor!

Hon teg ett ögonblick och tog så i på nytt.
— Är du rädd nu då?
Jag drog en smula på svaret.
— Åh — nej — än har det ju inte varit någon 

orsak.
— Har du inte hittat ett enda spår? Inte alls 

funnit på någon rimlig förklaring?
— Nej, ingenting; — förklarade jag med en liten 

konstgjord suck. — Jag kan inte för mitt röda liv 
och min bleka död fundera ut, hur de kunnat för
svinna så totalt.

Hon svarade inte genast. Det var mycket mörkt 
i rummet, men jag kunde ändå se, hur hon satt där 
hopkrupen som en boll med armarna kring benen, 
hakan lutad mot knäna och blicken riktad rätt ut 
i rummet.

— Om jag vore som du, — började hon långsamt
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och tankfullt, — om jag vore som du, så skulle jag 
vara rädd — ohyggligt rädd, hemskt rädd.

— Varför det? — frågade jag sonderande.
Hon fortsatte utan att akta på frågan.
— Men jag skulle inte ge tappt för det. Åh, 

Gud, nej då! Det är ju en härlig spänning i en 
sådan där lek .. . som att slåss med djävlar ...

Det klack till i mig. Samma sak hade ju Bertil 
sagt.

— Varför tror du det är så farligt? — frågade 
jag tvärt.

Hon vände en hårsmån på huvudet.
— Jo, för jag har mina misstankar; — sade hon 

viskande. — Jag tror Peikala har gjort det. Han 
har rackarblod i ådrorna, han är en djävul. Han 
skulle kunna mörda dig lika lätt som man trampar 
ihjäl en fluga.

— Du pratar! — utbrast jag häpen. Jag trodde 
henne bokstavligen, men varför i himmelens namn 
förrådde hon honom? Ty så sannt jag vid den tid
punkten hette enbart Belling, så var han hennes 
älskare. — Eller åtminstone en av dem.

Var hon rädd för honom? Ville hon bli honom 
kvitt?

Hennes enda svar var ett av de vanliga gapskrat
ten.

— Varför skrattar du? — snäste jag irriterad. — 
Kan du då aldrig tala som en förnuftig människa?

Hon flämtade av skratt.
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— Ha, ha, ha, ha, så galet! Om du visste så livad 
du lät! Nu blev du allt rädd ändå! Oooo — 
hahahaha — trodde du verkligen att lilla Perkele 
var en sån där ful buse, soni stoppar stackars snälla 
farbröder i sjön och steker små oskulder på glödan
de halster? Åjåjåjåjåj, så skojigt har jag inte haft 
på långliga tider!

Jag satt kapprak i sängen och stirrade på henne. 
Det var sannerligen inte gott att komma på det 
klara med hennes verkliga mening, men jag före
drog att lägga skildringen av Peikalas angenäma 
karaktär på en reserverad liten hylla i minnet. Och 
för resten ta saken kallt.

— Jaså, du skämtade bara? — sade jag. — Nå, 
det var ju bra det, så slipper jag få maran för Pei- 
kala. Gå och lägg dig nu, — jag är nedrigt sömnig.

— Ah, det är du visst inte! — protesterade hon.
I samma ögonblick hördes en svag, avlägsen 

knackning på ett fönster.
Gull reste sig gäspande och sträckte armarna 

över huvudet.
— Men jag går väl i alla fall... känner mig jäk

ligt slö när det kommer till kritan. Sov som en 
liten gris, du allra som sötaste lilla detektiv. Små 
bänglar stå vakt — ha, ha, ha!

I dörren vände hon sig om.
— Du har väl märkt, att herr Dahlfält är vaken 

här ovanpå? Han har hört oss, förstås.
8 — Dörjevångagåtan,
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Jo, det märkte jag ju, men vad menade hon 
egentligen?

— Knacka i taket du, — fnissade hon, — det är 
så kusligt för en liten gosse att ligga ensam en sån 
här svart, svart natt. Genera dig inte!

Jag ryckte till av obehag.
— Vad säger du? — utbrast jag skarpt.
Det kom inget svar. Dörren var stängd och den 

lantliga nattens obeskrivligt sövande tystnad föll 
över det stora gamla huset.

Efter några minuter tassade steg över golvet i 
Bertils rum, och jag mera anade än hörde, att han 
öppnade ett fönster. Så vände han om till sängen 
igen.

Lyssnade han efter den som knackat?
Jag låg en stund med alla sinnen på helspänn, 

men plötsligt tog sömnen mig med både hull och 
hår, och jag sov tills solen stod högt på himlen.

Bertil väntade mig i den väldiga, gammaldags 
förstugan, där det luktade åldrigt trä och nyut
spruckna rosor. Han såg allvarig ut.

— Lova mig en sak, älskade, — viskade han, — 
sov inte för öppna dörrar eller fönster i det här 
huset. Det är inte bra.

Jag nickade.
— Du har nog rätt, så jag lovar.
Men han var inte riktigt belåten ändå.
— Jag menar inte bara ytterdörren utan också 

den till hennes rum. Stäng du, och låt henne
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knacka så mycket hon behagar. Hon behöver inte 
sitta och hänga hos dig halva nätterna. Lova!

Jag beskådade honom forskande.
,— Vill du ha skäl, — tilläde han, — så kanske 

det räcker om jag säger, att hon tar emot nattliga 
visiter. — Och det var inte Ericson ; — slöt han så 
tyst att jag knappast hörde det.

Steg nalkades på verandan och jag viskade 
skyndsamt:

— Jag lovar, — säkert!
En skugga skymde den breda solstrimman, som 

föll tvärs över det blanka, brunbetsade golvet, och 
där stod min tankes föremål — Peikala.

Han strök mössan av huvudet, bugade och log.
— Det var liksom just fröken jag ville be få tala 

med en liten mom ang.
Han gjorde ett uppehåll och vände sina ljusa, 

strimmiga ögon mot Bertil med en blick, som tyd
ligt frågade:

— Ska du inte ha vett att gå din väg?
Men Bertil hade inte vett. Han tände lugnt en 

cigarr och sade obesvärat:
— Då sätter vi väl oss på verandan.
Han stack sin hand under min arm och drog mig 

ut genom dörren, medan Peikala retirerade och 
protesterade.

— Jag ville liksom tala ensamt med fröken.
Bertil nickade nonchalant.
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— Det vet jag nog, men det låter sig inte 
göra. Är det något viktigt, så kan det ju vara bra 
att man är flera om att klara upp det, och är det en 
bagatell, så betyder det ju ingenting, om jag är 
närvarande.

— Men Bertil, — protesterade jag på franska, — 
du lovade att inte lägga dig i vad jag hade för hän
der.

— För det första avgav jag inte något bindande 
löfte, det jag kan påminna mig, — var hans oge
nerade svar, — och för det andra är det han där, 
som har något sattyg för sig nu och inte du. Och 
för det tredje är jag rädd.

— Rädd! — utbrast jag förvånad.
— Just det jag! — bekräftade han lugnt.
Peikala stod och blängde på oss under lugg, 

lömsk och misstrogen. Vad vi sade var hebreiska 
för honom och han vädrade onda anslag.

— Då kan det så gott vara; — muttrade han 
surt.

Det klack till i mig av förskräckelse. Tänk om 
jag nu skulle gå miste om ett bra tillfälle för Ber
tils envishets skull! Man kunde då rent av bli grön 
för mindre.

— Ånej, låt mig veta! — sade jag vänligt. — Och 
du, Bertil, lämnar oss nog ensamma några minuter. 
— Det kan ju ges saker, som jag helst bör höra
ensam.
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Jag gav honom en bedjande blick, ooh då beslöt 
han sig sent omsider för att gå.

Karlar kan pröva ens tålamod ibland ska jag 
säga.

Peikala stod kvar och stirrade obeslutsamt på 
sina skor. Då och då fick jag en snabb blick, men 
han hade tydligen hoppat ur gängorna och behöv- 
de smörjas.

Jag log alltså uppmuntrande.
— Vad i all världen kan ni ha att säga mig? Jag 

börjar bli väldigt nyfiken. Är det något jag kan 
hjälpa er med kanske?

— Det är inte så alldeles utan; — började han 
långsamt. Så höjde han sina underliga ögon och 
såg stinnt på mig.

— Hon lär ju ska vara en så styv dektiv har jag 
hört.

Det förvånade mig inte det bittersta att han re
dan var underrättad, så jag mötte lugnt hans blick.

— Ja, detektiv är jag nog, men hur det är med 
styvheten må jag låta vara osagt.

Hans ansikte var fortfarande orubbligt allvarligt, 
men i blicken kom den allra svagaste glimt, och 
jag må vara skapt som en nors, om det inte var hån. 
Rösten var också en smula för vördnadsfull att 
verka riktigt trovärdig.

— Åh, jag tänker det är inget fel på den. Vore 
alla fruntimmer så knepiga som fröken ser ut för, 
så kan en tycka synd om bovarna. Sluga fruntim-
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mer är det farligaste som finns, det säger jag så 
karl jag är.

Jag gav honom mitt allra ljuvligaste och falska
ste leende.

— Peikala är då en riktig fruntimmerskarl. — 
Men akta sig bara!

Återigen växlade de ljusa, strimmiga ögonen ut
tryck och blev misstroget vaksamma. Förändrin
gen var knappast märkbar, men jag har blick för 
sådant och tar inte misste. Därför besvarade jag 
den tysta frågan på mitt eget behagliga sätt.

— Det är farligt alt smickra fruntimmer. En 
vacker dag råkar Peikala ut för någon som tar det 
på allvar, och så är han vackert fast.

Nu log han.
— Åh, mig lurar inget fruntimmer.
Jag nöjde mig med att skaka på huvudet. Och 

så blev det en liten paus av ömsesidig vaksam vän
tan.

Omsider bestämde han sig för att gå till hand
ling. Långsamt drog han fram en illa medfaren 
plånbok av grönt skinn, vände den betänksamt i 
handen och räckte sedan fram den med en oväntat 
snabb rörelse.

— Den här har jag hittat, — sade han hastigt 
och hemlighetsfullt, — den låg i dyn vid vägen till 
finntorpet. Och jag tror det är Arvéns. Jag kan 
visa platsen.

En hel störtskur av känslor öste ner över mitt
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gång jag får en sådan där riktig, andlig sittopp 
blir jag alltid förvånansvärt kolugn. Det är min 
enda likhet med de manliga Sherlock Holmesarna. 
Men tyvärr! — allting har sin avigsida. Medan de
ras sinneslugn är följden av övermänsklig självbe- 
härskningsförmåga, är min rena, rama bluffen.

Jag blir helt enkelt för tillknostrad att kunna 
röra mig eller tala, men jag får i alla fall tid på 
mig att hämta andan och komma i gängorna. Ära 
vare glad!

Under de första sekunderna saknade jag totalt 
förmågan att rätt uppfatta det föremål jag höll i 
händerna, så häpen blev jag över hans förvånans
värda meddelande, men småningom klarnade både 
syn och förstånd.

Och då gjorde jag tre betydelsefulla upptäckter.
För det första tillhörde plånboken med all säker

het Arvén, — den var märkt P. G. A. i vackert ar
betat monogram.

För det andra var den ännu våt och nersmetad 
med dyjord.

För det tredje hade fukten inte hunnit tränga 
riktigt igenom skinnet, så insidan var så gott som 
oskadad, ja, anmärkningsvärt torr och felfri.

När jag satt där och funderade över detta sista 
faktum började hjärtat krympa samman och jag 
kände mig rädd, rädd för vad denna våta, nedsmut
sade tingest hade att berätta, rädd för att möta
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Peikalas strimmiga rovdjursögon och. förråda mina 
misstankar.

Plötsligt stod fru Arvens lilla bleka förgråtna 
ansikte för mitt minne med levande tydlighet, och 
jag ryste ända in i själen.

Stackars olyckliga hustru! Hon anade rätt. Al
drig skulle hon få se sin Gustaf mera, kanske inte 
ens få visshet om hur han dött...

Men bekräftelsen på hans död höll jag i min 
hand. Jag visste det, jag kände det, där fanns inte 
rum för något tvivel.

— När hittade Peikala denna? — frågade jag 
långsamt.

Svaret kom rappt.
— I morse när jag gick hem från skogsvrcten. Vi 

ha hästar på bet där ska jag säga, och jag var dit 
ett slag i dagningen för att titta till dom. Den 
där låg i myrn strax bortom Skålsjön. Jag kan 
visa platsen på eviga minuten.

För ögonblicket ignorerade jag anbudet.
— Det syns förstås märke eftersom den har legat 

så länge?
— Förstår sej visst ja! Det är ett redigt hål. Man 

ska tänka att det är två veckor så visst som en dag.
— Så visst som en dag ja! — instämde jag tank

fullt.
— Hur sa?
— Åh, det förvånar mig bara, att ingen upptäckt 

den förr. Två veckor är en lång tid; — fortsatte
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jag i samma begrundande ton, men inom mig var 
jag själaglad. Han hade lystrat till mitt tonfall, 
tagit åt sig den dolda insinuationen, ty så visst 
som solen sken och himlen var blå hade plånboken 
inte legat i myrn mer än några timmar, kanske ett 
dygn. Troligast var att han lagt dit den på vägen 
till skogsvreten och hämtat den när han gick hem 
igen.

Så jag ville vara skapt som en nors, om han inte 
hade en smutsig trasa med i den där fula byken.

Men bevisa’t, bevisa’t, min kära Barbro Belling!
»Mig lurar inget fruntimmer.»
Nej, lätt var det nog inte, men inte omöjligt häl

ler. Två stora fel delade han med otaliga intelli
gentare och erfarnare män än han: sin kolossala 
självbeundran och sin benägenhet att skära alla 
kvinnor över en kam och sen underskatta hela bun
ten.

— Var inte så förbaskat säker på sin sak, — 
tänkte jag, — akta sig för fruntimmerna, han!

Peikala stod där och grundade.
— Visst är det konstigt, — instämde han omsi

der, — men inte så konstigt, att man inte sett det 
som underligare är. Fröken vill velan se platsen ?

Jag nickade ivrigt.
— När har Peikala tid då?
Han grundade ett tag igen.
— Jag ska ge besked efter frukosten.
Vi skildes i bästa samförstånd, sen han försäk-
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rat, att ingen mer än jag visste om plånboken och 
att alltsammans skulle stanna oss emellan.

Jag hann nätt och jämt meddela Bertil det allra 
nödvändigaste, innan frukostklockan ringde. Sen 
satt jag där och tuggade ideligen i andanom några 
ord som Peikala yttrat:

— Hon lär ju ska vara en så styv dektiv ...
Det låg hån och utmaning under den artiga for

men.
Vad menade han egentligen? .. . Leda mig på 

villospår genom att agera den ärliga upphittaren? 
Narra mig ut i skogen för att kunna göra sig kvitt 
en besvärlig personage?... Fånig idé! Man kom
mer inte gärna och hämtar sitt offerlamm på det 
där sättet.

