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FLICKPRAT.
(Julskiss.)

Vår vagong var sannerligen fullsatt, och om
jag ej misstog mig, voro de allra flesta på resa
hem tili julen. Man kunde åtminstone se det
på den frodiga landsvärdinnan, som hämtat sin
lika stadiga son direkt från skolans luciefest, och
på den fryntlige gubben, som med strålande blic-
kar berättade för sinä grannar, huru välbetalt han
fått i staden för julskinkan och huru glad man nu
skulle bli vid hemkomsten öfver de vackra julpen-
garna. Två små töser med långa flätor och skolvä-
skor kunde knappt sitta stilla af förtjusning art
vara på väg mot julferiens ljusa perspektiv; och
så var det minä studenter, tre glada flickor, som
jag kallar minä, emedan det är om dem denna
sannfärdiga historia handlar.

Jag var ju också på hemresa efter en liten tripp
tili grannstaden på juluppköp paketer och kor-
gar hade vi alla, mer eller mindre innehållsrika, så
att hvarenda vrå nog var tili det yttersta tagen i
anspråk.
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Det var ganska dunkelt vid Åbo station i den
tidiga morgonstunden, och folk myllrade och stötte
ihop på perrongen, men allas ursäkter voro god-
lynta, och när man ändtligen satt i kupeer och tå-
get hvisslade tili afgång, var stämningen oemot-
sägligen ljus. De som lyckats eröfra goda sitt-
platser makade åt sig, och villiga händer sträck-
tes ut för att langa upp och lättare res-
gods på hyllorna. Det låg bestämdt jul i luften,
och välviljan var härskande så där i allmännelig-
het midt i trängseln.

Kanske satt någon liten tomte uppkrupen un-
der taket och andades värme och vänlighet öfver
församlingen hvem visste, det sker så mycket
underligt i juletid!

Blott mani hunnit förbi de närmaste statio-
nerna, blef utrymmet också bättre, men sorlet i
vagnen påminde i alla f ali om en flitig bikupa; alla
talade med sinä grannar, men minä tre studenter
mest och högst, riktigt „i munnen på hvarandra"
som det heter.

Först var det den smärta flickan med de
mörka ögonen, hon var synbarligen äldst, sedän
numro två, en smula korpulent med brunt hår och
rosig hy och slutligen „lillingen", mager, linljus
och slank från hufvud tili fötter.

Buh så man sprungit för att komma i tid ned
tili tåget „mörköga" hade sitt stadskvarter på
andra sidan ån och hade sett misste på klockan,
och just då hon satt i allsköns ro och drack sitt
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morgonkaffe, slog pendylen i matsalen sju. O
ve, det blef lif i henne, halfva koppen fick stå,
kappsäcken på en sparkstötting och så bar det af
i fyrsprång någon åkare hann man inte få reda
på i skumrasket. „Den bruna" hade haft bättre tur.
Hon hade hunnit med både gröt och kaffe. Men
„lillingen" stackare såg helt uppgifven ut. Håt-
testarna stodo uppsurrade om hufvudet på henne,
blusen var skrynklig, och ingenting alls hade hon
fått i sig, men sak sararaa, de hade värit ute hela
tutten kvällen förut, pojkar och flickor och hört
musik och haft så roligt, att de inte kömmit i
säng förrän inpå småtimrnarna.

Hvad betydde sömnen mot den fröjden hej
på dej Sundkvist nu ska ni få höra! Och så
beskref hon hela roligheten, hvad Axel sagt, och
hvad Ilma svarat, och hur Bertel skojat med dem
alla, utom med henne själf förstås, och så var det
musiken hon gnolade en vals och slog takten
med sinä små oborstade skor.

De andra skrattade åt henne, men det märk-
tes tydligen, att de båda gärna värit med; „lillin-
gen" hade nu alltid tur med sig. Alit emellartåt
försvann hon i rökkupen bredvid, och under tiden
språkade de två öfriga något mindre högljudt.
Mörköga berättade om familjen där hon alltid
bodde, då hon passerade Åbo: farbror och tant
W—n och deras tio barn och trefliga hem. Alla
voro så musikaliska och präktiga Eira i synner-
het så huslig, hon hjälpte sin mor hela långa da-
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gen, alltid så stilla och behaglig, så a.tt det aldrig
såg bråkigt ut, och en af gossarna hade just ekla-
terat.

Nu kom „lillingen" igen faraiide som en
stormvind. Hvarför sitter du egentligen i rök-
kupen hette det nu med hvem håller du tai,
det ser misstänkt ut fram med sanningen bara.

Åh, jag pratar bara med Richard H.
Hau, förlofvade karien?

Hvad för slag, skall man inte få språka med
en förlofvad man så tokiga ni äro jag är ju
för resten god vän med fästmön, må ni veta.

Här får du ett äpple.
Det var skojigt, jag som är så hungrig

och lillingen torkade i ali hast det något grön-
aktiga äpplet på en liten skrynklig näsduk, stor
som en tvättlapp, bet sedän med friska tag och
pratade hela tiden.

Så var hon åter borta, och nu skulle de andra
taga tili reslektyren. Mörköga hade från gos-
sarna W—ns hylla inte fått tag i annat än en bok
„fyrgubbar" med skämtverser, den andra den
mest stillsamma i trion hade med sig Corellis
„Två världar".

Å bevare oss, inte går det att läsa Marie Co-
relli just här på tåget och allra minst „Två värl-
dar", den som var så fantastisk och invecklad.

Ja men den bruna flickan strök nastan
smeksamt bokens slitna rygg jag beundrar just
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„Två världar" så alldeles oerhördt, den är så ge-
nomfin, så underbar

Nå jag får väl då erkänna, att jag inte läst
den, sen på femte

Så läs då det här enda stycket, som jag
riktigt stannat för, det är så förtjusande, så grymt
fint; du får ett begrepp om hela boken bara af de
raderna, det är jag alldeles säker på.

Tack! Ja verkligen, jag ser att jag måste
läsa om den, vi ha nog boken därhemma, men
ser du, under terminerna går det inte. Man har
ju studierna för tentamina och föreläsningarna
och tidningen för hvar dag och så kamratlifvet på
afdelningen och sporten och Fazer höll jag på
att säga tiden går de skrattade båda.

Seslå, där ha vi henne tillbaka, sitt nu be-
skedligt ned och ät ett äpple tili, fet blir du inte
på den kosten, men bättre något i alla fall. Gick
han ifrån dig, hvad?

Han skulle ut och råka en bekant vid nasta
station, men ni må tro vi skojat, skolhistorier i
långa banor. Jag kunde ju aldrig med finska skrif-
ningen, du vet ställde mig sjuk hvarje gång
minst halva terminen, hahaha, och han också; och
så träffades vi en gång i tamburen, han och Erik
och jag, och så blef det förklaring, och vi skrat-
tade under timmen, och „fröken" blef sprittarg,
så att vi fingo sänkt i uppförande alla tre.

Välförtjänt, ja du var då alltid, inte förstår
jag, huru du kunde undgå hud i examen?