Nej, han tänkte nog lura mig, slå i mig någon 
lämplig historia, som vände misstankarna åt annat 
håll.

Så var det, ja. Den kvinnliga detektiven skulle 
dras vid näsan, förstås. Ett fruntimmer kan man 
slå i vad som helst, t- o. m. en sådan radikalbluff 
som den blöta plånboken.

Stackars Peikala! Han glömde totalt, att det ges 
fruntimmer, som kan lura själva Perkele.

* * * * '
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Han är död — jag känner det!

Peikala kom mycket riktigt och meddelade, att, 
klockan två kunde han ha tid, ifall jag ville möta 
honom bak ve sjötorpet.

Jag lovade gladeligen fast med något skallrande 
tänder och drabbade sen ihop med Bertil så gnistor
na rök om det.

— Är du alldeles rysk? — sa’ han. — Har du för
lorat varenda smula förstånd? Tror du verkligen 
på rama allvaret, att jag tänker låta dig gå ut och 
promenera med rackarc och rånmördare?

— Bara med en; — invände jag milt.
— Du gör så — så katten heller!
Han var på vippen att använda ett kraftigare ut

tryck, men hejdade sig i tid. Som jag redan på
pekat, är det inte Bertils vana att svära, men tyvärr 
har däremot jag för vana att pröva hans tålamod 
över förmågan.

Vi fortsatte en god stund i ovanstående ange
näma stil, tills Gull med ens högg av den gordiska 
knuten.

Hon uppenbarade sig plötsligt, blossande röd av 
iver.
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— Peikala gick och såg hemlighetsfull ut, — 
skrek hon, — och jag klämde ur honom alltsam
mans och nu går jag med, förstås. O, vad det ska 
bli livat att se dig i arbete! Jag kan inte begripa, 
hur en detektiv bär sig åt, — aldrig i livet kan jag 
fundera ut det. Säg, hur gör du?

— Du får väl se; — sade jag kort och övervägde 
inom mig, om hennes sällskap skulle vara en för
del eller en nackdel.

Jag beslöt att ta det som en fördel. Nu skulle 
jag åtminstone få gå, men annars hade det nog va
rit si och så med den saken.

Gull granskade oss med minen hos ett näsvist 
barn.

— Gräla ni? Får Barbe inte gå ut och prome
nera med lilla Perkele? Hahaha, — för ni vet väl. 
att de ha stämt möte bakom sjötorpet? Det vet ni 
väl, — säg, redaktör Dahlfält?

Bertil log ett blekt, instämmande leende.
— Han vill ha mig med på promenad åt ett an

nat håll, det är hela saken! — förklarade jag, vis
serligen inte riktigt sanningsenligt, men nära nog 
i alla fall. Han tänkte sig nämligen till finntorpet 
och ta fotavtryck, fast mitt sällskap hade han un
danbett sig. Däremot var han ytterst angelägen 
om detsamma, ifall jag envisades att följa Peikala 
till fyndplatsen.

— Men redaktörn kan väl följa med oss, nog kan 
ni väl det?
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Gull lade huvudet på sned, kisade och log.
Innan Bertil hann öppna munnen motade jag 

honom helt diplomatiskt.
— Nej, det gör han visst inte. Vi ha lovat att 

inte hindra varandra i arbetet. Han får skriva sina 
artiklar i fred för mig och jag ...

Min hand kröp in i hans med en bedjande liten 
tryckning.

En sekund tvekade han, men så fastnade mina 
fingrar i ett ordentligt skruvstäd och en något 
grumlig röst sade:

— Och du — du får göra vad du behagar ...
Sista ordet lät lite trögt, så jag förtydligade me

ningen :
— Ungefär förstås!
—Ja, ungefär, förstås! — skrattade han.
Och så var fred sluten denna gången.
Bertil besteg sin cykel och rullade iväg till skogs

torpet, och när klockan slog två gick Gull och jag 
att möta Peikala.

Det var inte utan att det kändes trevligare än att 
vara ensam.

Inte för att jag precis var rädd, men i alla fall, 
i alla fall...

Längst in i mitt innersta jag satt nämligen en 
ful, svart misstanke och tänkte synnerligen obehag
liga saker om Peikala. En strikt detektiv bör na
turligtvis inte ha några förutfattade åsikter, — men 
man är ju bara fruntimmer, gunås! Undras för-
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resten, vem som skulle kunnat smälta plånboken? 
Ja, jag bara frågar.

Vi vandrade skogsstigen fram mot landsvägen 
med Peikala i teten.

Gulls ideliga, malande prat pinade mig som tand- 
värk. Hon slabbrade i ett, tills hon faktiskt höll 
på att storkna.

— Prata då inte så förbaskat, — rådde jag, — 
du kan tappa andan och inte hitta den igen.

Hon knyckte på sin vackra nacke.
— Jag kan visst tiga. Inte ska jag genera dig.
Och under tjurig tystnad fortsatte hon vägen.
Men pratet hade tröttat henne i alla fall; hon 

flämtade hörbart och blev vit om kinderna. När vi 
hunnit den plats där jag gjort mina betydelsefulla 
upptäckter stannade hon tvärt.

— Jag måste vila, — utbrast hon i en ton, 
som om hon väntat häftig protest, och den kom 
verkligen.

Peikala snodde om på klacken.
— Struntprat! — snäste man.
Hon stramade upp sig med gnistrande ögon.
— Vad sä Peikala? Jag gör som jag behagar, 

och här tänker jag sitta, — så mycket han vet det!
Hon slog sig också helt lugnt ner i gräset, knäpp

te händerna kring knäna och fortsatte att fixera 
honom.

Han öste ur sig en ramsa finska svordomar, de
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underliga, ljusa ögonen blänkte till och pupillerna 
drogos samman som på ett ursinnigt rovdjur.

— Jag sitter här; — upprepade hon utmanande. 
— Peikala glömmer sin ställning.

Ett knappt märkbart hånleende flög över hans 
breda, gula ansikte, men ögonen veko inte från 
hennes.

Tyst hade jag sjunkit ner i gräset bredvid Gull, 
slukande varje skiftning av denna egndomliga strid, 
medan jag försökte att verka så likgiltig som möj
ligt.

Aldrig kommer jag att glömma den tavlan.
Där satt hon i det saftiga, gröna gräset som en 

nyutsprungen ros i sin blekskära, volangprydda 
klädning. Bedårande var hon med sin härliga hy, 
sitt blonda hår och de stora, klara, strålande blåa 
ögonen.

Ooh där stod han, älskaren, ett djur i människo- 
hamn, en varelse, kombinerad av gorilla och troll, 
personifikationen av all världens låga drifter.

Jag rös mitt i värmen och en kväljande känsla 
steg upp i strupen.

Vad var det hos detta utskum, som fascinerade 
henne, kom henne att glömma heder, ära, anstän
dighet ?

Vem vet? Vem kan någonsin förklara den att
raktion, som drar den ena människan till den andra 
lika obetvingligt, som malen dras mot ljuset?
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I andlös spänning väntade jag på, vem som skulle 
segra. Han eller hon?

Flickans blick blev mindre trotsig, hela hennes 
ansiktsuttryck veknade.

— Hon ger sig, tänkte jag, men i samma nu upp
täckte jag även i mannens ögon en viss osäkerhet. 
Blicken sänktes, slogs upp igen och blottade hans 
underkastelse.

Kvinnans skönhet hade besegrat mannens egen
vilja.

— Vad ska fröken Belling tro om oss som gruffar 
så här för rakt ingenting? — frågade Gull helt milt 
och glatt. — Hon kan ju inte veta, att Peikala är så 
gammal i gården, att han gör just vad han behagar.

— Hm, tänkte jag, men föredrog att tiga och 
rycka på axlarna.

Peikala mumlade något om fruntimmersidéer och 
att det var onödigt att vila, när vi i alla fall snart 
var framme. Han hade inte tid att sinka sig i onö
dan.

Alltså fortsatte vi, sneddade tvärs över landsvä
gen och slog in på skogstorpsstigen.

Gull var sig lik igen, rosig och glad som vanligt, 
men lyckligtvis höll hon mun åtminstone till hus
behov. ,

Ett par tiotal meter längre fram vek Peikala 
tvärt åt sidan, tog några steg ut i mossen och stan
nade. Så plirade han till mot mig.
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— Ja, här är det nu. Se själv, sånt märke! Nog 
är det konstigt, att den legat här hela långa tiden?

— Mycket konstigt! — instämde jag villigt och 
lät ögonen slå en rundklatsch kring fyndplatsen.

Peikala började en lång och omständlig beskriv
ning, som jag noggrannt kopierade i minnet. Den 
ihop med vad marken och plånboken hade att be
rätta samt kryddat med några nypor sunt förstånd 
blev sannerligen en skön soppa för Peikala.

— Smaklig måltid! — tänkte jag och tilläde 
högt:

— Och här som har gått så mycket folk ... Men 
vilken tur att Peikala hittade den! Det var ett spår 
som hette duga.

Peikala nickade välvist, men hann inte öppna 
munnen förrän Gull sköt in en andlös fråga.

— Ser du något särskilt?
— Inte mer än du kan se själv; — svarade jag 

lugnt och böjde mig ner över marken. — Titta! Här 
har plånboken legat — ena hörnet lite nedtryckt — 
någon har trampat på den ... Du kan se framde- 
len av foten här — och där har Peikala stått... 
Inte sannt, ni kom ner just där?

Jo, Peikala hade kommit ner just där och inte 
gått omkring det minsta.

Jag nickade bifall. Visserligen var det Peikalas 
högst egenhändiga fot som trampat ner plånboken, 
men det ansåg jag onödigt påpeka.

9 — Dörjevångagåtan.
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— Och här, ser du, är spår efter en annan män
niska — äldre spår — det syns på vattnet. Minst 
en vecka gamla.

Peikala blev plötsligt mera intresserad och un
dertecknad drog öronen åt sig, rädd att ha förrått 
för stor skarpsynthet. Ty där var spår av flera 
par fotter — antagligen skallgångsmanskapets — 
och avtrycken voro så placerade, att plånboken 
ovillkorligen måste ha upptäckts, om den legat där 
vid den tidpunkten.

— Hon har ögon att se med, tror jag; sade Pei
kala långsamt.

Jag log blygsamt och slog upp ett par rörande 
uppriktiga ögon.

— Ja, jag såg genast, att någon hade gått här 
förut. Vem kan ha så stora fötter?

Nu var nändelsen den, att spåren inte härrörde 
från ovanligt stora fötter, men myrvattnet hade 
trängt upp och gjort dem till riktiga pölar, vilket 
kom dem att verka betydligt större.

Peikala tog mig snällt på orden och log förstulet 
åt min enfald.

— Nog vet jag en ... började han tveksamt.
— Vem då? — flög det som ett skott ur Gull.
Han nickade menande uppåt skogsvägen.
— Muolainen?
Hon viskade fram frågan, och ögonen stodo run

da och stela i det bleknande ansiktet.
Ännu en gång nickade han betydelsefullt.
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djävul...

— I så fall är ni nog släkt; — var min tysta 
reflexion. Och en blixtsnabb glimt från Gulls ögon 
visade, att hon kom ihåg sin nattliga varning. Det 
ryckte förrädiskt i hennes mungipor, men hon lade 
band på sin munterhet, antagligen av respekt för 
Peikala.

— Tror ni det? — viskade jag andäktigt.
Han fick en mycket hederlig och anständig min.
— Det är förstås synd att säga sånt när en inte 

kan bevisat, men man har sina känningar och vet 
vad kräket går för.

— Javisst — naturligtvis! — instämde jag.
Han yttrade eftertryckligt :
— Inte för att jag har något otalt me’n, så jag 

säger det för den skull, — nej, vassera! En ann 
kan ju inte ha nå’t med sånt folk att göra.

Jag var idel förståelse, och han bröstade sig som 
en kalkon av klasshögfärd och tvättäkta heder.

Kantänka en rättare!... Och en simpel tattar- 
torpare ! ! ! Åhnej, noblesse oblige.

Mänskligheten är rolig i alla fall.
— Ja, nu kan vi det här; — sade jag och gjorde 

hastigt helt om för att få tillfälle kasta en blick 
tillbaka och konstatera omöjligheten av att se plån
boken från vägen.

De andra bägge följde långsamt efter.
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— Hon är rask i vändningarna! — muttrade Pei- 
kala. Mitt sätt oroade honom en smula, han visste 
inte riktigt var han hade mig och var tydligen på 
sin vakt.

— Pass, det bränns! — tänkte jag. — Dabba dig 
inte, min kära Barbro, annars nappar inte den fula 
fisken. Så jag spärrade åter upp mina oskyldiga 
ögon och sade fåvitskt:

— Ja, det finns väl inte något mer att se? — 
Eller gör det?

— Åhnej, det gör det förstås inte.
— Då gå vi hem igen; — avgjorde jag, — och 

vill Peikala under tiden berätta lite om tattartor- 
parn vore jag tacksam.

Och Peikala berättade. Han blev riktigt drama
tisk, men hans uppgifter stämde i huvudsak med 
vad jag hört av gästgivarn och skjutspojken.

— Se, vad fröken sa om de stora fotterna gjorde, 
att jag liksom våga komma fram med mina funde
ringar. Muolainen har så oskapligt stora fotter 
ska jag säga.

Mitt inre svällde av stolthet.
— Den gången var du inte dum, min lilla vän, — 

tänkte jag, — han nappade.
Jag försjönk i fåfänga drömmar, håvade i andan

om in den feta fångsten med tillhörande ära och 
pékunier, och var särdeles belåten med min värld, 
tills en förfärlig tanke slog ned i min själ.

Tänk, tänk, om Peikala sagt sanningen!...
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Om Muolainen var medbrottslingen, som skulle 
oskadliggöras!... Om Bertil av någon anledning 
väckte hans misstankar, och — och . ..

Jag tvärstannade och flämtade till av förfäran.
Hur underligt det än kan låta, hade det inte förr

än nu fallit mig in, att Bertils besök i skogstorpet 
kunde vara förbundet med allvarlig fara. Peikalas 
s. k. fynd hade vänt alla mina misstankar till ho
nom, och ändå låg det ju så nära till hands att han 
måste haft hjälp, och att denna hjälpare med all sä
kerhet var samma person som efterlämnat det stora 
fot av tryck et. ' I 4 7

Jag gav Peikala en vild blick och i samma sekund 
tyckte jag mig se en ännu mera gorillaliknande va
relse, som sträckte sina väldiga, seniga armar efter 
en solbrynt ung hals . . .

Åh, Bertil! ... min gosse, min gosse!
— Hur är det fatt?
Det var Peikalas röst, sträv, upprörd, misstänk

sam. i -•
Mödosamt plockade jag ihop en smula förnuft och 

svarade med torra läppar:
— Jo, det — det kom just för mig, så förfärligt 

alltsammans är ... om han har gjort det, menar jag.
Fast jag just inte var i lämplig kondition att gö

ra iakttagelser, märkte jag dock, att hans min ljus
nade.

— Jag tror hon rent av är rädd?
— Jaa; — medgav jag.
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Ett egendomligt leende flög över hans breda, gula 
ansikte. Det var triumf, så visst som jag är skapt 
med sunt förstånd och fördelaktigt utseende. Vad 
eftertanke och fintlighet inte kunnat åstadkomma, 
det vann jag nu genom att totalt förlora besinning
en: hans misstro försvann, han kände sig säker.

Jag var en liten oskadlig gås.
Det roade honom att späda på min rädsla en 

smula.
— Fröken kan nog ha rätt i att känna sig lite 

ängslig, hon som har med den här saken att göra, 
— fast på Dörje är hon då säker, förstås. Men 
Muolainen är inte rädd för självaste fan, vad det 
anbelangar, så kanske det vore klokast att resa sin 
väg ändå.

Han tystnade och sneglade prövande på mig med 
sina underliga ögon.

— Kanske; — medgav jag försiktigt.
— Ja, för skulle han få nys om att fröken är dek- 

tiv så ...
Han ruskade olycksbådande på huvudet med en 

min så tragisk, att det livade mitt kurage rätt be
tydligt.

— Så vore jag dödens lilla lammunge, menar Pei- 
kala. Kanske det, men jag stannar i alla fall. Jag 
tänker knipa honom.

Med flit lät jag barnsligt viktig och dumdryg, 
men fast jag väntade mig en skrattsalva från Gull
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och ett hånleende från Peikala, så uteblev bägge 
delarna.

Ingen svarade, och när jag vågade en snabb blick 
åt sidan såg jag spänning i bägges ansikten.

Efter några steg sade Peikala långsamt :
— Kanske det kunde lyckas — om jag hjälper 

till.
— Vill ni verkligen det? — frågade jag lika lång

samt och i en spänning som kändes ända ned i 
tårna.

Det dröjde ett ögonblick, men så kom svaret.
— Vi säger väl det då. Han är ett kräk, han kan 

ha’t. Tumma vi på saken?
en känsla av falskhet så intensiv, att det äcklade

Varpå jag lade min hand i hans barkade näve med 
mig i flera timmar efteråt.

Och ändå trodde jag fullt och fast, att han var 
en dubbelmördare.

Det var denna orubbliga tro, som kommit mig att 
förgäta den fara, vilken måhända hotade Bertil i 
skogstorpet, en glömska, som endast kan ursäktas 
genom den till visshet gränsande aningen, att Pei
kala inte var den, som tog kompanjon i slika affä
rer.

Fast sunda förnuftet sade mig, att han inte en
sam kunnat bringa två kraftiga, åkande män om 
livet och frakta undan såväl deras kroppar, som 
häst och vagn, satt dock den där föreställningen 
envist kvar.
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— I så fall har omständigheterna tvungit hjälpen 
på honom, — avgjorde jag, — och nu vill han bli

Jag kvävde med möda min oro för Bertil, men 
kvitt medbrottslingen.
när vi kom hem blossade den upp på nytt i högan 
sky.

Ingen hade sett honom, han hade inte vänt till
baka än.

Och klockan var halv fyra!
En förfärlig ångest kom mina ben att domna, och 

alldeles lamslagen sjönk jag ned på en stol.
Klockan var tolv när han åkte, och nu var hon 

halv fyra ... halv fyra!
Egentligen borde han hunnit tillbaka strax efter 

två eller senast halv tre, — ja, jag hade nästan vän
tat få se honom dyka upp bredvid oss på vägen, 
fast jag strängeligen förbjudit det.

Var i herrans namn höll han hus? Vad hade hänt 
honom ?

Denna enda överloppstimme tycktes mig dölja 
något förfärligt, och ändå låg det ju så nära till 
hands att tro, att någon småsak försinkat hans 
hemfärd, att han gjort en avstickare till posten el
ler helt enkelt vänt om för att titta efter oss.

Men när man har en sådan käresta som Bertil och 
tror att en gräslig olycka hänt honom, hur ska man 
då kunna vara klok?

Under följande halvtimmen var jag mer och min
dre vriden.
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Gonggongen dånade till middag, och jag kom ut 
ur mitt rum som en vålnad ur sin grav.

— Men kära fröken Belling, hur är det fatt? — 
frågade Hoverud förskräckt.

— Hennes gosse har flugit av skaftet! — skrat
tade Bell. — Han är totalt puts weg.

— Ja, vart har Dahlfält tagit vägen? Han snodde 
iväg innan jag hann säga ett ord.

Rysliga fråga! Vem ville ha svar hällre än jag?
— Jag tror han ämnade sig till Månsarp, — mum

lade jag, Ty fast hjärtat sved i bröstet ville jag 
ännu inte tala om vart han farit. Det skulle väcka 
undran och frågor, och förresten hade Bertil för
bjudit mig.

Vi väntade en kvart med middagen. Ingen Ber- 
til.

— Konstigt det här! — mumlade Hoverud, — 
jag skall ringa upp Månsarp.

Fåfäng möda.
— Då försöker vi med Stenebro.
Moster Wendla stack in sitt lilla bleka ansikte 

och förkunnade ängsligt att maten kallnade.
Hoveruds hand sjönk tveksamt, från telefonen, 

ty maten var en viktig sak.
— Tja! — sade han lätt. — Vi kan höra efter 

sen. Han hinner i alla fall inte hit innan biffen 
kallnar, om han är kvar där borta än.

Det är ett veritabelt underverk, att inte biffen
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kvävde mig, ty jag tror, jag svalde den hel för att 
fortast möjligt få slut på denna tortyrmåltid.

Vi hade hunnit till hallonen, när Hoverud tvärt 
reste sig.

— Det är oförlåtligt av mig, — sade han bråd
skande, — jag borde ha sett, hur orolig ni är. Nu 
ringer jag.

Gull slog till ett av sina vanliga flatskratt men 
blev barskt nedtystad.

Och så började ett ideligt vevande på telefonen, 
medan jag stred en sista kamp med mig själv, om 
jag skulle hålla mitt löfte eller ej.

— Stenebro svarar inte. Srrrrrr! . . . Tydligen fel 
på linjen... Srrrr ■— srrrrr! ... Det var lögn att 
jag får svar. . Svensson får anmäla i morgon, när 
han hämtar posten . . Ja, fröken Belling, pr telefon 
tycks vi inte kunna få någon upplysning.

Han vände sig om och såg på mig, och i hans 
ögon läste jag en vaknande oro.

Mitt hjärta var som bly, det tryckte över tin
ningarna, jag kunde knappast hålla mig upprätt.

Han hade varit borta i över fem timmar och jag 
mitt arma nöt, jag hade tegat — tegat som en 
idiot!

— Han, — började jag hest, — han ...
Med ett par långa steg var Hoverud vid min sida 

och drog mina iskalla händer in i sina med ett fast 
grepp.
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— Ja, ja, — mumlade han vänligt och mjukt som 
en kvinna, — var tror ni han är? Säg det, så åker 
vi ögonblickligen dit.

Jag öppnade munnen för att svara, men i samma 
nu föll min blick på den öppna dörren — och vem 
står där, skinande men förlägen, om inte Bertil?

Välsignade pojke!
Han må säga vad han behagar, men det var i alla 

fall hans fel att jag blamerade mig ohyggligt.
— Det var din förbaskade skyldighet att ramla i 

min famn! — protesterade han senare.
Faktum är, att jag ramlade i Hoveruds och där 

grät jag som ett skyfall i ekvatorialländerna.
Naturligtvis var det opassande, och naturligtvis 

blev offret både blött och besvärat, men han kla
rade upp saken till allmän belåtenhet genom att 
placera mig i rätt famn med orden:

— Jag tror det duger att vara så sörjd och be
gråten !

— Jag ringde — men telefon var visst sönder; — 
svarade Bertil handfallen. — Herregud — kunde 
jag tänka mig — jag måste ju vänta på telegram .. . 
Men Barbe — älskade . .. Jag for till posten ...

— Ja-jag trodde du var dö-död! — snyftade 
jag.

Det tog mig några minuter att förklara orsaken 
till denna sorgliga föreställning, ty jag måste rela
tera hela vår promenad jämte alla mina tankar från 
begynnelsen intill nuvarande sund.
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— Bet finns inget tvivel längre. Arvén är död; 
— slöt jag. — Och jag trodde att du — att du .. .

— Min lilla... min kära! — mumlade han. — 
Nog lever jag, men ...

Han drog upp ett brev ur fickan och pekade på 
första raderna.

Det var från fru Arvén, och hon skrev:
»Det är Gustafs pennkniv. Då anade jag rätt — 

han är död! För Guds skull tala om, var ni hittat 
den! Telegrafera genast. Jag tror inte, att han 
glömt den på gästgivargården, som ni säger. Han 
var så rädd om den, han har fått den av mig ... Åh, 
han är död — jag känner det.»

— Vad svarade du? — viskade jag under strida 
tårar.

Hans röst lät mycket grumlig.
— Jag svarade som sanningen var. Vad tjänar 

det till att ljuga? Hon känner det i alla fall.
— Men inte om fotspåret och grästorvorna och 

— och plånboken häller? — flämtade jag förfärad.
Han stirrade förebrående på mig.
— Jag är väl inget odjur. Tycker du inte det är 

nog ändå?
— Jo, — snyftade jag med armarna om hans hals, 

— det är sannerligen gudi nog. Jag vet vad det 
vill säga nu att behöva tänka det värsta.

* * **



Kap. 10.

Hårfärg, fernissa m. m.

Behållningen av Bertils besök i skogstorpet var 
lika med noll eller platt alldeles ingenting för att 
säga rena sanningen ända från början. Visserligen 
hade han mätt Muolainen både utan och innan så 
gott som, men fotavtrycket stämde inte alls — ty
värr! D. v. s. lyckligtvis för Muolainen.

Det gällde alltså att snoka upp ännu en individ 
med jättefötter.

Jag satt kapprak i min säng halva natten och 
funderade över, hur i fridens namn jag skulle bete 
mig för att komma till något resultat i denna be
drövliga historia. Slutsatsen blev, att det bästa 
jag kunde göra var att hålla så många ögon som 
möjligt på Peikala.

Till den ändan befann jag mig följande dag i ett 
uthus bredvid rättargården.

Hur jag kom dit kan just göra detsamma. Fak
tum är, att jag var där och gick och rotade bland 
allt upptänkligt gammalt bråte i hopp om att finna 
— ja, jag vet inte vad.

Men jag fann i alla fall någonting.
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I ett hörn bakom några lådor stod en rad tomma 
flaskor. Jag tog fram ett par på måfå och utan 
vidare intresse, läste etiketterna, luktade, konstate
rade att samtliga nyligen blivit tömda samt fick 
vad man kallar en andlig chock.

Hur i hela världen kunde karlen ha gjort av med 
så mycket hårfärg och lackfernissa på en gång?

Visserligen var Peikalas hår svart liksom färgen, 
men detta kvantum borde ju ha räckt till att måla 
en hel elefant — eller en häst... Hm — eller en 
häst, ja ...

Jag blev het så det fräste om öronen av iver, och 
ännu en gång fick samtliga flaskor passera revy. 
Nej, jag hade inte misstagit mig. Alla bottensatser 
tydde på, att innehållet använts nyligen och antag
ligen samtidigt.

Helt matt i benen sjönk jag ned på en tomlår och 
begrundade min upptäckt.

Här var alltså förklaringen på att ingen sett en 
skymt av den ljusgula gästgivarvagnen och den bru
na hästen med sin egendomliga, vita stjärna i pan
nan ...

Du gode Gud, så utstuderat enkelt!
En brun vagn dragen av en svart häst hade kan

ske vid fullt dagsljus färdats genom hela trakten 
utan att väcka minsta uppseende. Ja, säkert. .. det 
var enda förklaringen. Vill man undgå misstankar, 
så skall man handla mitt för näsan på folk.
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Men vem var körsvennen? Peikala själv eller 
någon hantlangare?

Det var inte gott att veta, men så visst som solen 
sken och himlen var blå skulle jag ta rätt på den 
mannen eller också stryka med på kuppen.

Genom hörsägen visste jag, att såväl Peikala som 
Muolainen ooh hans söner sysslade med lindrigt he
derlig hästhandel, ja, det påstods med största be
stämdhet, att patron Hoverud själv inte försmådde 
att vara med på ett hörn, bara det kunde ske i 
smyg. — Namnet måste ju hållas rent, kantänka.

Med en smula hårfärg och lackfernissa kan man 
göra underverk utan att väcka onödigt uppseende, 
men en slik förvandlingsprocess sker väl knappast 
alldeles oförmärkt på en gård, där ägaren tycks ha 
ögon båd fram och bak som Malte Hoverud.

När jag hunnit hit i mina tankar började det gå 
runt i magen av alla konsekvenserna. Fy katten, 
vad jag mådde illa! Nej, så sannerligen jag skulle 
dra några, fler slutsatser innan jag fick mer att 
hålla mig till än dessa olycksaliga tomflaskor.

Jag flög upp som en raket, slängde undan hela 
flaskhögen igen så när som på två — en färg- och 
en fernissflaska — och beredde mig att lämna ut
huset.

Men det var inte så lätt det, ska jag säga.
Först var det flaskorna. Hårfärgsflaskan fick le

digt plats innanför blusen, men fernissditon bestod
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av en halvbutelj och gav mig ett otäckt huvudbry 
innan jag lyckades lösa problemet.

Kanske det är opassande att tala om hur jag 
gjorde, men jag gör det i alla fall. Finkänsligt folk 
kn ju hoppa över närmsta raderna.

Jo, jag knöt helt enkelt ena hörnet av min näs
duk kring flaskhalsen och det motsvarande fäste 
jag med en säkerhetsnål vid underkjolen, och sen 
kände jag mig tämligen lätt om hjärtat, fast butel
jen visade en tråkig benägenhet att bulta mig på 
knäna vid oförsiktiga rörelser.

Med värdig hållning skred jag därför mot dörren, 
tyst men lidelsefullt anropande vänliga makter om 
att låta mig osedd och ohindrad uppnå min egen 
fridfulla håla.

Men naturligtvis skulle det gå åt pepparn. D. v. s. 
delvis.