•
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Ja inte jag heller, trodde aldrig jag skulle
slinka igenom, för ser ni, nu minns jag rakt ingen-
ting af hela skrälldusen och „lillingen" borrade
sinä smala tänder i ett nytt äpple och kisade med
de runda ljusblå ögonen: Nu skall här skrifvas.

Hon petade fram ett brefkort och en naggad
blyerts ur sin lilla slitna väska.

På tåget närä ja hvar äro vi då egent-
ligen? Hon tittade ut och kamraterna gjorde
detsamma ingen visste. Nog reser man ju den
här samma vägen ideligen hvar termin, men inte
kommer man aitt se sig omkring så noga.
Skall det nu vara så precis?

Visserligen!
Jag nämnde diskret närmaste station

de tre sågo litet undrande på grannen, som trots
sin ålder visst så mycket, inte hade man ju alls
tagit henne med i räkningen under den öppen-
hjärtiga konversationen: —Kara Elna! Hur skrifs
„kära", inte vet jag mer, har aldrig kunnat stafva
rätt. Laser du Marie Corelli hu så hemskt
nej flickor, tig nu en minut, det här måste vara
färdigt på sekunden.

Ett ögonblick slötos munnarna men så blef
det lif igen, de pladdrade om alit mellan him-
mel och jord, men „lillingen" åt ideligen äppel
och vindrufvor, som den bruna kom fram med,
stafvade orätt och skrattade, tills de runda ögo-
nen blefvo som smala streck. Det sjöd af lif un-
der den skrynkliga blusen, också mörköga log och
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den brunas rosiga kinder voro som nyponblom i
vinterdagens bleka sken. Jag måste också le
inom mig, och ovillkorligt kommo mig sångens
ord i minnet: O ungdom, hur fager du är!

Så gled tiden undan. Värdinnan och hennes
trinda pojke hade längesedan lämnat oss, så äf-
ven far med julpengarna i sin flottiga plånbok.
Också de små skolflickornas otåliga väntan hade
nått sitt slut, jag hade sett dem lyckligt instuf-
vade under slädfällen och niekat farväl åt dem
från kupefönstret. Minä studenter hade synbar-
ligen längsta ,resan, ty snart kom min station, och
de sågo fortfarande hemmastadda ut här inne.

Jag knäppte min kappa och tog handväska och
kasse. „Lillingen" steg själfmant upp för, att helt
tjänstvilligt öppna dörren för mig och så ja
jag kunde inte annat, jag vände mig om, log mot
dem och sade: Tack glada flickor för godt res-
sällskap, ni ha förkortat tiden för mig med ert
prat och skola allesamman komma in i min nasta
bok! Tablå! Det var roligt att se deras häp-
nad.

Tänk att den där gamla, att hon hade öron
stod alldeles tydligt att läsa i deras uttryeks-

fulla blickar. „Lillingen" var kanske mest för-
bluffad, hon kom sig rakt inte för, men så neg
hon plötsligt, en riktig skolflicksknix, så student
hon var, och sade litet sväfvande på rösten:
Ta-tack så myeket! Jag nickade, och dörren
föll igen bakom mig.
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Därute var det skymning redan, den tidiga vin-
terskymningen, och några bleka stjärnor tändes
långsamt på fästet ofvan de tysta gröna skogarna
och de snöklädda fälten, där min väg drog fram.
Elden lyste i de små stugorna invid man gräd-
dade julbröd, ugnen glödde i spiselvrån, och där
kommo två pojkar med en gran på sparkstöttin-
gen, medan lilla syster stod på trappan och hop-
pade af glädje.

Inne i handelsbutiken stimmade det af folk,
jag kunde tydligt se det, när vi rastade utanför
några minuter alla hade de paket i handen,
mor skulle förstås ha litet smått tili julen, bodfrö-
ken räknade och vägde, och handelsman bjöd
fryntligt på cigarretter öfver lag.

Men vidare och vidare bar det i den mörk-
nande kvällen, medan alit flera och flera bloss
tändes däruppe och bjällrornas melodiska klang
ackompanjerade tankarnas I morgon var
det jul! Så många minnen det välkända klock-
ljudet förde med sig, minnen från flydda glada
julresor och lika glada hemkomster vid flam-
mande brasor med luften fylld af doften af ba-
kadt saffransbröcl, blandad med julgranens friska
skogs-arom, där den stod i salen mot den ljusa
väggen och gaf stämning åt alltsammans.

Jag blef varm om hjärtat, det var nog jul här-
ute redan. Palle vädrade hafren i hemkrubban
och slog in i traf, när vi åkte ut ur den sista skogs-
dnngen och sågo gårdens ljusrader glimta fram
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genom de löflosa träden i alien. I tankarna min-
des jag än en gång minä tre reskamrater. De voro
kanske redan enhvar, vid sitt mål jag undrade
om de skulle kanna igen sig själfva, om jag verk-
ligen fotograferade dem en vacker dag med min
penna, och så log jag ännu i tanken åt flickpratet
i kupen och önskade dem alla tre af hjärtat en
glad jul.



EN PIONIÄR.

„Det gäller att så en ädel säd
På vandringen genom världen,
Att gifva det bästa inom en
Åt dem som möta på färden."

Det hade byggts en skola i Qräsvik kapellet
hade en förut, och därför hade denna kostat strid
innan den kom tili stånd. Hvad gjorde man med
den myckna lärdomen, sade de gamla där fanns
ju ambulatoriskan med Pilströms Agata, som var
väldig vid boken, och så gamla Snygg, som var
lam i benen och inte kunde göra annat än lära
barnen abc, och Andelinskan m. fl., de hade ju
lärt den föregående generationen katekesen och
bibliskan, så att det rungade.

Den nya tiden är, emellertid en väldig makt,
och så byggdes skolhuset på en bergsknall med
den magraste jorden i omnejden något skulle
man ju knappa in med, så dyrt som det ställde
sig. Sedän kom en ung lärare, förordnad tills vi-
dare, hette det, och alla voro nyfikna att se, huru
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försöket skulle slå ut. Lyckligtvis hade barnen
lust att profva på, och det kom flera elever än
man någonsin kunnat tanka.

Många dagar hade inte heller gått, innan ele-
verna med lif och lust hängåfvo sig åt skolgången,
och förtjänsten däraf tillkom med alit skäl lära-
ren Bengt Erikson. Det var någonting eget med
honom.

Han hade utgått från ett fattigt hem, men ge-
nom visad flit och läslust lyckats förvärfva sig
gynnare, som från folkskolan hjälpt honom tili
seminariet. Där fortgick hans id vid studierna,
och det märktes genast, att hans begåfning var
framstående, om också kamraterna ansågo den
tystlåtna gängliga pojken i sin slitna jacka som
en svärmare och idealist utan fäste i den verkliga
världen.

Men Bengt Erikson log blott åt dem, log sitt
ljusa leende åt deras skämt och speglosor, han
såg förbi alit detta, såg långt bortom omgifningen
mot ett härligt hägrande mål i framtiden.

Det var för detta mål han arbetade, ja för det
han egentligen lefde, så intensivt upptog honom
hans sträfvan därför.