Jag hann precis fram till dörren, när Gull gav 
upp ett illhojande så tätt utanför, att jag höll på 
att ramla omkull av förskräckelse.

— Barbe — hallå! Var i helanste världen håller 
hon hus? ... Har Peikala sett till våran lilla privat
polis?

Jag rös in i själen av ilska och obehag och kas
tade vilda blickar efter ett gömställe.

Jaså, Peikala också! Han var alltså inte nere 
på ängarna, som jag trott. Nu var jag i en vacker 
klämma, om det föll någon av dem in att öppna 
uthusdörren.
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Gull fortfor att skrika, och jag hörde Peikalas 
mullrande röst närma sig.

Att söka komma tillbaka till tomlådorna var lön
löst. Golvet knarrade som en gammal ilsken ung
karl, så Gull skulle höra det tvärt.

Alltså stod jag kvar och inväntade mitt öde un
der fruktlösa försök att konstruera upp en rimlig 
förklaring över min existens på detta minst sagt 
ovanliga ställe.

Då sade Peikala tätt utanför dörren:
— Fan — har jag inte glömt ta ur nyckeln! Det 

var då också själva ...
En lång, ful ramsa följde och så vreds nyckeln 

om i låset. Två gånger — och utifrån förstår 
ni ! ! !... Ja, ni begriper nog hur jag kände mig, 
så jag behöver inte öda tid, bläck och papper på 
att beskriva det.

Må det vara nog sagt, att jag just då önskade 
mig vara min mormors-mormor eller något i den 
vägen för att kunna ha detta livet lugnt och skönt 
överstökat ett par människoåldrar före min egen 
födelse.

Steg och röster dogo bort, kvarlämnande en stor 
tystnad och den beklagansvärda återstoden av mitt 
förr så malliga jag.

Skulle jag ropa?
Aldrig i livet. Hällre — ja, jag visste inte riktigt 

vad jag hällre skulle göra, men det gällde att tänka 
på saken, tänka fort och skarpt.
10 — D ö rj ev ångagåtan.
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Jag tänkte alltså fills det brakade i huvudet, men 
det hjälpte inte.

Då övergick jag till praktisk handling — och det 
kunde jag så gott ha gjort med detsamma.

Jag kände försiktigt på dörren ... Nå, förvånad 
har jag blivit förr i min dar, men nu blev jag fak
tiskt så flat, att jag måste sätta mig ned på rama 
golvet och snappa efter luft.

Dörren var öppen!
Första impulsen, sen jag repat mig en smula, var 

att rusa huvudstupa ut. Den nästa kom mig lika 
ofrivilligt att väja tillbaka.

— Akta dig — det är en fälla! — tänkte jag.
Denna förnimmelse växte sig så stark, att jag för

siktigt började treva omkring i skjulet, sökande en 
annan utväg.

Det var inte mörkt därinne. Från väggens halva 
höjd till taket sutto bräderna glesare och släppte in 
solljuset i fina, gyllene strimmor.

På ett ställe tyckte jag mig se ett par tvärstrim- 
mor, men där var mörkare, ty den väggen vette mot 
skogen, så jag fick lov att stiga upp på en tunna 
för att kunna göra närmare observationer.

Nå, för att göra en lång historia kort fann jag en 
lucka, krånglade mig ut, stängde ordentligt efter 
mig, kom på åtskilliga omvägar till mitt rum, 
gömde flaskorna, förpassade mig genom fönstret
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ned i trädgården och började helt lugnt spisa krus- 
bär.

Där hittade Gull mig.
— Kors i hela världen sitter du här? — utbrast 

hon häpen.
— Varför tycker du det är så märkvärdigt? — 

frågade jag oskyldigt.
— Naturligtvis för att jag trodde du var någon 

annanstans! — snäste hon.
Samtalet fortsattes inte, men jag undrade i mitt 

stilla sinne, om hon och Peikala stått och väntat på 
att få se mig komma ut från det där skjulet.

Jag misstänker det, men visshet fick jag aldrig — 
och detsamma var det förresten.

Bertil och jag fick ett förfärligt, besvär med de 
där flaskorna.

Fernissan redde vi upp snart nog. Den hade rek
virerats från närmsta stad av Hoverud själv tillika 
med åtskilliga andra varor samt avhämtats vid sta
tionen av kusken.

Hårfärgen var betydligt kvistigare. När vi sent 
omsider lyckats lista ut, att den sänts »diskret» 
samt poste restante under Hoveruds initialer från 
ett skönhetsinstitut i huvudstaden och lösts av Pei
kala hade dramat redan utvecklat sig så pass att 
inget försköningsmedel längre kunde dölja den fula 
sanningen.

Efter middagen samma dag jag fanu flaskorna
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kom en hög ungdomar roende över sjön till Dörje 
med bjudning till kalas nästa dag i Västgärde präst
gård.

Det blev kaffe och prat och skratt och sång och 
dans samt efter supén en härlig månskenstur på den 
stora, spegelblanka sjön.

Jag ska säga det smakade! Det var som en skön 
andlig rentvagning efter alla de svarta tankar, vilka 
i timmatal trängts om utrymmet i min hjärna.

Sen gick jag in på mitt rum och tackade min ska
pare, som gjort mig framsynt nog att ta med en 
mänsklig spetsklädning förutom de avskyvärda 
futuristveporna.

När kalastimmen nalkades kunde jag därför sväva 
ut på verandan ljuv och ren som en nyutslagen vit 
ros, efter Bertils utsago, med håret upplagt i mina 
ordinarie, oemotståndliga bubblor, en vit ros bak 
ena örat och ett par d:o vid barmen.

Jag var bra. Det kan jag så gott säga rent ut.
Hoverud var tydligen av samma mening. Han 

slängde häftigt undan cigarretten, spärrade upp ögo
nen och blev mörkröd ända till hårfästet. Men han 
sade inte ett ord, och det gjorde saken sju gånger 
värre, så jag rodnade naturligtvis också. Varpå 
Bertil gick omkring likt ett väl laddat åskmoln, tills 
han kom åt att förklara sin orubbliga åsikt vara den, 
att jag inte kunde stanna ett ögonblick längre på 
Dörje.



149

Jag segrade som vanligt förstås, men det stod 
minsann hårt åt och kom surt efter på fler än ett 
sätt.

Sannerligen är det inte ett rent syndastraff att 
vara fruntimmer!

Men vad jag nu egentligen skulle tala om var fär
den till och från Västgärde — mest från.

När Dörjevagnen svängde upp framför prästgårds
trappan möttes den av ett förfärans skri:

— Åker ni!? Är ni tokiga, människor, tänker ni 
fara hem genom skogen i kväll? Ingen enda ska 
ju åt det hållet mer än ni!

— Än sen? — sade Hoverud tryggt. — Det är väl 
ingen fara, så många som vi är.

— Ja, men tänk — i alla fall — man kan ju inte 
veta — de var ju två — och så hästen och vagnen 
— och tysken förra året sen — två då med ... Att 
ni törs!

Hoverud log, men det märktes att ämnet var 
honom motbjudande.

— Vi är sex — tre man och tre damer högt för
utom landån och parhästarna. Så jag tänker vi 
reder oss.

— Men att ni inte rodde i alla fall!
Det kom en otålig ton i hans röst.

— Det är bekvämare att åka och förresten är det ju 
en god biffrån sjön och hit.

Ja, men i alla fall, i alla fall...
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Man gav sig inte så lätt, och i en dryg halvtimme 
diskuterades de bägge Dörjevångagåtorna in i min
sta kända detalj förutom alla okända diton.

Det enda jag inhämtade var, att Hoverud högst 
ogärna diskuterade saken och totalt negligerade de 
faror, som möjligen kunde lura på den -ensliga, 
mörka skogsvägen.

— Så konstigt att ni inte är rädd! — sade en ung 
dam med hög, klar röst och en glimt av misstro i 
blicken. — Det måste helt enkelt vara rånmord.

— Varför det? — parerade han. — Hela skjutsen 
är ju spårlöst försvunnen. Bovarna kan väl inte 
göra underverk häller.

—- Åjo — tänkte jag i mitt stilla sinne, — med 
hårfärg och fernissa går det fint.

Hans rnotstånderska var inte så oäven i repliken.
— Varför skulle det vara svårare för bovarna än 

för Arven och Olsson att komma osedda genom 
trakten med häst och vagn? — frågade hon utma
nande. * * "

— Arvén och Olsson hade natten på sig. — sva
rade Hoverud lite spydigt. — Vänta bara så dyker 
dom upp igen.

— Döda ja! — snoppade hon av. — Och förresten 
— varför skulle inte bovarna kunna ha flera nät
ter på sig? Är det så säkert att häst och vagn ens 
ha lämnat trakten än? Man har inte undersökt alla 
stall och vagnsbodar häromkring.
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— Men Ester då! — utbrast en häpen, ogillande 
röst.

—- Nåja, varför inte? Ingenting- är omöjligt un
der solen! — var den unga damens lugna svar.

Därmed avstannade samtalet, men jag kunde 
knappast slita mina ögon från hennes pigga lilla 
ansikte. Hela min diktan och traktan gick ut på 
att få tala enskilt med henne, försöka lista ut vad 
how trodde och möjligen visste.

Men det lyckades inte. Och så kom omsider den 
mycket omdebatterade hemfärden.

Ingen sade något direkt, men på miner och ton
fall märktes gott, att man ansåg oss åka rätt in i dö
dens käftar.

Det var inte behagligt, fast egentligen kände jag 
mig inte rädd.

Bertils arm kring mitt liv hade en förunderligt 
lugnande inverkan, och dessutom ... Ja, uppriktigt 
sagt var jag fullt och fast övertygad om att befinna 
mig mitt ibland dramats huvudpersoner — d. v. s. 
ett par av dem — och att det inte var förenligt med 
deras syften att låta Bertil och mig försvinna ur 
tillvaron just nu. Det vore då allt annat än klokt 
och hade inte gärna kunnat ske i moster Wendlas 
och Gulls närvaro.

Nog för att jag trodde att lusten fanns.
Jag kisade mot Peikalas skugglika skepnad på 

kuskbocken, som om jag kunnat se hans onda tan-
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kar tvärs igenom den breda nacken. Ty det var 
Peikala som körde; kusken vågade sig inte genom 
skogen sen mörkret fallit på.

Vad Hoverud beträffar var jag inte så säker. 
Kanske gjorde jag honom helt och hållet orätt, kan
ske var han lika oskyldig som jag till detta förfär
liga, som måste ha utspelats i denna mörka, mils
vida skog ...

Det var illa av mig att misstänka honom, och jag 
bemödade mig av alla krafter att plocka bort varje 
spår av misstanke ur min själ, men hur det var fanns 
alltid något litet korn kvar, och det var nog att låta 
mig kasta sneda blickar åt hans hörn av vagnen.

Vi åkte under fullständig tystnad. Ingen tyck
tes hågad för prat och det förekom mig, som om alla 
suttit med öronen på spänn.

Skogen stod kolmörk på bägge sidor om vägen. 
Den liknade ett par svarta skyhöga murar, mellan 
vilka vägen löpte som en trång gång, spöklikt be
lyst av vagnslyktornas flackande sken.

Jag tryckte kinden mot Bertils skuldra och satt 
och lyddes till de ljud, som bröto tystnaden. Häs
tarnas dova tramp, sandens gnisslande under hju
len, det högtidliga suset i trädens toppar, en natt
fågels skrik långt bort i fjärran ...

Det var en lugn, mulen natt med tryckande luft 
som bådade åska.
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Jag stirrade upp mot himlen och såg ett flamman
de sken lysa upp molnen för bråkdelen av en sekund.

— Det blixtrar på avstånd; — sade Hoverud däm
pat, — vi få åska.

Någon svarade enstavigt, och så föll tystnaden 
igen.

Det började trycka över mitt hjärta, och jag skul
le velat ge vad som helst för att få ett samtal i gång, 
men den gången svek mitt bekanta munläder skam
ligen. Jag kunde inte hitta ett ord att säga om det 
så gällt livet, och med min hand krampaktigt knu
ten om Bertils väntade jag på — ja, vad? Det kan 
jag inte säga. Men när det kom var jag nära att 
gallskrika av fasa, och ändå var det bara Gull som 
viskade:

— Tyst! ... Vad är det?
Ingen svarade genast, men jag var medveten om, 

att alla lyssnade med hela sin varelse. Till sist 
mumlade Hoverud;

— Du inbillar dig ...
— Nej! Hör ni inte? ... Det är folk framför oss 

på vägen. Håll, Peikala!
Hennes röst var alldeles hes av skräck, och hon 

reste sig kapprak i vagnen.
Ofrivilligt drog Pejkala tyglarna åt sig. Hästar

nas hovar klapprade häftigt mot marken, och så 
stod vagnen stila.

En sekunds andlös tystnad ... Därpå svor Pei-
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kala till och körde vidare. Han var tydligen ursin
nig över att ha låtit påverka sig.

Men Gull stod alltjämt kapprak, krampaktigt hål- 
lande sig fast vid kuskbocken.

— Stanna, Peikala, stanna! — flämtade hon med 
skallrande tänder. — Det är folk på vägen ... hör 
ni inte! . . . någon lurar på oss, vi bli mördade .. .

Hoverud sträckte ut armen och grep tag i henne.
— Sätt dig och försök .. . började han.
Hans beröring berövade henne sista gnistan själv

behärskning.
Hon gav till ett vilt gallskrik, kastade sig hand- 

löst åt sidan och föll huvudstupa ned på vägen.
I samma sekund skakades hela vagnen av en våld

sam stöt, stod ett ögonblick stilla för att i nästa nu 
liksom slungas ut i rymden.

Jag har bara ett förvirrat minne av vilda svordo
mar, bedövande rassel, en skakning som kom hjär
nan att nästan hoppa ur gängorna och så Bertils 
grumliga röst:

— Min flicka, jag är hos dig, min flicka, jag är 
hos dig ...

Något senare stod han och jag och moster Wendla 
ensamma på vägen bredvid en vagnslykta. I fjär
ran hördes ett rullande ljud. Hoverud och Peikala 
hade lyckats lugna och vända hästarna, samt åkte 
nu tillbaka efter Gull. Men vi hade föredragit att 
invänta deras återkomst på moder jorden.
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Stackars lilla moster Wendla! Hon hade inte 
skrikit, inte sagt ett ord under hela den vilda fär
den, blott darrande tryckt sig in i ett hörn.

När jag blev medveten om hur mycket bättre jag 
haft det i Bertils starka armar, drog jag henne häf
tigt intill mig och kysste hennes vissnade lilla an
sikte.

— Ni är så snäll, kära barn, så snäll, så snäll! — 
mumlade hon och jag kände hur hon skakade i hela 
kroppen av sinnesrörelse. — Ack, om Gull...

— Vi ska hoppas, att hon inte skadade sig; — 
tröstade jag. —■ Men vad kom åt henne?

— Hon har alltid varit överdriven; — sade hon 
på sitt reserverade sätt, nappade plötsligt tag i lyk
tan och började gå framåt vägen.

Vi följde tysta efter och snart mötte vi vagnen. 
Gull halvlåg på ena sätet, oskadad men hysteriskt 
snyftande.

Ja, sen åkte vi hem. Och ingen sade något mer 
den dagen.

* * * *
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Res, kära barn, res genast...

Jag kunde inte låta bli att undra, om det skulle 
talas något närmare om den särdeles uppiggande 
hemfärden. Men därav blev intet — eller åtmin
stone så gott som.

Livet togs lätt på Dörje, och en skenfärd i beck
mörker kom inte sorglösheten att hoppa ur sina 
gängor för mer än ett ögonblick.

Hoverud sade några artigt beklagande ord, och 
Gull gapskrattade åt sin nervosité.

— Jag hörde mördare bakom varenda buske; — 
sade hon, — och ni må tro jag kände det skönt, när 
jag låg där på vägen utan att våga röra en fena. 
Tänk så idiotisk man kan vara! Hahaha!

— Det var det där dumma pratet på bjudningen 
som gjorde det, — sade Hoverud lätt.

Och så var händelsen slutdebatterad.
Bertil åkte till Stenebro för att kunna telefonera 

ostört åt skilda håll, bl. a. till Expressen, som ansåg 
det vara på tiden att han kom tillbaka.

— Måste jag så måste du också; — var hans hot-
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fulla avskedsord, — jag lämnar inte dig i den här 
mördarkulan.

Jag gick och slängde omkull mig i gräsbacken 
vid sjön, och där låg jag och kände mig så till den 
grad hopplös och oduglig och enfaldig att det inte 
ens kan uttryckas i ord. Men jag försökte.

— Du är ett nöt, — sade jag högt, — ett sällsynt 
renodlat exemplar. Här kommer du farandes in
cognito som andra höga andar, gudbevars, och ska 
göra storverk kantänka .. . Och så blir du genast 
avslöjad och kan inte uträtta ett dugg mer än snoka 
upp några tomflaskor ... Tvi vale!

Denna monoiog klarlägger tydligen mitt sorgliga 
själstillstånd och min inkompetens beträffande de
tektivyrket. En manlig kollega skulle för länge 
sen ha gjort underverk och framför allt hållit tand 
för tomflaskorna, om han så varit tvungen att svälja 
dem hela.

Men där låg jag och babblade om dem för alla 
himmelens vindar, bara för att lätta hjärtat, och så 
säger en röst tätt bredvid :

— Håller ni föredrag, fröken Belling?
Jag satte mig upp kapprak och häpen, såg Hove- 

rud stå där med en cigarrett och ett leende i mun
gipan, hämtade mod och sade nonchalant:

— Ja, men bara för ett utvalt auditorium. Jag är 
arg på mig själv, jag är ett nöt, jag begriper ingen- 
ting, jag kan så gott resa hem med’samma.
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— Det var mycket det där; — sade han betänk
samt och slog sig ned i gräset vid min sida. — Nej, 
stig inte upp — var så vänlig, jag ber! ... Hm — 
säg mig — vad menade ni med tomflaskorna?

Pang! Jag tappade fullständigt andan, men tog 
genast rätt på den igen, letade förtvivlat en sekund 
bland hjärnans gömmor, och hittade märkvärdigt 
nog ett litet korn.

— Tomflaskor? — Åh, det hör till gängets mo
dersmål. Att bara hitta tomflaskor det är liktydigt 
med att misslyckas i grund.

Han skrattade lätt.
— Och det anser ni er ha gjort.
— Det anser jag mig ha gjort; — bekräftade jag 

och stirrade vemodigt ut över sjön.
En liten tystnad följde, och sen sade han dämpat:
— Men på ett område har ni segrat — som van

ligt, tänker jag.
Hans ton kom mig att titta upp, och jag mötte 

den där blicken ur hans simmiga, blåa ögon som be
rättade om många erotiska segrar. Men nu var den 
mera talande än någonsin.

— Jo, här har du för klädningen och lockfrisyren! 
— tänkte jag. — Det artar sig ju att bli en Ulfnäs- 
historia n:r 2 om du inte kan stämma i bäcken.

Innan jag hann samla mig, fortsatte han i samma 
lågmälda ton:
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— Dahlfält är en lyckans gullgosse. Inte under
ligt att han kom efter hit.

Ja, vad skulle jag svara på det där? Jag var av
väpnad och nöjde mig med att byta om samtals
ämne.

Men hela dagen gruvade jag mig över tom
flaskorna.

Bertil kom tillbaka med fyra dagars förlängd per
mission och ett kategoriskt:

— Alltså reser vi med nattåget den sista augusti.
Jag brydde mig inte om att opponera mig men 

hela mitt inre kved av vanmakt.
Vad skulle jag ta mig till? Hur skulle jag kunna 

uträtta något på dessa fattiga fyra dagar?
Jag vandrade omkring som en osalig ande, och 

när natten kom hade jag inte ens ro att lägga mig.
I timtal satt jag vid fönstret och stirrade upp mot 

månen, som ideligen kröp ut och in bland tjocka 
moln.

Klockan var väl vid pass två, när jag hörde ett 
fönster försiktigt öppnas i min omedelbara närhet. 
Så följde några mumlande ord, varpå en kort, bred 
skepnad gled förbi och försvann.

— Peikala! — tänkte jag med en rysning av 
skräck och vämjelse.

Men det var inte slut än.
Från övre våningen kom ett obestämt ljud . . det
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knarrade i trappan . .. någon gick tyst och snabbt 
över förstugan mot ytterdörren.

Hoverud hade hört honom och följde efter.
Andlös flög jag upp.
Skulle jag? ... Ja, det fick gå hur som hälst, men 

jag måste höra, vad dessa båda hade att säga 
varann.

Snabbt och tyst sköt jag upp fönstret, lyssnade 
ett ögonblick och gled sen ned på gräsmattan.

När jag hann fram till rättargården var grälet i 
full gång. Båda voro ursinniga, men trots detta 
glömde sig ingen därhän att skrika.

Det var omöjligt att uppfatta mer än enstaka me
ningar, och närmare vågade jag inte gå.

— Det ska bli slut på detta... härifrån, ögon
blickligen! --- sade Hoverud, hes av ilska.

Peikala skrattade fräckt.
— Ni vågar inte ... alla få veta ... värst för 

er ... fin historia.
Jag trodde Hoverud skulle kvävas.
— Det törs du inte, skurk! ... band på dig ... 

polisen ... ingen kommer att tro ...
—- Inte det? — Peikala höjde rösten. — Som inte 

vi skulle vara lika goda kålsupare! Akta sig han, 
kom inte med polisen ... bäst vi håller ihop.

— Dra åt... ! svor Hoverud ursinnigt och gjorde 
en så tvär helomvändning, att jag hajade till av 
förskräckelse.
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Med snabba steg kom han rakt mot hörnet där 
jag stod gömd och gick så tätt förbi mig, att jag 
bara behövt lyfta handen den minsta lilla smula 
för att röra vid honom.

Men han såg mig inte ... gudskelov, han såg mig 
inte !

Det dröjde nära en timme, innan jag vågade nal
kas mitt fönster igen, och den tiden hade jag min 
bedrövliga varelse på en trädgårdssoffa och fyllde 
min själ till brädden med dystra meditationer över 
världens uselhet och detektivyrkets avigsidor.

— Så blek du är, käraste! Du är väl inte sjuk? 
— frågade Bertil förskräckt när vi möttes nästa 
morgon.

— Nej, men jag har haft maran i natt, — sade 
jag, — en riktig radikalmara, som höll på att ta liv 
och anda av mig. Jag tror inte Dörjeluften är hälso
sam.

— Det tror inte jag häller, — instämde han, — 
så vi reser väl i övermorgon.

Den härliga Jan kom till middagen, varpå Gull 
och han gjorde sig osynliga under ett par timmars 
tid.

Bertil föreslog att vi skulle följa exemplet, varför 
jag gick att hämta min hatt.

Som jag nu står framför spegeln och ordnar loc
karna en smula under tankar på min långa, bruna,
11 — Dörjevånga gåtan.
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högst egenhändiga pojke, öppnas dörren helt tyst 
och stilla och in glider moster Wendla som en skygg 
liten råtta, färdig att krypa in i första bästa hål vid 
minsta tecken till fara.

Hennes ögon flackade ängsligt omkring och hon 
höjde handen med en åtbörd så varnande och tra
gisk, att en liten iskall rysning lopp längs hela min 
rygg på ett högst obehagligt sätt.

Ofriviligt sänkte jag rösten.
— Vad är det ?
Hon gjorde en frågande gest mot Gulls rum.
— Ute med doktor Ericson; — upplyste jag.
— Säkert?
— Alldeles säkert. De ha rott ut på sjön. Båten 

syns från udden — ligger i vassen mitt över.
Hon drog en suck av lättnad och sjönk ned på 

sängkanten. Där blev hon sittande och vred hän
derna i vånda medan läpparna skälvde och ögonen 
lyste av en förtvivlan utan gräns och måtta.

Mitt hjärta började krympa samman, och tungan 
kändes torr när jag talade.

— Vad är det? — viskade jag och slog min arm 
kring den lilla darrande varelsen. — Säg mig, vad 
det är, så kanske jag kan hjälpa.

Hon vaggade tröstlöst på huvudet.
— Åh, nej, nej! ... Res, kära barn, res genast... 

gör det, gör det!
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Fast jag väntat mig något i den vägen, spratt jag 
ändå till.

— Men varför?
— För att ni har letat ut något om dem, jag vet 

inte vad, men jag har hört dem tala om det — och 
om er... För Guds skull, kära lilla barn, res medan 
tider är!

— Jag reser i övermorgon, — sade jag prövande.
— Det är kanske för sent, — flämtade hon, — 

jag känner dem, jag känner dem!
— Vilka de? — frågade jag milt. — Vore det inte 

bäst, att jag fick veta det?
Hon formligen stelnade till.
— Nej, aldrig ... jag skulle inte kunna . .. omöj

ligt, omöjligt! ... Men res! kära, kära barn res ge
nast, res i dag!

Jag teg ett ögonblick och övervägde. Det var 
tydligt, att en verklig fara hotade mig och lika tyd
ligt, att stackars lilla moster Wendla förr skulle dö 
än förråda de namn jag så intensivt åtrådde. Så 
det lönade inte mödan att pina henne med frågor 
längre.

— Jag skall rådgöra med min fästman — sade jag 
lugnande, — det ser underligt ut att bryta upp så 
tvärt.

Hon reste sig tvekande.
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— Men jag säger ingenting .. 
upprepade hon envist.

. aldrig, aldrig! —

• • • •



Kap. 12.

Dörjevångaskogens eko.

Bertil och jag togo oss en lång skogspromenad, 
varunder vi diskuterade moster Wendlas varning 
både fram- och baklänges samt fattade det enhäl
liga beslutet, att med tillämpande av vissa försik
tighetsmått vis à vis undertecknads säkerhet, be
hålla fältet till den 31 augusti.

På hemvägen råkade vi få höra något underligt. 
D. v. s. saken föreföll ju naturlig nog i första ögon
blicket, men senare fick den en rent förfärande be
tydelse som länk i beviskedjan kring Dörjevånga- 
dramats huvudpersoner.

Skymningen höll just på att tätna, nar vi hann 
fram till uthusbyggnaderna bak rättargården och 
längs skogsbrynet ämnade ta vägen genom träd
gården för att snatta lite körsbär.

Men därav vart intet.
Som på kommando tvärstannade vi bägge två 

och lyssnade spänt. Någon talade i närheten.
Gull och Peikala igen!
Vi såg dem inte, men hörde vartenda ord.
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— Jag är färdig att göra om det på pin kiv, — 
sade han.

— Du är härlig! — utbrast hon hänförd. — Inte 
rädd för själva Perkele en gång, hahaha! Ja, så ska 
en karl vara.

— Tyst! — avbröt han dämpat. — Hör du?
— Han har upptäckt oss — tänkte jag, och kra

made Bertils arm. Men jag tog miste.
Ett rullande ljud nalkades ur fjärran, tilltog i 

styrka, tycktes passera tätt förbi och dog hastigt 
bort.

Det var vagnsbuller, två åkdon som körde myc
ket fort, och ljudet hördes under några ögonblick 
så omedelbart nära, att jag väntade mig få se skjut
sarna svänga runt närmsta hörn.

I nästa sekund kom jag ihåg, att det var en rent 
omöjlig sak. Åt det hållet klättrade skogen hög 
och tät uppför en brant backsluttning, och ingen 
annan väg fanns än den krokiga lilla gångstig, som 
Bertil och jag nyss passerat.

Ofrivilligt vände jag huvudet åt andra sidan.
Javisst, där var en annan hög ås! Vi befunno oss 

i själva verket vid ändan av en smal dalgång.
Minnet av min första recognoceringsfärd genom 

skogen dök upp med levande tydlighet, och jag 
tyckte mig åter höra den där vagnen, som bebådat 
sin ankomst så långt i förväg.

Det var helt enkelt Dörjevångaskogens märkvär-
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diga eko, på detta ställe ännu tydligare och mer 
förvånande, eftersom landsvägen låg på så stort av
stånd.

— Dom kör så fort, dom är rädda! — fnissade 
Gull.

Han instämde i skrattet.
— Ja, dom kör i par med för säkerhets skull. Vad 

kan det vara för’ena?
Det kom inte något svar, och innan jag hann 

fatta avsikten hade Bertil stigit fram på gårdspla
nen och dragit mig med sig.

Överraskningen var tydlig och av den mindre 
angenäma sorten. Men Bertil låtsades som det reg
nade.

— Så lustigt! — sade han obesvärat, — är det 
ekot som gör, att man kan höra vagnarna ända 
upp ifrån landsvägen?

Peikala blängde under lugg och mumlade något 
obegripligt men Gull svarade ogenerat, fast nog 
var hon en mula rödare om kinderna än vanligt.

— Kors javisst! Det är väl inte så underligt — 
eller tycker ni?

— Ja, det tycker jag visst; — sade Bertil be
stämt. — Det är ju ett betydligt avstånd till vägen.

Hon ryckte på axlarna och skrattade lätt.
— Nåja, kanske! Men vi är så vana vid det, ser 

ni, och därför tycker vi inte det är märkvärdigt 
alls. — Kom nu, Barbe, det är snart matdags, jag
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var just ute på spaning efter dig. — Ja, redaktörn 
följer väl med som en liten snäll och trogen pudel? 
Hahaha! Jag behöver ju inte locka på er?