Kanske skulle han icke i klara ord fullt kun-
nat uttrycka, hvad alit detta mål innebar, det var
ju också tili en början så långt borta och kontu-
rerna därigenom ännu ovissa, men att det var
stort, godt och välsignelserikt, det stod alltid visst
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för honom, och äfven att han i glömska af sig
siälf ville inlägga hela sin kraft för att nå fram.

Och nu voro läroåren förbi, nu skulle han be-
gynna. Hvilket härligt kali att vara lärare! I
Bengt Eriksons tanke var detta kali det främsta,
det mest betydelsefulla, det som gaf mest och
i hvilket man själf kunde gifva mest, gifva ali sin
entusiasm, sin yppersta förmåga, sin innerligaste
kärlek.

Ty att vara lärare innebar för honom icke
blott att på bästa sätt bibringa eleverna ett fast-
ställt mått af kunskap ur de föreskrifna läroböc-
kerna, att lyckligt och inom utsatt tid hinna ige-
nom kurserna för året. Nej, det var att i barna-
själar, som blifvit honom anförtrodda, väcka de
bästa, de ädlaste krafter tili lif och hos dem tända
ett osläckligt ljus för dejas framtids dagar.

Vackra drömmar skulle realisten sagt med
sitt skeptiska- löje men denna unga entusiast
hade ej för vana att i ord relatera sinä tankar
och förhoppningar. Hans enkla regel var fast-
mer att i handling omsätta, hvad som så länge
grott inom honom och som han klart utstakat för
sig, långt innan han fått börja utföra det i verk-
ligheten.

Och huru det nu var, låg där i denna hans rena
vackra hänförelse någonting oemotståndligt till-
dragande. Där han stod i klassen med den ljusa
blicken och den öppna pannan, skockade sig bar-
nen med växande intresse omkring honom, han
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var utan att själf ana det född pedagog och för-
stod konsten att helt fängsla uppmärksamheten
hos sin lilla flock, sammansatt af så olika karak-
tärer och lynnen.

Undervisningen gick med iart, alla ämnen
fingo hvar sin särskilda, klara belysning och
blefvo. så märkvärdigt innehållsrika och roande,
att de frågande barnaögonen begärligt hängde
vid lärarens läppar; de voro sannerligen, dessa
små, likt stimmande bin, hvilka sedän honungs-
mättade flögo bort för att bearbeta det samlade
materialet.

Ja så var ju också lärarens afsikt. Den lilla
sten hans af ifver skälfvande hand tftkastat skulle

så hoppades han bilda alit vidare och vi-
dare ringar i lugnvattnet.

Men det var icke ensamt på barnen han
tänkte.

Ack huru många drömmar och planer där dol-
des bakom den höga pannan, där han stod vid
fönstret i månklara kvällar och såg ut öfver
bygden.

Om man kunde nå dem, nå dem alla, dessa
skaror som ungdomligt tanklösa drefvo omkring
alla helgdagsaftnar, att söka lumpna förströelser,
som ej skänkte nöje, blott leda och laster.

Han ville kunna dela med dem sin egen rika
värld, där ledsnaden aldrig var hemma, där hund-
rade ädla förnöjelser ftmno utrymme, och där lif-
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vet visade så många vida utsikter för den vak-
nade blicken.

Han tyckte sä synd om dessa unga, som hade
ingenting bättre att glädjas åt. Själf hade han
ju en gång varjt en liten stackare med samma
framtid i sikte, men nu nu då han fått lära mer,
nu då han fått ögonen upp för lifvets rika möjlig-
heter nu längtade han brinnande att få visa alla
sinä jämnäriga dithän, och så begynte han så
småningom realisera sin kärt omfattade pian att
bilda en ungdomsförening.

Det gick icke lätt. Åsikterna härom gingo än-
nu vidare isär, än i fråga om skolan. De gamla
tyckte det var ett riktigt syndigt påhitt af läraren.
Skulle man nu samlas för att leka bort tiden, så-
dant hade man aldrig förr tänkt på. Visserligen
gick bygdens ungdom söndagskvällar och nätter
på knutdanser och nattlopp, men det hade den
äldre generationen gjort före dem och inte blifvit
sämre för det menade de men att läsa upp
ogudliga visor, prata om troll och vidskepelse och
kluta ut sig och spektakla det var då först rik-
tigt af ondo.

Också voro de unga själfva ingalunda lätt vun-
na, de hade fastnat i gamla ingrodda vanor, kände
inga högre intressen och tyckte, att läraren ville
lägga tvångsband på dem. Pojkarna ville inte
lägga bort svordomar och grofva ord, de blossade
på sinä pipor, togo tili bästa, hvar gång det bjöds
ett godt tillfälle, och spottade hvar det föll sig.
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Läraren höll sig ju så alltför fin, absolutist var
han rökte gjorde han inte heller, och aldrig
hade man hört honom skämta lustigt med flic-
korna såsom deras sed var.

Flickorna å sin sida voro blyga och tafatta, de
fnissade i vrårna, beto i förklädssnibben och
tyckte att läraren var så konstig.

Men en åkerman måste ju vara tålig; när
han sått, får han inte strax vänta att se något re-
sultat däraf. Ofta står fältet länge svart och
öde, eller kryper blott ett och annat litet grönt
strå tynande och långsamt ur mullen. Förtröttas
att vänta och hoppas, det får man aldrig.

Så tänkte Bengt Erikson, och under hans glö-
dande entusiasm låg där en fast grund af seg ut-
hållighet. Han kunde i veckor noja sig med en
vinst af tre medlemmar i sin nybildade förening,
medan de utomstående möte efter möte infunno
sig för att hana och utskratta de församlade och
genom råa ord och tillmälen söka förhindra det
lilla program läraren för hvarje gång så omsorgs-
fullt hopsatt.

Men droppen urholkar stenen heter det ju.
Så äfven här. En efter en kommo de unga och
bådo om att få vara med, småningom ledsnade
bråkmakarna på sitt ofog, och då slutligen en af
de varsta orostiftarne på allvar slöt sig tili förenin-
gen, inträdde lugnet efter stormen med blott sva-
ga efterdyningar då och då. Också här ide ungas
kr,ets verkade läraren personligt fängslande. Då
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han berättade han kallade det tili en början
icke att halla föredrag lyssnade man med
spändt intresse, och då han föreslog, att man
skulle taga upp en gemensam sång, voro de flesta
med. Rösterna voro visserligen i början oöfvade
och sträfva, men den musikaliska begåfning, som
ligger djupt inne hos folket, förnekade sig ej.

Vintern var knappt förliden, innan Bengt hade
en liten kör med flere stämmor, inlärda med
oändligt tålamod och uthållighet å hans sida.

Han hade också en särskild förmåga att leta
upp vissa utmärkande egenskaper hos förenings-
medlemmarna och få dem fram i dagsljuset. Där
var nu en som läste behagligt och rent hon
måste utan vidare lära sig deklamera. En an-
nan fick sjnnga solo vid accompangemang af or-
gel, som läraren själf utförde, och en tredje med
anlag för humor så godt som knuffades fram att
berätta en bygdehistoria, som hon hört af farfars-
gubben.

Och det var märkvärdigt, huru detta slog an.
Då de själfva fingo medverka, steg intresset för
föreningsmötena mångdubbelt.