Hon stack sin hand under min arm och kisade 
mot honom över axeln.

— Nej, jag är väluppfostrad ; — försäkrade Ber
til med ett litet skratt som tydde på, att han var 
föga road.

Vid kvällsbordet tog han åter upp frågan om 
ekot.

— Efter vad jag kan räkna ut måste det vara, 
när vagnarna passera mellan bergväggarna bortåt 
Månsarp. — Fast det är då högst egendomligt.

Doktor Ericson blev livligt intresserad.
— Är det möjligt? — utbrast han. — Det har jag 

aldrig hört talas om. Kan ljudet värkligen fort
planta sig så tydligt ända hit? Vad säger du, Ho- 
verud?

— Jo, det är nog riktigt, men vi ha aldrig fäst 
oss vid det; — kom svaret lamt och likgiltigt.

Men hans ansikte hade ett besynnerligt spänt ut
tryck, och när jag flyttade blicken till moster 
Wendla, såg jag samma stela, avvaktande min i 
hennes lilla magra ansikte.

Gull däremot satt lugn och oberörd och visade 
inte minsta intresse för samtalsämnet.

Doktor Ericson såg litet överraskad ut.
— Jaså, inte det? — sade han. — Men det är ju
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ett högst ovanligt eko! Ljudet måste formligen 
kastas fram och tillbaka likt en boll innan det hin
ner hit.

Och han började en lång, intressant avhandling 
om ryktbara ekon, som verkligen skulle ha roat 
mig, om jag inte just då med kropp och själ och 
alla sinnen gått upp i Dörjevångaskogens speciella 
eko.

— Ert eko står inte efter de världsberömda, om 
saken förhåller sig som redaktör Dahlfält säger; — 
slöt han. — Märk mina ord, det kommer att bli 
ryktbart.

Jag drog ofrivilligt efter andan. En aning sade 
mig, att hans spådom skulle besannas på ett för
färande sätt, och när jag såg de övrigas miner 
skulle jag kunnat svära på, att jag inte var ensam 
om olyckstankarna.

Bertil sade några instämmande ord, och Ericson, 
som inte kunde slita sig från ämnet, fortsatte iv
rigt:

-— Det är underligt i alla fall... när man tänker 
på avståndet, så skulle man ju fint hinna upp till 
landsvägen härifrån och genskjuta skjutsen. D. v. s. 
— jag menar — om man vill överraska någon ...

Hans röst domnade plötsligt bort. Så svalde han 
mödosamt ett tag, blev först mörkröd och sedan vit 
som ett lakan.

Aldrig har jag sett en människa kunna för-
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ställa sig mindre. Alla hans tankar stodo som 
tryckta i hans ansikte med himlastora bokstäver.

Genom den tystnad som följde skar Gulls röst 
skarp som en rakkniv.

— Eller mörda någon? — menar du. — Javisst 
ja! Vi kunde förstås ha hört Arvén — och Schmidt 
— och kilat genvägen — och lagt oss i försåt med 
en stor, stor yxa... Hahahaha! Jo, du har fina 
tankar om dina vänner du! Fy på dig, Jan Ericson! 
Du borde ...

Ett brakande ljud kom hela sällskapet att hoppa 
högt upp.

Hoveruds stol låg kullslagen och själv stod han 
kapprak, lika vit i ansiktet som den olyckliga fri
aren.

— Tig! — röt han åt dottern. — Vet du ingen le
vandes skam? Hur kan du tillåta dig att över
falla Ericson på ett sådant sätt?

Hon satt där och gapade av häpnad.
— Jag — jag — skämtade bara ... stammade 

hon tonlöst.
— Skämtade! ... Tycker du det där är ett lämp

ligt ämne för skämt? Du borde sannerligen skäm
mas.

Gull flög upp storgråtande och rusade ut ur rum
met, och kvar sutto vi andra i en stämning, som 
inte kunde räknas till de trevligaste.
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Stackars Jan började en grumlig förklaring, 
men Hoverad avbröt honom tvärt.

— Det är jag, som ska be om ursäkt. Jag tap
pade totalt huvudet, när jag hörde henne anfalla 
dig och skämta om en sådan — sådan sak som Ar- 
vénska mysteriet. Det verkade så ytterst pinsamt 
på mig det där, att vi skulle ha kunnat höra vag
nen hit och — och ...

— Men det var ju jag, som var orsaken till det! 
— protesterade doktorn förtvivlad.

Hoverud viftade otåligt.
— Prat! Det var Gull som drog de fula konse

kvenserna och ställde till obehag som vanligt. — 
Nej pass, min kära doktor, låt henne begrunda sina 
synder i ensamheten. Vi ska dricka en försonings- 
skål.

Han vände sig till mig med ett förläget leende.
— Ni är väl inte allt för ond på mig, fröken Bel

ling? Ser ni, i den här familjen ha vi ett något 
livligt sätt, men det är inte så illa ment som det 
låter.

— Det var väl det! — svarade jag och försökte le 
så obesvärat som möjligt. — Då bör ni på det hela 
taget ha det rätt omväxlande i denna lantliga en
samhet.

Han log tillbaka och räckte mig ett fyllt vin- 
glas.

Så dracks försoningsskålen varpå åtskilliga freds-
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pipor röktes i månskenet ute på den rosendoftande 
verandan.

Gull visade sig inte. Klockan blev tio, hon blev 
elva, — lika osynlig.

Ericson hade knackat på hennes stängda dörr 
utan att få svar; jag likaså.

Han blev allt mera fåmäld och orolig samt reste 
sig slutligen helt tvärt med förklaringen, att nu 
måste han ro hem och nu tänkte han ta rätt på 
Gull — sak samma vad hon tyckte.

Vi hörde honom gå genom förstugan och knacka. 
Sen ruskade han på låset och sade något med låg 
röst.

Efter ett par ögonblick kom han ut igen, passe
rade med stram min över verandan och försvann 
runt hörnet.

— Han går till fönstret hennes, — tänkte jag, 
och Hoverud mumlade:

— Hon är sur förstås.
Jag fortsatte i mitt stilla sinne:
— Ska vi slå vad med varann, att hon inte är där, 

min kära Barbro Belling? Att hon krupit ut ge
nom fönstret och gått till sin älskade Perkele för 
att varna honom?

Efter en stund kom stackars Jan tillbaka med 
den underrättelsen.

Gulls fönster stod på vid gavel och rummet var 
tomt.
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— Nå än sen? — sade Hoverud nonchalant. — 
Hon kommer nog igen när värsta förargelsen gått 
över. Far hem med lugn du, det är ingen fara på 
taket.

Men det stod inte till att bli av med Ericson.
En rastlös oro hade gripit honom och kom ho

nom att vanka omkring som en osalig ande.
Bertil försökte trösta, men det gick inte.
— Jag vet inte vad det är, — sade han dystert, — 

men det ligger olycka i luften. Jag har sådana där 
känningar ibland.

— Det har ingenting hänt som är av betydelse!
— protesterade Bertil vänligt.

Han ruskade missmodigt på huvudet.
— Kan så vara det, men hela sista tiden har jag 

kännt, det och i kväll...
Han slutade inte meningen och detsamma var 

det. Vi förstod honom ändå.
Det låg olycka i luften, och kärlekens finkäns

lighet kom honom att ana en annalkande katastrof.
— Du får ursäkta mig, Hoverud, men jag stan

nar här tills vi få tag i Gull; — sade han bestämt.
Hoverud ryckte skrattande på axlarna och gick 

ner åt rättargården för att recognosera.
Om en stund kom han tillbaka.
— Tjänstfolket sover förstås redan, — sade han 

långsamt, — men Peikala ska väcka dem ifall det 
behövs. Sitt nu lugnt, han sköter saken.
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Det dröjde inte länge förrän Peikala dök upp, 
märkvärdigt rörlig och talför.

— Svensson sàg’na åka bort på cykeln redan 
klockan nio eller så omkring; — meddelade han 
andfådd, — hon åkte rätt upp åt stora landsvägen, 
och han tyckte det var fasligt konstigt, men inte 
sa han något, det nötet.

Hans ord väckte en väldig uppståndelse.
Gulls rum undersöktes och det befanns, att hon 

givit sig av som hon gick och stod i sin skära kläd- 
ning och lilla vita spetshätta.

Doktor Ericson var alldeles utom sig, Hoverud 
snodde ut och in, upp och ned, men Peikala letade 
långsamt och metodiskt igenom varenda byggnad 
från ovan till nedan allt under ändlösa ramsor av 
sjungande, finska svordomar.

Natten var becksvart, och hon kunde ha suttit i 
första bästa buske och skrattat åt oss — som hon 
väl också gjorde, om jag inte tar alltför miste.

Slutligen sadlade Peikala en häst, kastade sig 
upp och red bort i sporrsträck utan att säga vart 
han ämnade sig.

Det började så småningom dagas, men ingen 
tänkte på att lägga sig. Insvept i min ulster och 
med Bertils arm om min rygg satt jag på verandan 
och såg alléns väldiga gamla träd så småningom 
lösgöra sig ur mörkret och bli fantastiska skuggor.

Tyst som i ett sorgehus svävade moster Wendla
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ut från köksregionerna och serverade oss skönt, 
starkt kaffe i stora koppar.

Det smakade härligt och hade en förunderligt 
upplivande verkan på livsandarna.

Hoverud reste sig och gick neråt stallarna för att 
titta efter Peikala, och några minuter senare följde 
Bertil och jag exemplet. Ericson hade inte varit 
synlig på nära en timme; han strövade omkring åt 
alla håll och kanter, rastlös som den vandrande sko
makarn.

— Jag kan inte sitta stilla längre; — sade jag 
åt Bertil, — jag känner på mig att hon finns här i 
närheten. Kom, så gå vi ned åt Peikalahållet.

Det gjorde vi också, och det var början till gåtans 
lösning. ;

Usch, det ryser i mig, när jag tänker på det!
Nog är det en välsignad sak, att man inte vet 

något i förväg — annars skulle man aldrig ha kraft 
att möta ödet.
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Kap. 13.

Lockfågeln.

Nu gick jag där så lugnt med Bertil över gårds- 
planen, in i allén och ned bakom stallarna.

Ännu i dag kan jag känna hur det luktade just 
då. Det var en obeskrivlig blandning av gräs, ro
sor, stall och insjövatten, en mustig doft av ur
sprungligt naturliv.

Hoverud syntes inte till, men inifrån Peikalas 
bostad hördes två samtalande röster, den ena jäm
rande och skrikig, den andra låg och lugn.

Vad den sistnämnda sade var omöjligt att upp
fatta, men den andra hördes tydligt.

— Snälla, snälla herrn, låt mej gå! Matti blir så 
arg så. Ojojojoj, dom hinner köra förbi... snälla, 
snälla herrn, låt mej gå! Matti slår mej, ojojojojoj!

— En idiot! — viskade Bertil. — Kan det vara 
Hoverud, som talar med honom ?

Det kom nästan omedelbart svar på frågan.
Ur fjärran nalkades åter det rullande ljudet, till

tog i styrka, tycktes passera tätt förbi oss och dog 
åter bort. Denna gång var det långvarigare, och
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hade en annan klang, om nian så får säga. Vagnar
na befann sig tydligen på återväg, men åt vad håll 
var omöjligt att veta för en främling.

Den skrikiga rösten hade tystnat, men nu bröt 
med ens ett riktigt avgrundsliv lös därinne i det 
mörka huset. Möbler slängdes huller om buller, en 
dörr slogs brakande upp och ut rusade en fantas
tisk figur, passerade tätt förbi oss och försvann i 
mörkret mellan uthusen.

Det var en grov, kutryggig karl med långa, släng
ande armar, en urskog av hår, ett mörkt skynke 
svept om kroppen och bara fötter och ben, som lyste 
vita i skumrasket.

Jag hann inte ens bli rädd förrän han var för
svunnen och Hoverud dök upp på skådeplatsen, 
linkande och andfådd.

— Vem var det? Kan jag hjälpa er? — skrek 
Bertil och sprang emot honom.

Hoverud tvärstannade och det dröjde litet, innan 
han svarade. — Han skulle nog hälst sett, att vi 
varit på ett annat ställe just då. Antagligen där 
pepparn växer.

— Det är en idiot, — sade han kort, — Peikalas 
bror. För det mesta är han lugn, men han har sina 
raptus då och då, och då är han farlig. — Tusan 
också, att Peikala ska vara borta just nu !

Han stod ett ögonblick obeslutsam.
Då bröts tystnaden av en ohygglig jämmer. Den

12 — Dörjevångagåtan.
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kom från sjötorpssidan, steg och föll ett par gånger 
och dog sedan bort.

Hoverud satte plötsligt iväg med stormsteg.
— Det är han! — skrek han, — vi måste ha tag 

i honom innan han ställer till nå'n olycka. Ericson! 
Hallå, kom hitåt!

— Rackarbackens spöke! — viskade jag fläm
tande, medan vi rusade efter Hoverud utan att 
egentligen veta, vad som var att göra. — Det var 
han, som skrek den där kvällen, du minns . .. jag 
känner igen det.

I allén mötte vi doktor Ericson och Hoverud för
klarade saken med några få ord.

— En idiot! Den har jag inte hört talas om .. . 
Då var det han som skrek den där kvällen! Jag 
känner igen det.

Doktor Ericson vände sig häpen till mig med 
samma ord jag nyss sagt själv, och jag undrade i 
mitt stilla sinne, vad han egentligen gissat på just 
då. i

— Vi väcker väl drängarna, föreslog Bertil.
Hoverud viftade avvärjande.
— Behövs inte — tar för lång tid. Kom genast!

Han vill inte, — tänkte jag och utbrast högt;
— Men ni måste väl åtminstone ha något att 

binda honom med, -— han ser ohyggligt stark ut. 
Det kan vara farligt.

En skugglik skepnad lösgjorde sig ur mörkret
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vid drängflygeln och kom fram till oss. Det var 
Svensson, kusken, halvklädd och yrvaken.

— Peikalas idiot har sluppit ut! ropade jag 
snabbt emot honom, innan Hoverud hann lägga sig 
emellan.

Jag hade en förkänsla av att här skulle behövas 
folk, som kunde se, höra och hjälpa.

— Jösses då, det vilddjuret! — utbrast kusken 
förfärad. — Han är ju stark som en oxe, när han 
är på de tagen.

— Skaffa lyktor och rep; — befallde Bertil kort 
och tog resolut komandot. — Och väck ett par man 
till. Två stannar här och skyddar gården, ifall han 
skulle vända om.

Han vände sig urskuldande mot Hoverud, som' 
tycktes ha kommit av sig totalt:

— Ja, du förlåter väl? Är han farlig, så bör 
man ju vara försiktig.