En af gossarna spelade hjälpligt fiol, det var
strax <ett nytt nummer på programmet, en fär-
dighet som vidare kunde utvecklas, och när lä-
raren 1 maj tili förmån för föreningens klena
kassa hade en liten soarå med tablåer, där flera
af de unga voro med, lockades äfven de äldre
att infinna sig såsom åskådare.
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De ville visserligen synas likgiltiga, men när
de enhvar fingo se någon af de sinä däruppe på
den lilla improviserade estraden, hörde Elsa
sjunga och Ingrid deklamera, Kalle spela fiol och
sågo Lecia och många andra uppträda i tablåer
med pappersblommor och enriskransar ja då
var isen bruten, och gubbar och gummor logo och
klappade i händerna och prisade hvar och en sin
andel i det hela.

Det var Bengt Eriksons triumf. Han kunde
ej somna den kvällen. Lange, länge stod han i
den ljumma majaftonen och stirrade ut i vårdiset.
Djupt inifrån skogarna vid synranden hördes de
lösta vårfloderna poria och susa, och en ensam
talltrast drillade i den knoppande björkhagen.
Den ackompanjerade så harrnoniskt hans tankar,
och högt mot den ljusa natthimlen steg hans
tacksamma blick. Psalmens ord runno honom i
minnet:

Och för alit gjordt och njutet godt
Gif Gud allena aran

I de mörka ögonenlyste det tili af den dju-
paste, renaste glädje, han tyckte att han icke lef-
vat förgäfves, då han nu här i denna skumma
vrå lyckats tända en liten stjärna, som kanske
med tiden skulle lysa upp mångas tunga stig.
Att tanka ädelt, se ljust på lifvet och människorna
och kanna, att man af kärlek kunde offra alit om
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det gällde! O Gud, det var härligt! Han drog
djupt efter andan, och händerna knäpptes omed-
vetet tili tacksamhetens bön.

Nu var det inte mera så svårt att få dem att
tro på fosterlandskänslan och andra ideella mak-
ter, ja där funnos redan många som sade, att de
då först förstått, hvad begreppet fäderneslandet
innebar, när läraren tog upp sangen:

Vak upp kring hundramila stränder,
Mitt sköna land, mitt fosterland

Men då han bemödade sig om att höja deras
tankar från lumpna småsaker och egoistisk afund-
sjuka var det inte för att med idealismens glans
blända ögonen för hvardagens realiteter. De
kunde ju se, hvarenda en, huru han själf tog ar-
betet på allvar och knappast unnade sig en hvilo-
stund. Man skulle bara inte draga ned det i stof-
tet utan minnas, att arbetet var en Guds välsig-
nelse för människorna och adlade enhvar, som
tog det på rätta sättet.

Nöjet och festerna, de voro vederkvickelsen
efter mödan, flitens belöning så att säga, men
ocks*å under sträfsam id kunde man alltid andas
en mun full af högre luft då och då. Huru lätt
gick icke tili exempel arbetet under sångens to-
ner.

Det hade man aldrig förr insett här, eller åt-
minstone hade den sång, som stundom klingat,
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ingalunda bidragit att höja sinnet eller rena tan-
karna. Flickorna kunde kanske några utslitna
kärleksvisor, mer eller mindre tvetydiga, och
gossarnas rojv-visor påminde alltid om krogar
och buteljer. Nu blef det annat af. Läraren hade
en hei bok full af de allra vackraste sånger, och
själf kunde han dem nastan hvarenda en, och dem
lärde han ut möte efter möte.

Ja de sångerna, de växte sig in i minnet all-
deles märkvärdigt, och kärare blefvo de alltsom
tiden gick. Man kunde inte låta bli att gnola på
dem hvar man gick och stod, om det sedän var
på åker eller äng, i väfstolen, vid tvättbaljan el-
ler plogen. Och när dagsverket var slut och man
satt ute och njöt af aftonsvalkan, var där alltid
någon, som tog upp en sång. Än klingade: „Hell
dig du höga nord", än „Härliga land" eller „Ar-
betare vi äro, vårt hedersnamn det är" m. fl.

Och under vinterkvällarna gick tiden fort, när
någon af de unga läste högt ur någon treflig bok,
som läraren anskaffat.

Dessutom hade han kömmit upp med en syn-
nerligen märklig ide, som väl i början liksom alit
nytt stötte på motstånd, men som sedermera
väckte mycken belåtenhet. Hans förslag: en egen
tidning, som ungdomsföreningen skulle skrifva
och sedän läsa upp vid hvarje månadsmöte. Ja
denna tidning skulle medlemmarna själfva fylla

hade läraren sagt, medan han själf åtog sig
att ordna och renskrifva den.
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Först tyckte nog de flesta, att det var bara
skoj alltsammans. Hvem af dem skulle väl kunna
sätta ihop något skriftligt. Man hade ju knappt
i alla gårdar i kapellet någon tryckt tidning. Nog
finge nu läraren själf ensam sorja för bladet.

Det gick också så med första numret, men re-
dan i det andra inglck en trollsaga och „en roli-
ger visa" af skilda föreningsmedlemmar, och se-
dän var isen bruten också på detta område. Hiiru
kunde väl läraren veta, att Emma på Storgården
skulle kunna skrifva en sommarsång och att ös-
terviks Kalle kunde komma ut med att berätta om
skridskofärden på Knutsdagen. Ja undersamt
var det, han riktigt som såg igenom dem, och när
han sade: Nog kan du det Kalle, om du riktigt
bjuder tili eller försök på bara Emma så
låg där en sadan makt i tanken, att ingen för-
mådde afsäga sig.

Men allra märkvärdigast var det ändå, när det
hördes att Strömholms-dejan skulle uppträda i
tablå på fastlagstisdagen. Det ville alla vara
med om att se, ty tysta Amanda hade just inte
det yttre för sig, men då man såg henne i Zigenar-
lägret med en stor slef i handen vid grytan som
hängde på kroken öfver elden, förundrade sig in-
gen öfver lärarens vai, ty just Amanda med sin
bruna hy och sinä små svarta ögon passade bättre
än någon annan in i denna tafla, det insågo alla,
och från denna stund var också tysta Amanda
vunnen, den hittills kanske mest motsträfviga.
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Den gula duken virad om hufvudet och det granna
röda förklädet hade för alltid bedårat henne. Här
var nog något bättre upp än att slösa med kaffe
och ficklån åt Smeds-Janne om kvällarna han
hade visst inte något allvar med sitt spring i alla
fall, bara skröt och gjorde narr af, hurudan tur
han hade hos kvinnfolken.

Här i ungdomsföreningen voro alla goda kam-
rater, det var lärarens förtjänst, hvarken skval-
ler eller kurtis trifdes där han var med. Natur-
ligtvis hade Bengt Erikson också slagit sitt stora
slag för nykterhetssaken, hans varmaste intresse,
och flera hade r,edan beslutat blifva absolutister.
Han ansåg att det mesta onda, brott, last och för-
villelser af olika slag, främst hade sin rot i dryc-
kenskapen, och den hade han svurit kamp på lif
och död.

Tiden då lärartjänsten skulle ordinarie besät-
tas var emellertid nu inne. Barnen förstodo ej
annat än att de skulle få behålla sin kara lärare,
och ungdomen agiterade. Nog fanns där ju många,
som tyckte att Erikson kunde vara lika bra som
någon annan, men främste mannen på orten,
gamle Storgårdsfar, hade nu som alltid makten
i sin stadiga näfve.

Klockarens son hade ju gått igenom semina-
riet, och fäderna hade länge sedän planerat, att
han skulle få platsen —så skedde äfven. Qum-
morna ömmade visserligen för Bengt Erikson,
han var ju både sedlig och höflig och hade lärt
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ungdomen många goda ting. För barnen var det
en förfärlig missräkning, och ungdomsföreningen
revolterade fåfängt. Saken stod nu en gång fast,
och den som säkert tog den lugnast var Bengt
Erikson själf.

Han hade alltid hallit stadigt fast den tanken, att
han bara var tillförordnad, och när han nu blic-
kade tillbaka på den tid som flytt, var det med
endast tacksamma känslor: att det förunnats ho-
nom att arbeta så pass länge på denna obrutna
mark. Här hade dock förvisso månget frö grott,
mången fager blomma slagit ut. Det var mera,
mycket mera än han vågat drömma om, då han
först kom, och många af hans vackraste dröm-
knoppar hade här vecklat ut sinä blad. Hvad ville
han mer begära.

Ungdomsföreningen ställde tili en liten af-
skedsfest för honom. För första gången hade
han inte själf värit med om att sätta ihop pro-
grammet, de hade gjort det alltsammans på egen
hand.

Storgårds-Emma hade strängat sin lyra tili
ett tacksägelsekväde, där den goda viljan betydde
minst lika mycket som de lyckade rimmen, och
kören sjöng en afskedssång tili hans ära på en
välbekant melodi. Det hela var riktigt nätt ar-
rangerat från början tili slut, och Bengt Erikson
tänkte, att också i det afseendet hade hans ar-
bete burit frukt. Det märktes helt tydligt, att för-
eningen begynte blifva själfständig.
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Saknaden vid tanken på den förestående skils-
mässan var i alla fall fullt uppriktig. Flickorna
hade allesammans röda ögon och våta näsdukar,
och gossarna sågo modfällda ut.

Hvem skulle nu taga hand om alla förenin-
gens angelägenheter, sköta kassan och bilägga
förekommande tvistigheter för att icke tala om
tidningen, hvars redigering och renskrifning ute-
slutande fallit på lärarens lott. Nu först begynte
de klarare se, hvilket arbete han ålagt sig och
huru mycken möda han burit på, för den goda sa-
kens skull.

Kalle från östervik hade fått i uppdrag att halla
tacksägelsetalet. Han stammade en smula
snubblade öfver ett och annat af de vackra or-
den, som alla vid ett gemensamt möte svarfvat
ihop med icke så liten stolthet, men i det hela
gick det nöjaktigt nog och tili de öfrigas fulla be-
låtenhet.

Läraren tog det också mycket vänligt. Han
stod däruppe vid den festligt smyckade katedern,
som så ofta förr, smärt och fin, en ungdomlig ge-
stalt med rfågonting ljust och rent, som det
gjorde godt att se.

Tack för de varma orden, kamrater sade
han med sin klara, bärande stämma men ni ha
nog tackat för mycket mer än jag kunnat göra.
Det må ni dock veta att viljan alltid fanns, om ock
förmågan ofta brast. Jag är ju bara en pojke
ännu han rodnade lätt jag har så föga erfa-
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renhet, det enda jag kan säga är, att jag lagt min
kärlek i arbetet, och det kan ju möjligen vara ett
plus att räkna med.

Tro inte heller, att jag går med tanken att jag
vore oumbärlig här nej, nej, en sår, en annan
får bärga skörden, det är naturens lag. Vår lilla
förening skall bestå och växa det är mitt in-
nerliga hopp växa sig stor och stark och sprida
glädje och gagn i alit vidare kretsar, och långt
borta härifrån skall jag, som värit med om att
grunda den, fröjdas öfver att se det lilla frö jag
en gång i trohet sådde bära frukt tili välsignelse.
Minns ni, hvad vi läste en gång om nybyggarna
i vildmarken? pioniärer kallas de, de första,
som bryta mark och odla bygd där ute. Jag är
lik en af dem den första här. Nu går jag för att
kanske på en annan plats begynna samma arbete
på nytt. Jag är blott en pioniär, och när mar-
ken blomstrar en dag och bygden bär rika skör-
dar, då är banbrytaren kanske glömd, men det
gör ingenting, bara hans verk består för kom-
mande dagar. Lefve framtiden, hurra!



HANS ANDRA HUSTRU.

1 kapitlet.

Sommarsolen strömmade rikt och varmt ned
öfver den vackra terrassen med alla dess förtju-
sande växtgrupper och speglade sig lekfullt i en
liten fontän midtpå den sammetslika gräsmattan.
Längre bort syntes det gröna dunklet af en väl-
vårdad park, men under de höga träden, lindar
och lönnar som kantade terrassen, hade man äf-
ven skugga under den hetaste sommardag.

För att utnyttja den hade man också här pla-
cerat diverse prydliga trädgårdsmöbler, ty platsen
erbjöd utom sin svalka en vacker öfverblick af
terrassens anläggningar med Adlerhofs ståtliga
hufvudbyggnad i fonden.

Mellan två lägre trädgrenar var en hängmatta
uppspänd, och en behagligare hviloplats kunde
man svårligen önska sig. Så tyckte förvisso
äfven miss Alli, som tydligen ansåg, att just en
hängmatta var synnerligen lämplig för en sadan
liten smidig mjuk kattunge som hon, ty en kattunge
liknade hon mest af alit, en lekfull graciös varelse
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med silkesfin hud och Stora grönskimrande ögon,
som ibland kunde bli alldeles svarta. Hon var helt
ung ännu, gestalten skulle säkerligen ännu
utveckla mer harmoniska former, men blicken
var tillräckligt klippsk, och den lilla uppnäsan och
de fylliga röda läpparna gåfvo ett pikant tycke
åt de något oregelbundna dragen.

Hermes dräkt föreföll vid första anblicken
enkel, men senare såg man, att den snarare
utmärktes af en viss studerad ansprlåkslöshet.
Alli var nu en gång sadan brukade hennes mor
fru von Moring berätta aldrig någonting dyr-
bart om sommaren, bara lätta tunna tyger.
Men om hvad de kostat hos sömmerskan, vad gar-
nityret steg tili, och om den möda dessa „enkla
toaletter" orsakade då det gällde tvätt och stryk-
ning, därom talades förstås icke.

Det knastrade på sandgången, som från karak-
tärshuset ledde direkte hit ned. Kunde det vara
Herman, som återvände från Charlottelund? En
besynnerlig människa, hennes kara herr svåger,
aldrig hade han behof af någon siesta, ens under
en brännhet sommardag som denna, dessutom
var han ytterst ohöflig. Tänk att lämna sinä gäs-
ter utan ett farväl en gång och icke komma hem
tili middagen fatalt! Nej det var icke Herman
som kom, och miss Alli kröp åter tillbaka i häng-
mattan, gäspade och sträckte fram sinä skospet-
sar. Man kan tröttna uppå allting här i världen,
tili och med att svaja i en hängmatta under
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skuggiga lindar, men att beundra sinä egna nätta
fötter var alltid lifvande.