— Nåja, du har nog rätt, — svarade Hoverud 
lamt, — jag tappade alldeles huvudet. Han flög på 
mig som en vildkatt och slängde mig baklänges i 
golvet.

Doktor Ericson var rent från vettet av oro för 
Gull, och medan expeditionen utrustades sprang 
han runt som en yr höna.

— Men var ska vi söka? — frågade någon i upp
brottets ögonblick.
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— Där genvägen löper ut i landsvägen nedanför 
Rackarbacken! — sade jag bestämt.

Hoverud tvärstannade.
— Varför tror ni det?
— Jo, dit gick han förra gången, — svarade jag 

långsamt och tilläde för mig själv:
—dit gick han också för att vänta på Arvén, och 

där ligger han nu och lurar på de åkande, som nal
kas genom skogen.

Min övertygelse var så orubblig, att jag bröt mitt 
löfte till Bertil.

— Du lovar att inte gå utom dörren medan jag 
är borta? Säg, älskade? — hade han frågat.

Och jag lovade förstås.
Men efter en stund blev spänningen mig över

mäktig, och för att inte bli sedd av de bägge dräng
arna, som vaktade på verandan, kröp jag ut genom 
fönstret och kom på omvägar till rättargården.

I min hjärna fanns bara en tanke, en åtrå just 
då: de jättelika fotspåren, som jag trodde måste 
finnas där idioten luffat fram. Något sådant som 
fara existerade helt enkelt inte; det var ett begrepp 
utan betydelse.

Jag hade glömt den farliga dåren, jag hade glömt 
Peikala och jag hade glömt Gull, — Gull, kring 
vilken hemska, formlösa misstankar började hopa 
sig som giftiga gaser kring en skön men livsfarlig 
blomma.
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En dyster, gråblek gryning gjorde nu föremålen 
mera synbara, men för säkerhets skull hade jag 
ändå väpnat mig med en elektrisk ficklampa.

Framåtlutad och med ögonen på helspänn gick 
jag långsamt över gårdsplanen, vek in mellan ut
husen och skulle just fortsätta framåt allén, när 
jag fann vad jag sökte.

Där låg en liten fyrkantig, vit flygelbyggnad, 
framför den var en rabatt med praktfulla stock
rosor, och i rabattens svarta, fuktiga mull syntes 
det tydliga märket efter en naken jättefot med vitt 
utspärrade tår.

Jag drog häftigt efter andan, kastade mig ned på 
marken, lyste, mätte, jämförde och försjönk i djupa 
tankar.

Således alltså!... Här var den felande länken.
En rad spöklika tavlor drogo förbi i min själ, 

hemska, förfärande . . . hin håles biograf.
Jag såg den ljusgula gästgivarskjutsen dyka 

fram mellan bergväggarna i skymningen ... före 
den en annan vagn med en liten trygg och linhårig 
pojke som körsven. Men bakom Dörje rättargård 
stod Peikala och lyssnade . .. så släppte han ut en 
skräckinjagande varelse med vilddjurshår och jätte- 
fötter... De smögo sig fram på den mörka skogs
vägen, lade sig på lur bak buskarna ...

Här blev tavlan grumlig, ty min fantasi räckte 
inte till att förklara själva överfallet.



Men plötsligt ser jag en man ligga utsträckt på 
marken, krampaktigt hållande sig fast i gräset, me
dan en vidunderlig skepnad sitter på hans rygg 
likt en jättegroda.

Och så — sen — do döda . . . vart hade de döda 
tagit vägen? Hundradetals människor hade ju letat, 
draggat i varenda sjö och göl. T. o. m. i Dörjesjön 
hade man draggat, — överallt utom vid gården.

Utom vid gården, ja ...
Där jag satt skilde mig bara alléns smala jord

remsa från sjöns blacka, gråa yta. Mitt för låg en 
bred klappbrygga, där var vattnet fritt och djupt. . .

Jag drog in andan mellan tänderna och reste mig 
långsamt, och i min sinnesrörelse talade jag högt:

— Naturligtvis där ... där ligger de . ..
Då blev jag med ens medveten om, att någon 

fanns i närheten. Jag såg intet, hörde intet, men 
ändå visste jag det, innan jag vänt på huvudet.

Sakta såg jag mig om.
Ett virrvarr av skära stockrosor, en skär kläd- 

ning och ett likblekt ansikte under en vit spets
huva ...

— Gulli — sade jag mekaniskt.
Och det var Gull. Men inte den Gull jag sett 

förut, utan en tiger färdig till språng.
Ögonen voro smala, gnistrande strimmor, över

läppen var uppdragen, blottande de jämna, vita 
tänderna, och hon andades väsande.
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Alldeles ofrivilligt höjde jag händerna och slog 
vildt åt henne, och jag tror att jag stönade högt av 
fasa. Så ohygglig var hon att se på, trots sin skön
het och blomstrande ungdom.

I nästa sekund flög hon mig i strupen som ett 
ursinnigt rovdjur, och jag kände hennes smala fing
rar borra sig in i min hals med häpnadsväckande 
kraft.

Jag föll handlöst baklänges och slog huvudet hårt 
i marken. Men hon släppte inte taget.

Halft sanslös hörde jag henne skrika:
— Jaså, du har lurat ut det du? .. . Sa’ jag inte 

åt Peikala, det nötet, att han skulle stoppa ner dig 
till Arven och dom andra, innan du hann ställa till 
elände för oss, din usla lilla polisspion! Men vänta 
du . ..

Det brusade som ett vattenfall i min hjärna, ett 
förfärligt oväsen brast lös, och sen vet jag ingen
ting mer, förrän jag fann mig liggande med huvu
det i moster Wendlas knä.

Hon satt på marken och grät. Bredvid stod ett 
par hysteriskt snyftande tjänstflickor samt en full
komligt handfallen mansperson, vilken vid när
mare påseende befanns vara trädgårdsmästarn.

Gull var borta.
— Var är hon? — viskade jag hest och reste mig 

mödosamt i sittande ställning.
Strupen var så öm, att den knappt dugde använda
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och hela bakhuvudet kändes som en riktigt trevlig 
tandböld.

— På sitt rum; — snyftade moster Wendla. — 
Drängarna vakta henne — hon är spritt galen ... 
Ack, kära, lilla barn, varför kom ni hit och ställde 
till detta himlade elände? Förr visste vi då ingen
ting säkert åtminstone. Så illa, så illa!

Min hjärna var ännu betydligt omrörd, men jag 
kände mig ändå vara föremål för en stor orättvisa.

Jag såg fru Arvéns förtvivlade ögon, och minnet 
av Olssons mor samt den lilla skjutsgossen föresvä
vade mig.

— Arvén .. . mumlade jag, — och stackars Ols
son ... och — och lilla Sam ...

Nu blev det liv i trädgårdsmästarn. Han slog het
sigt ut med händerna och talade med hög, upprörd 
röst.

— Fröken Wendla kan tacka sin skapare i stället, 
tycker jag, tacka sin skapare, att det blir slut på 
mord och elände. Är det inte nog kanske — är det 
inte nog med fyra döda? Och vem vet, om det inte 
är fler, fast man inte fått reda på det? Som fröken 
här nu till exempel! ... Hade inte pojkarna sett det 
från verandan och hört vad hon skrek, så skulle frö
ken nu ha legat i sjön, och ingen kunde veta annat 
än att hon ramlat i av sig själv... Det är, så en 
kan bli rent sjuk. Tänka sig, att hon därinne...!
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Han tycktes inte ens kunna förmå sig att nämna 
Gulls namn.

Moster Wendla svarade inte ett ord; hon bara 
vaggade av och an i tröstlös förtvivlan.

— Vi vet ju inte säkert än, vi ha inga bevis; — 
sade jag lamt och strök henne medlidsamt över det 
gråa håret.

— Jo, vad vi har! — svarade trädgårdsmästarn 
torrt. — Pojkarna både hörde och såg. Och för
resten har man välan haft sina funderingar om Pei- 
kala, — vagnarna hörs ju hit vet’ja!

— Och hon stack fröken Wendla härom dagen, — 
hon, menar jag!

En av jungfrurna gjorde en knyck med nacken 
mot gården.

Nu lystrade moster Wendla.
— Kniven slant! — protesterade hon.
— Nej då; — sade flickan bestämt, — hon stack 

med flit, det såg jag. Hon är ju så’n, hon har ro
ligt av’et, nog vet man det. Hon tycker ju om att 
se på slakt.
Jag rös till och reste mig darrande, vacklande.

— Hjälp mig in, — stammade jag, — det här blir 
man sjuk av. — Och jag kände hur en ohyggligt 
kväljande känsla steg uppåt halsen.

Men innan jag hann fram till gårdsplanen svim
made jag igen.
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Att man ska vara en sådan krake!
Nog är anden villig till alla möjliga karlatag och 

storverk, men köttet är så förbaskat svagt.

* ***



K a p. 14.

Vad som hände vid genvägen.

I fullt fyrsprån rusade Bertil med de andra ge-

r

nom skogen, snavade över trädrötter, stötte mot 
stammar, trillade pladask i ett busksnår men fort
satte ändå i samma tempo.

Hoverud var hela tiden i teten; inte ens Ericson 
kunde hålla jämna steg med honom, trots sin rast
lösa oro.

Men en värre ångest drev Hoverud.
— Han sprang som en besatt, — sade Bertil se

dan, — han smittade oss allesamman. Och kunde 
jag väl annat tro än att han hade en trasa med i den 
fula byken och nu var rädd att det skulle barka rent, 
åt Hälsingland? Inte tänkte jag att han bara hade 
ett par tvetydiga hästaffärer ihop med Peikala, så 
som han tog ve’ sig.

— Nej, men det var dottern; —- inföll jag. — Han 
kunde ju inte veta ...

— Nej, han kunde ju inte veta, stackarn!
Nå, den vilda jakten gick alltså genom skogen,
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och på långt håll kunde de höra att själva den var 
lös uppåt landsvägshållet.

Det var skrik och jämmer och svordomar, och 
över alltsammans hördes idiotens sladdriga röst:

— Ojojojojoj, du sa ju åt mej, Matti lilla, du sa. 
ju åt mej ... ojojojoj, var inte arg, Matti lilla, ja’ 
trodde ja’ skulle göra som förra gången, ojojojojoj!

Nu hördes Peikalas sjungande stämma, hes av 
ursinne:

— Nå, så buss på dom, stryp dom, slå in skal
len på dom!

Var hin lös förut, så måtte hela hans anhang ha 
kommit hack och häl efter, så infernaliskt var ovä
sendet.

Hoverud svor högt, Bertil drog upp sin battong 
och kände efter att revolvern var lätt tillgänglig, 
men Ericson tvärstannade av häpnad.

— Vad vill detta säga? — flämtade han, — vad 
är det, vad är det?

— Lösningen på Dörjevångagåtan, om jag inte 
tar allt för miste; — svarade Bertil andfådd medan 
han fortfor att rusa framåt gångstigen.

I nästa minut var han mitt uppe i en skugglik 
massa kämpande skepnader, som tycktes ha armar 
och ben på alla håll och kanter.

— Lys, lys! — skrek han, och ljuset från ett par 
starka karbidlampor föll plötsligt över den vilda
scenen.
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En snabb, orienterande blick ... Så höjde han 
battongen och slog till.

Där stöp Peikala som en oxe.
Ännu ett slag och idioten ramlade jämrande om

kull.
För en sekund eller två var tystnaden nästan 

outhärdlig, men så sade Bertil lågt:
— Ja, jag har inte slagit ihjäl dem, så det är bäst 

att ta fram repen genast.
Peikala och hans bror emballerades snabbt och 

säkert samt slängdes likt ett par säckar upp på den 
enda vagn, som fanns inom synhåll.

En man låg sanslös på marken, och det dröjde en 
god stund innan han kvicknade till och man lycka
des få en något så när redig berättelse av vad som 
hänt'.

Det var bönder från Stenebro.
En av dem hade sin dotter gift i Månsarp, och på 

aftonen fick han bud att hon låg för döden. Då slog 
man sig ihop sex man högt och två skjutsar för den 
vågsamma färden genom skogen.

Fram åt nattsidan kryade emellertid dottern till 
sig, och man beslöt åka hem i dagningen för att 
inte gå miste om något av arbetsdagen.

Sex man och två skjutsar — vad kunde det vara 
för fara!

Komna framåt genvägen fick man höra jämmei 
och gnäll, och där låg Peikalas idiot i diket och
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tiggde för brinnande livet om hjälp —■ han var så 
sjuk, så sjuk!

Ingen kände till vad det var för en stackare, men 
man höll in hästarna, klev nästan mangrannt ur 
oeh började undersöka honom.

Han skrek jämmerligt på Matti och bäst det var 
dök Peikala upp till häst, slängde sig ur sadeln och 
rusade fram.

I en blink flög idioten i strupen på närmsta man, 
stark och vild som en jätteapa, och det som nu 
följde var tillräckligt att visa vilket öde, som drab
bat Arvén och Olsson samt därförut tysken Schmidt 
och lilla Sam Jönsson.

Ena hästen skenade med sin körsven, men den 
andra lyckades man binda vid ett träd. — Som väl 
var, ty annars hade det blivit en kinkig sak att 
frakta bort Peikala och hans lockfågel.

Nu drog skjutsen mot Stenebro och rättvisan i 
den dystra, gråa skymningen, en bedrövlig proces
sion med vagnen och dess bundna passagerare i 
teten och männen tysta gående efter.

Några andra tysta, betryckta män vandrade med 
långsamma steg framåt den smala skogsstigen till
baka till Börje, där tragediens fortsättning väntade 
dem.

Ingen visste ju med säkerhet hur nästa akt skulle 
bli, men alla anade något förfärligt, ty luften var 
tung av olycka.
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När de gått en stund stannade Ericson flämtande 
och torkade sin svettiga panna.

— Jag vet inte hur det är med mig — mumlade 
han, — jag är nästan slut, benen vill inte bära mig.

Och han tillade tonlöst :
— Nu måste väl Gull vara hemma ändå.
Det var egentligen ingen fråga, och den blev 

heller inte besvarad.
Han tycktes inte ha väntat det och gjorde ingen 

min av att skynda på för att fortare få visshet. All 
hans rastlösa oro var borta, och han formligen slä
pade fotterna efter sig.

Han var redan en krossad man.
Så säger han igen, lamt och trögt:
— Var kan hon ha hållit hus?
Endast Bertil och Hoverud voro inom hörhåll, 

men ingen av dem svarade.
— Det satt som en stopp i halsen, — brukar Ber

til säga, när han berättar om den färden.
— Jag undrar, vart Peikala red för att leta 

henne? — fortsatte Ericson. — Inte kunde väl han 
ha någon aning om, var hon fanns? Det är ju omöj
ligt!