Å, se där kom fru mamma seglande utför
gången med sinä „draperier", tant Maria tili höger
och tant Amalia litet bakom, som vanligt, det såg
för galet ut. Alli brast i ett högst vanvördigt
skratt och fortfor ännu, då de tre damerna kommo
fram tili henne.

Så lustiga ni se ut ropade hon emot dem
„törnerosas" gummödrar i svart, grått och

marinblått, ha ha ha. Ack hvad din hatt är hemsk,
tant Maria, den kunde gärna användas som fågel-
skrämma i gamle „mästarns" jordgubbsland.

Lillan är på godt humör svarade tanten
blidt.

Hon har visst sofvit bifogade den
beskedliga tant Malla och ställde sig med beund-
rande blickar vid hängmattan.

Usch, hvarför borrar du ögonen i mig så
där, du vet ju, att jag aldrig kunnat tåla det!

Var inte ohöflig mot dina tanter förma-
nade fru mamma mildt.

Hon menar inte illa, vår skönhet med-
lade tant Malla.

Alli vände nonchalant ryggen åt sällskapet
och började med de små hvassa tänderna tugga
på ett nedhängande blad.

Fru von Moring hade emellertid slagit sig ned
i trädgårdssoffan i det hörn, där en virkad filt och
några mjuka kuddar enkom voro anordnade för
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den goda damens bekvämlighet, medan hennes
slappa hvita händer långsamt rullade upp en bro-
kig ullgarnsvirkning ur den broderade arbetspå-
sen, som på en silfverkedja hängde kring hen-
nes frodiga arm.

Jag är högst missnöjd med din herr svär-
son, började tant Maria, som hade en hvass, något
röd näsa och små stickande bruna ögon pas-
sar det väl för värden i huset att utan någon
ursäkt dröja borta öfver middagen. Huru länge
väntade vi på honom, Malla? Du såg jupå kloc-
kan! Tolf minuter, inte mer svarade systern
motvilligt.

Alldeles tillräckligt för att bevisa en our-
säktlig försumlighet mot svärmor och svägerska.

Det var väl något oförutsedt, som fördröjde
honom vågade tant Malla invända. Herman
är ju eljest själfva artigheten.

Jag håller med Maria sade Allis mor
men man får icke så här i början åtminstone låta
märkä, att man känner sig sårad. Karlarna äro
så konstiga och förlåt att jag säger det, men
jag har kanske något större erfarenhet i det hän-
seendet än du syster Maria.

Tanten snörpte munnen tili ett sötsurt leende,
hon tyckte aldrig om att den yngre systern krå-
made sig öfver giftermål och klokskap „gam-
mal var ju äldst" i alla fall. Hvad säger då vår
lilla Alli? frågade tant Malla och nickade bort
tili den unga damen, som nu satt sig upp i häng-
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mattan och lät sinä skospetsar sväfva fram och
åter öfver marken inunder.

Jag säger, att svåger Herman är en gam-
mal tvärvigg, hvars sällskap jag inte det allra
minsta bryr mig om, och att jag har odrägligt trå-
kigt, om inte Konni snart kommer och lifvar upp
ensligheten. De sista orden uttalades med
eftertryck och åtföljdes af en liten listig sidoblick
på mor och mostrar.

Konni har väl ej så lätt att skaffa sig ledig-
het så här midt i sommarn, forstmännens bästa
arbetstid sade tant Maria och drog ut sitt bro-
dergarn med en häftig knyck.

Han kunde gärna för mig stanna där han är,
i stället för att komma hit och prata strunt som
vanligt mumlade fru von Moring förtretad.

—• Jag har skrifvit och bjudit honom tili Adlers-
hof upplyste skönheten triumferande. Her-
man tycker bra om honom.

Var då tyst varnade modern aUvar-
samt ond nasta minut gled dock ett blidt leende
öfver de något grofva, hvardagliga dragen, som
kanske i ungdomen ansetts vackra, ty på sand-
gången kom med raska steg en reslig man, klädd i
ljusgrå sommarkostym med halmhatt på hufvudet.

Jag skyndar att genast vid min återkomst
göra damerna min ursäkt han bugade sig artigt
för dem alla på en gång, ehuru Alli ej låtsade se
denna hälsning.

Man måste öfverse med en godsägare,
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som har så många olika plikter att sköta sade
fru von Moring älskvärdt fru Berg berättade,
att du ridit tili någon af utgårdarna.

Ja det gjorde jag, men egentligen var det
ett invik tili kvarnen, som förorsakade mitt dröjs-
mål jag är särdeles tacksam för svärmors väl-
villiga öfverseende.

Fru von Morings läppar kröktes smått:
Jag tror sade hon torrt att man på

kvarngården kan tillämpa det gamla ordspråket
„alla vägar föra tili Rom".

Det kan nog hända han log hjärtligt, och
detta leende lyste upp och föryngrade märkbart
det manliga ansiktet, där eljest ett lätt drag af
svårmod inrotat sig. Han var ej hvad man bru-
kar kalla en vacker kari, men hela gestalten, ut-
tryck, sätt och vasen ingaf förtroende, och det
var denna egenskap, som gjorde godsägar Lin-
der den ansedde innehafvaren af en bland trak-
tens största jordlägenheter tili en allmänt om-
tyckt man och aktad medborgare. Några, i syn-
nerhet fruntimren, funno honom något för allvar-
sam, ja sträng, och fruktade det dystra veck, som
ofta bildade sig mellan hans ögon. Mannen kal-
lade det karaktärsfasthet och sade, att han var
en helgjuten personlighet.

Jag tänkte på Ella sade svärmodern.
Ja Ella hans leende blef alit ljusare

hon lefver riktigt upp därborta i kvarngården. Är
i farten från morgon tili kväll bland höns och gri-
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sar och har redan fått en smula färg på sinä
bleka kinder.

Fru von Moring kväfde ett utrop, och man
kunde se, att det sjöd inom henne, men med till-
tvingad behärskning sade hon blott klagande:
Jag har afhållit mig från att klandra detta vidun-
derliga infall, att uppfostra ditt barn, för att icke
säga mitt barnabarn hon lade särskild ton-
vikt på ordet mitt i en bondstuga närä nog
bland djuren, som du själf nyss omnämnde. Men
att jag blott fått se flickan en enda gång sedän
vår hitkomst, det vågar jag kalla hårdt.
Och fru von Moring strök lätt med sin spetsnäs-
duk en frampressad tår ur ögonvrån.

Det lilla fruktade vecket mellan Hermans
ögonbryn blef plötsligt synligt, men hans röst ljöd
lika lugn, då han svarade: —Det kan se så ut,
bästa svärmor, men om Ella är er kär, så vet jag,
att mormorshjärtat icke missunnar henne vistel-
sen därborta, då den så synbarligen bekommer
henne väl, och beträffande det naturligtvis
på skämt framkastade yttrandet, att hon upp-
fostras i en bondstuga, så kan jag berätta, att
mjölnerskans vindskamrar äro de propraste gäst-
iPum man kan se. För resten är det vår goda dok-
tor Wallberg, som bör anklagas för denna
enligt svärmors utsago vidunderliga ide. Han
är alldeles entusiasmerad för madam Martinens
ypperliga tallbarsbad, getmjölken och den friska
kådluften i kvarnskogen, och det var hans för-
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slag att skicka vår lilla tvinande Ella med fröken
Holm dit bort på några veckor under sommaren.
Han var, som svärmor vet, inte alls nöjd med bar-
net senaste vinter och hyser ett ofantligt för-
troende tili kvarngården, där sju unga getter
växa upp i kapp med

Qrisar och höns ljöd det plötsligt från
hängmattan.

Förlåt, jag tänkte säga ungskogen sva-
rade han skrattande och vände sig mot henne:
Har du hait en dräglig siesta Alli?

Hon skakade sitt hufvud med en tragikomisk
min: Mamma och tanterna kommo hit ned och
störde mig med sitt prat.

Så naivt hviskade tant Malla tili Her-
man men han nickade blott förströdt. Hans
tankar hade redan återvändt tili hvad de nyss
taiat om.

Jag tror doktor Wallberg nog har fullkom-
ligt rätt sade han med en suck stackars lilla
Ella behöfde alltför väl komma ut bland friska
glada kamrater och lära sig skratta som andra
barn, sadatit glömmes bort i det instängda sjuk-
rum, där hon mest fått dväljas.

Han talade med ifver om doktorns förslag,
men förteg visligen slutklämrrten: Låter du
flickan stanna kvar på Adlershof, medan fru svär-
mor med sällskap gasterar här, så kan jag för-
säkra, att den lilla har alls ingen nytta af sin
sommar. Jag känner den gamla nådens uppfost-
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ringsprinciper, konstgjorda plantor, hä hä hä
nej min vän, sänd du barnet bort tili Nocka kvarn
så länge; madam Martinen är en förträfflig
kvinna, fastän utan metod i fråga om pedagogi-
ken hon känner hvarken tili kerni eller fysik,
men hennes matordning har den riktiga samman-
sättningen i alla fall, och i fråga om sundhet är
hon i mitt tycke en auktoritet. Både Ella och
fröken Holm skall ha godt af vistelsen där.

Så hade doktorn sagt, och fadern insåg väl
sanningen af hans ord, i synnerhet som han själf
bäfvat för det långa och oväntade besöket, hvar-
för ock gamle doktorns förslag lyfte en cent-
nertyngd från hans sinne. Det var ju visserli-
gen en försakelse att icke ha flickan hos sig, men
han kunde ju när som helst rida öfver tili kvar-
nen, och det kändes så tryggt att veta henne vara
i goda händer.

Kanske fru von Moring likväl hade en hem-
lig aning om hans verkliga tankar, ty hon blef all-
tid något mulen, när talet berörde detta ämne,
ehuru hon eljest städse hade ett blidt leende tili
hands för sin svärson.

Jag kan berätta en nyhet ropade Alli
i sin hängmatta Konni kommer hit i sommar,
kanske snart nog.

Verkligen herr Linder smålog det är
väl då dig jag har att tacka för besöket det
behöfs nog en stark dragningskraft för att skaffa
honom hit midt under arbetstiden,
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Tanterna sågo olyckliga ut, och fru mamma
kastade i smyg förgrymmade blickar på sin oklo-
ka dotter men miss Alli gungade oberör,d fram
och åter och svängde sig nasta minut graciöst
ned på marken samt kilade in i parken gnolande
på en operett-melodi. Det låg verkligen något
oeftertänkligt ledigt i alla hennes rörelser. Her-
mans blick följde henne omedvetet, och tant
Malla stötte förstulet sin syster på armbågen,
medan fru von Moring blidt yttrade: Den lilla
svärmerskan, nu går hon igen tili sin favoritplats
nere vid bäcken, parken här är då riktigt ett el-
dorado för henne.

Det gläder mig!
Jag har verkligen aldrig upphört att för-

undra mig öfver stackars Constance, som inte
kunde trifvas här! Herr Linders ansikte mörk-
nade, det där »stackars Constance" berörde ho-
nom ytterst pinsamt han hade ju hört det så
ofta, men med ett fattat beslut att ej stöta sig
på småsaker, svarade han, att hans aflidna hu-
strus lynne fordrade ett rörligare lif, än hvad lan-
det här kunde erbjuda henne.

Tänk hvad Alli då är olik sin syster
smäktäde modern med en blick bortåt parken
och den försvinnande flickgestalten hon är all-
deles betagen i Adlershof, och redan själfva luf-
ten tycktes bekomma henne väl. Hennes bronchi-
tis från i varas är också redan helt och hållet
försvunnen.
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Ja det är sant bifogade tant Maria ef-
tertryckligt, och tant Amalias medgifvande kom
litet senare, som ett svagt eko.

Kanske Alli skött sin hälsa bättre här än
vid en badort, där det finns så mångahanda för-
ströelser menade godsägaren torrt.

Hvad tänker du på, min vän! fru von
Moring lät högst indignerad. Alli var ju i f joi
alldeles för ung för societetslifvet, man kan inte
tillräckligt länge bevara ungdomsfriden hos vara
kara små flickor det är min princip.

Herr Linder svarade ej, borrade blott som en
tyst protest sin promenadkäpp eftertryckligt ned
i sanden. Om någon haft erfarenhet af svärmo-
derns uppfostringsprinciper, så var det han.

Han reste sig hastigt: Jag ser fru Berg
däruppe sade han hon är säkert så vänlig
och låter oss få kaffet hit ned.

Så vänlig eftersade tant Maria mali-
ciöst.

Hvilka konsiderationer för en hushållerska
rätt och slätt.

Hushållsföreståndarinna rättade tant
Malla skyggt hennes man har värit ämbets-
man och hon är besläktad med Hermans mor.

Har någon önskat dessa upplysningar, frå-
gade hennes syster majestätiskt jag för min
del intresserar mig åtminstone icke det allra min-
sta för fru Bergs familjeförhållanden. Därpå
vände hon sig tili fru von Moring och sade otå-
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ligt: Hvarför skall Alli då alltid föra den odräg-
liga Konni i släptåg en pojkslyngel som inte
betyder någonting, Herman kan ju taga det illa
upp, du bör verkligen halla en förmaning för Hie-
kan, kara Leontine.

Förifra dig icke, Maria sade fru von Mo-
ring stucken. Jag tänker att en mor bäst för-
står att bedöma sitt barns uppförande, och i fråga
om Alli kan jag förtro dig, att hon kanske är slu-
gare än vi alla tre tillsammans. Litet rivalitet och
svartsjuka kan vara nyttig ibland som krydda för-
stås, och Alli sköter nog sinä aktier tili belåten-
het, får du se.

Hon är alltid beundransvärd, vår lilla skön-
het jollradetant Malla, men tant Maria snörpte
munnen med ett uttryck, som om hon velat säga:
Ja, få se hvem som tili sist har rätt!

I själfva verket var modern dock långtifrån
nöjd med sin dotter, hvars egenmäktiga natur
hennes slapphet aldrig förmått tygla. Med stac-
kars Constance var det helt annorlunda. Hon
gick i ledband och Var så mjuk som ett vax för
alla mammas planer.