Nu tvärstannade Hoverud, vände sig om och sade 
med samma tonlösa röst:

— Ingenting är omöjligt — ingenting. Jag tän
ker, du kommer snart underfund med det, min gosse.
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Så gav han honom en deltagande klapp på axeln 
och fortsatte vägen fram.

Skogen glesnade. Mellan träden lyste en rosen- 
skär strimma, som speglade sig i sjöns lugna, blan
ka yta. Det var morgonen som kom, stilla och ljuv 
med fågelkvitter och blomsterdoft, det var naturens 
lugna leende åt människosorgernas omåttliga bety
delselöshet inför evigheten.

Vid sjötorpet låg utsikten fri, och i den skära 
gryningsdagern syntes då en grupp människor 
samlade på klappbryggan.

Kusken, som gick först, stannade och ropade till:
— Jesses, vad är det? Nå’n har bestämt drunk

nat ... dom draggar!
Och han började springa.
Ericson grep Bertil i armen.
— Gull... viskade han hest, — om det är 

Gull...
Bertil ruskade på huvudet. En förfärlig ångest 

hade gripit honom och han kunde inte svara, bara 
sprang, sprang, sprang.

En karl skilde sig från gruppen på bryggan och 
kom långsamt till mötes. Det var en gammal dräng, 
en trotjänare, som vuxit samman med gården och 
gjort dess ära till sin.

Han var vit i synen och hade knappast målföret 
kvar.

Hoverud slog ned på honom som en rovfågel.
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— Vad är det? Vad har hänt?
Drängen bara sväljde.
— För tusan karl, kan du inte svara!
Efter ett par våldsamma ansträngningar kom det 

slutligen:
— Jo, se patron, de ä så, att vi har hitta honom 

nu.
— Vem?
— Arvén. Han låg här ve bryggan, å här ligger 

allt dom andra me.
— Vad i Herrans namn säger du!
— Jo, han låg där ... hon talte om’et själv — 

hon — fröken Gull... Åh, herre min skapare, va 
har väl en fattig syndare gjort för illa, att Gud 
skulle låta en sådan skam komma över gården!

En andlös paus. Så följde några hastiga frågor, 
som med osminkad uppriktighet besvarades.

Det var ett förfärligt slag, om också inte allde
les oförberett, men Hoverud bar det som en man.

Med stram hållning och snabba steg gick han 
rätt upp till herrgården och låste in sig på sitt rum 
för många, långa timmar. När han kom ut däri
från var han en annan människa, en lugn, hård, 
ständigt allvarlig man.

Han gick direkt till dotterns rum och tillkallade 
sedan i egen person myndigheterna.

Vid det laget kände jag mig, som om jag satt en 
fruktansvärd lavin i gång, vilken skulle krossa
13 — Dörjevån g agåtan.



194 

mänskligheten. Jag måste ta de stackars döda till 
hjälp för att få en smula ro i min själ, sätta deras 
dödskval och de efterlevandes förtvivlan mot den 
sorg, som drabbat andra människor genom upp
täckten.

— Du har gjort din plikt, Barbro Belling, kom 
det ihåg! — sade mitt starkare jag åt den fega lilla 
krake, som satt och grät längst in i hjärtat.

Men vad tror ni den svarade? — Jo:
— Inte var det nödvändigt att du blandade dig i 

det här och gjorde flera människor olyckliga för 
hela livet. Det var väl nog förut.

Men pojken min, som måtte höra vad mitt hjärta 
talar, han sade så allvarligt och milt:

— Du har nog räddat flera liv, lilla Barbe, — tro 
mig.

* * # *
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Vad folket sade och vad pressen sa'.

Ja, i allmänhet sa folket:
— Hon är ju inte oäven, den där lilla Belling — 

en pigg jänta -— den är inte god att knäppa nötter 
med — och för att vara fruntimmer så . . .

Märket Julius Cœsar i Aftonposten utvecklade 
det sistnämnda temat särdeles grundligt och slöt 
sin artikel med orden:

»Vår kända unga ’kvinnliga' är därför all 
heder värd för sin lyckade lösning av den hem
ska Dörjevångagåtan. Visserligen glunkas det 
på väl initierat håll, att den s. k. slumpen varit, 
nog artig ställa sig i det täcka könets tjänst, 
medan det starkare fått arbeta under synnerli
gen ogynnsamma omständigheter, men illasin
nade rykten bör man ju aldrig sätta lit till.»

Det odjuret! . . . Vad ska man ta sig till med en 
så‘n karl?

— Jag går upp och slår smalbena av’en, — sade 
Bertil.
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— Åhnej, — invände jag betänksamt, — låt mig 
sköta honom. Jag tror jag kan det.

Och jag kunde.
Jag tackade honom för hans vänliga artikel, tills 

han mådde riktigt illa och så erkände jag blygsamt, 
att jag verkligen haft en väldig tur.

— Jag hade min fästman till hjälp, så bättre 
kunde jag inte önska mig; — sade jag milt.

•— Såå? — mumlade han. — Jaså... Jag får gra
tulera.

Pressen för övrigt betraktade lilla undertecknad 
som en bifigur utan nämnvärt intresse, och det var 
jag ju i själva verket också, om det än kändes en 
smula påkostande för egenkärleken att bli så där 
negligerad.

Några små korn hittade jag dock, och dem sparde 
jag omsorgsfullt i minnets lador. När man kom
mit till världen i feminin skepnad får man lära sig 
att vara nöjd med litet. — D. v. s. när det gäller 
äran och andra andliga och timliga fördelar.

I övriga avseenden är man inte njugc — bevars 
väl, man får så man står sig och känner det långt 
efter.

Gull var Dörjevångadramats huvudfigur, hon var 
det allt uppslukande intresset. Och det må vara 
henne väl unn’t.

Hon var värd sin sorgliga popularitet, det vackra 
djuret, hon var ett under, ett vidunder, en abnormi-
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tet. En kropp med snabb och slug tankeförmåga, 
men utan spår av själ och moral och med blott ett 
bländverk av känslor över den fagra ytan.

— Klok eller vansinnig? — frågade tidningarna.
Mitt innersta jag svarade utan betänkande: klok.
Offentligen ville jag inte uttala mig. Det var van- 

sinnesexperternas sak att avgöra den frågan, och 
jag betvivlade inte ett ögonblick, att de skulle leta 
rätt på någon gammal förfader eller d:o moder att 
vältra skulden på. Och så skulle summan av karde
mumman bli: ärftlig belastning, oansvarig för sina 
handlingar.

För all del — det kan ju visst vara både riktigt 
och rätt många gånger, och var så kanske även i 
fallet Gunhild Hoverud. Men nog slipper somliga 
bovar undan lite för lätt, och nog verkar det ibland, 
som om de sakkunniga inte kunde se skogen för 
bara trä’n.

Gull förklarades i många, långa och för en van
lig dödlig rent förkrossande lärda artiklar vara en 
s. k. moralisk idiot, d. v. s. en individ totalt renons 
på rättskänsla och samvete. Hon jämnställdes med 
den lika sorgligt ryktbara tyska borgmästardottern 
Grete Beier, vilken mördade sin fästman för att få 
ärva honom och utförde mordet med tillhjälp av 
gift, som hon skaffat sig av en älskare.

På grund av detta de sakkunnigas domslut, blev
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Gunhild Hoverud för livstiden internerad som kri- 
minaldåre och försvann definitivt ur tillvaron.

Stackars lilla Gull, stackars vackra, grymma 
djur! Det är ett förfärligt straff att hela långa li
vet vara fången i cn bur tillsammans med andra 
vilddjur. Bättre då att få dö med ens.

I ett avseende hade de sakkunniga rätt: hon var 
en andlig frände till Grete Beier. Men hon var 
klok, liksom nog också Grete Beier var det.

Ingenting bevisade motsatsen.
Att med kallt blod och slug beräkning begå mord 

för vinnings skull tyder inte på vansinne, utan på en 
grym, vinningslysten natur, och brottslingen är väl 
inte mindre ansvarig för sina gärningar, därför att 
han finner nöje i dem. Han bevisar sig blott ha 
fått lite mer ondska på sin lott än vad som vanligen 
plär vara fallet.

Sett från den synpunkten, att människan inte är 
ansvarig för sin natur och de drifter hon fötts med, 
får däremot saken ett annat utseende och blir till 
den grad vidlyftig, att inte ens sju gånger sjuttio
sju vise tör kunna sätta gränsen med rent samvete. 
Ja, strängt taget är det ingen skam att vara mör
dare, ingen förtjänst att vara helgon. Naturen rår 
inte för bägge delarna.

Men det lönar sannerligen inte mödan diskutera 
det ämnet — man kommer aldrig till något resultat. 
Saken ställer sig nämligen olika för varje individ.
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Faktum är, att Gull Hoverud var vad man kallar 
klok vid tiden för Dörjevångamorden.

Hon var fullkomligt medveten om sina handling
ar och gjorde sitt bästa att undandra sig följderna. 
De häftiga sinnesskiftningarna voro helt enkelt de 
naturliga uttrycken för hennes speciella kynne, men 
hon begagnade dem också fullt avsiktligt som 
skyddsmedel. Hon gallskrek, hon gapskrattade, 
hon fick spasmer, när det roade henne, när något 
gick henne emot, när uppmärksamheten behövde 
dras åt annat håll, när primitiva känslor och drifter 
kommo i rörelse i den avgrund, som var hennes s. k. 
själ.

Några vackra ord gjorde henne högstämd och 
rörd, en sorglig historia kom henne att fälla tårar 
av medkänsla, hon flammade av indignation, är nå
gon berättade om en låg, föraktlig handling. Men 
allt detta var blott skenkänslor. De nådde inte dju
pare än krusningen på en sjö. Ytan glittrar och rör 
sig, men därunder ligga de mörka, bottenlösa dju
pen i evig stillhet. Ovanifrån förmår ingenting 
tränga ned och sätta dem i svallning; det är blott 
de underjordiska eruptionerna som ha den kraften.

Det var dessa drifter från avgrunden, som kommo 
i rörelse hos henne den gången hon satt som en ny- 
utsprungen ros i det gröna gräset på mordplatsen.

Hon ville Peikala skulle mörda mig, ville bli mig 
kvitt och samtidigt få njuta av det spännande skå-
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despelet, och åtrån gjorde henne för några ögon- 
bli;ck så matt, att hon inte kunde stå på benen.

Jag vet det nu, och det är inte behagligt att 
tänka på. Hon hade funderat ut alltsammans in i 
detalj och beundransvärt slugt, men planen stran
dade på Peikalas motstånd.

— Inte en flickunge; — hade han sagt artigt 
nog. — Och förresten kommer kar’n hennes inte att 
ge sig i evigheters evighet, förrän han har näven 
om strupen på oss.

Gudskelov för Bertil! Den gången var hans blotta 
existens skydd nog för mig.

Hennes vanvettiga skräck under den nattliga åk
turen fick också sin fullt antagliga förklaring.

Hon var helt enkelt rädd för de dödas vålnader. 
Hon trodde att de lurade på vagnen där framme vid 
mordplatsen och skulle kräva liv för liv.

Den känslan hade ingenting med samvetskval att 
göra. Hon visste inte om något sådant som ånger, 
men hämnd förstod hon sig på. Pratet hade satt 
hennes fantasi i rörelse, mörkret och tystnaden 
spädde på, självbevarelsedriften gjorde resten.

Det var drifterna, som ledde hennes handlingar, 
och endast drifterna förmådde sätta hennes sinne i 
svallning. Hjärta hade hon inget och inte häller 
vad man kallar själ. Hon var endast ett klokt, 
grymt, vackert djur och alltså i visst mått oansvarig 
för sina gärningar.
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Sâ de vise männen hade kanske rätt. Åtminstone 
påstod tidningarna det, och när det kommer rätt 
till kritan, är jag av precis samma åsikt. Ty:

— Ansvarig eller icke, —- vem törs sätta grän
sen?

Gunhild Hoverud tillhörde den rätt vanliga kate
gori kvinnor, som ha sina känslor placerade på ytan, 
som aldrig använda sin hjärna till annat än små
sinta, själviska och onda tankar, som fälla tårar 
över en rörande bok men stå. kalla inför verkligt li
dande, och som äro färdiga att lämna ut sina när
mastes heder och ära för blotta lusten att få till
fredsställa sin skvallerpassion och skadelystnad.

I allmänhet räcker deras ondska inte till mer än 
att göra livet outhärdligt för omgivningen, men då 
och då når typen sin fullkomning i sådana giftiga 
praktblomster som Gunhild Hoverud, Grete Beier 
och deras likar.

När man tänker på dem, så måste man tro, att 
Vår Herre för tillfället glömt bort, att det behövs 
en liten nypa mänsklighet för att göra en människa. 
På deras lott har fallit bara ondska, och samhället 
äger inte rätt att straffa, blott oskadliggöra dem, ty 
naturen bär skulden.

I veckor och månader var fallet Gunhild Hoverud 
det allt uppslukande intresset. Men svar på alla 
frågor fick man inte.

De döda blevo funna, hästen kom en vacker dag
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hem till Månsarp med en avsliten repstump om hal
sen, men han talade inte om var han varit, och vem 
som tvättat bort den svarta färgen i pannan, så att 
stjärnan syntes.

Idioten påstod envist, att fem människor voro 
mördade, men Peikala teg lika envist och en morgon 
hängde han död i cellen.

Vagnen kom aldrig till rätta lika litet som den 
femte döda. — Om han nu fanns. Ingen saknades, 
och därför trodde många, att idioten menade den 
man, som slagits sanslös vid sista överfallet.

Det mest påkostande för sensationslystnaden var 
emellertid, att man aldrig fick veta, om Gull varit 
närvarande vid morden.

Själv teg hon lika envist som Peikala — om ock
så blött i detta avseende — och idioten svarade om
växlande ja och nej.

För min del tror jag, att hon fanns i närheten. 
Medvetandet om vad som försiggick, var henne sä
kert inte nog, — hon skulle ha spänning till varje 
pris.

Hu! ... jag tänker på henne, där hon satt i grä
set så rosig och skär och tiggde mitt liv med sina 
strålande, klara ögon ...

Den gången kom döden mig ohyggligt nära, och 
kanske var det egentligen bara hennes tillfreds
ställda fåfänga över att ha besegrat mannen med
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sin skönhet- som förmådde henne att böja sig under 
hans vilja som räddade mitt liv.

* * **
Det här är sista gången, begriper du! — sade 

Bertil som vanligt, när vi väl sutto på tåget i lugn 
och ro.

För ovanlighetens skull hade jag samma åsikt, 
ända tills en besynnerlig händelse lockade mig på 
avvägar igen.

Men det är en annan historia.
* * * *

* * *
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