Tant Maria hade förstås rätt, om hon ocksä
icke ville erkänna det. Tänk att springa sin väg
som en skolflicka, just då Herman riktigt slagit
sig ned hos dem, det hände minsann inte för ofta,
och när mor och dotter om kvällen blefvo allena
i det vackra gästrummet de delade, började den
förra en liten läxa, som slutade med att Alli i för-
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treten brände sitt lilla rosenröda pekfinger på
tången, hvarmed hon just behandlade sinä lockar,
för att håret icke skulle se alltför „lagadt" ut
nasta morgon.

Jag sade er ju, att Herman är tråkig
sade hon trumpet och blåste på fingret. Med
Konni har jag alltid roligt.

Kan så vara, men du bör komma ihåg, hvad
en fattig forstmästare har att bjuda på det vore
visst icke så roligt ändå att sitta i en vrå i skogen
med honom du med dina vanor och fordrin-
gar.

Usch då, alltid kommer du med dina beräk-
ningar, jag tycker kara svåger mest liknar en
gammal skolmästare, som börjar mästra vid min-
sta lilla skämt.

Ja min vän, låt så vara, men du tycker i
alla fall om ett komfortabelt hem och vackra sa-
ker och pengar fullt upp. Stackars mamma kan
tyvärr inte uppfylla dina små önskningar, men då
stackars Constance lefde, hade också jag en för-
nimmelse af de rikas lycka. Åhå, ja ja lofva
nu bara, Alli, att bli hyggligare mot Herman.

Jag lofvar ingenting svarade skönheten
otåligt förresten kan du lita på att jag har på
minä fem fingrar, huru man skall fånga en kari
—om man viii, förstår du. Jag har ju haft godt
tillfälle i åratal redan, som du vet.

Qodnatt älskling, jag ser att vi förstå hvar-
andra suckade den ömma modern.
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Godt, var då inte mer någon nattpredikant.
Du ser förresten i den där mössan ut som en ve-
ritabel uggla sade oskulden näbbigt.

Lilla kvickhufvud, men vet du, hvad jag
upptäckte i dag. Jo, några fräknar på din näsa.
Du borde vara aktsammare i fråga om hatt och
flor. Slå litet mandelkli i vattnet för säkerhets
.skull.

Fräknar äro skönhetstecken svarade
miss Alli med sin vanliga säkerhet i fjol sade
baron H. i Hangö, att de klädde mig.

Fru mamma teg, hon visste, att den sista var-
ningen åtminstone icke var förspilld: Qodnatt,
prinsessa, sof sött.

Det gör jag redan hvarför väckte du mig
mumlade den älskvärda skönheten med ryg-

gen åt väggen.

2 kapitlet.

Matsalen på Adlershof var nastan det trefli-
gaste rummet i hela huset. Stor och luftig med
höga fönster hade den glasdörrar, som ledde ut
tili den vackra, af gamla träd skuggade gårdspla-
nen. Gammaldags ekskåp med husets linneför-
råd täckte väggarna, och i taket hängde en antik
kristalljuskrona. Därunder stod frukostbordet
prydt med en vacker blombukett i en brokig ki-
nesisk vas.
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Dörren tili gården stod öppen i den solklara
sommarmorgonen, och mot dörrposten lutade
godsägaren sin kraftfulla gestalt. Nu inträdde ha-
stigt en liflig äldre fru, som hade i handen en korg
full med blanka nycklar: Qod morgon, kara
Herman!

Qod morgon, tant Dika.
Förlåt att du fått vänta på ditt kaffe, men

„mästarn" kom upp med sinä grönsaker och ville
ha besked också för i morgon. Jag viii hoppas
att kaffet icke hunnit kalina. Hon gläntade på
locket tili den blanka gammalmodiga kopparkan-
nan: Ånej, så illa är det ej.

Var lugn, lilla tant herr Linder log god-
lynt. Ditt kaffe har alltid den rätta temperatu-
ren, det vet jag af gammalt.

Tack sä mycket tanten nickade skälmskt
håll nu tili godo. Äggen äro nyvärpta, och

Mari tog just brödet ur ugnen.
Vet tant Dika, hvad jag tycker han

lutade sig fram öfver bordet och såg henne in i
ögonen. Jo att vara frukostar så här på tuman-
hand för närvarande äro dagens trefligaste stun-
der gästvänligt, eller hur? Hon skrattade.

Nåja, jag är nog ense med dig, fastän jag
inte riktigt vågat ro fram därmed.

Tant är ju alltid så grannlaga sade Her-
man vänligt. Jag minns nog, när jag fick svär-
mors bref med underrättelsen om deras minst
sagt oväntade sommarbesök, och jag hade svårt
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att komma fram med den ledsamma nyheten,
huru vänligt du tog emot den, fastän du nog kände
tili alit det besvär så många långvariga gäster
skulle medföra.

Kara Herman, detta hus är ju ditt, och du är
ju i din goda rätt att härbärgera gäster, både
många och för huru lång tid som helst.

Dessa gäster hade jag dock icke inbjudit
svarade han och lekte med skeden mot den tömda
kaffekoppen. Jag hade ju förr så mer än nog af
fru svärmors sällskap och hennes inflytande på
minä husliga förhållanden, att det bör förlåtas
mig, om jag icke särskildt gladde mig åt besöket.

Fru Berg nickade och skyndade att byta ut ett
tråkigt ämne genom frågan: Huru fann du
Ella i går? Å, som ett annat barn han ljus-
nade genast upp. Både baden och getmjölken
verka välgörande, och hon har blifvit solbränd,
hvilket enligt doktor Wallberg är ett godt
tecken.

Har doktorn värit där?
Ja, i förrgår, sade fröken Holm, och han

var mycket belåten.
Qodt och väl, jag är så glad att vår lilla

flicka har det bra därborta.
Och att hon är ur vägen dessa veckor

afbröt han litet kärft.
Tanten nickade, de förstodo hvarann äfven

utan ord: Edith Holm har också ett godt sätt
med Ella, hon är en liten skygg varelse, som du
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vet, och slösar inte med sin tillgifvenhet, men tili
henne har hon slutit sig.

Kanske denna tillbakadragenhet kan rädda
henne från mången sviken illusion sade han
med en suck.

Ja, men den är icke naturlig hos ett litet
barn. Dock tror jag fröken Holm skall lyckas
lösa gåtan och tina upp hennes lilla frusna hjärta.

Jag tycker fröken Holm själf förefaller
något kali.

Ånej inföll fru Berg lifligt hon är blott
en smula blyg, men med Ella, då hon tror sig obe-
märkt, är hon glad som en lärka hon gömmer
nog på en skatt både af rikedom och värme, det
är jag viss om.

Möjligen svarade herr Linder. Plikt-
trogen tyckes hon ju vara.

Du kommer nog att värdera henne, ju mer
du lär kanna henne sade tant Dika med öfver-
tygelse.

De sofva väl ännu däruppe? Han reste
sig från bordet och tände en cigarr.

Ja visst, tanterna komma dock ned och äta
sin frukost klockan tio, men fru von Moring får
aldrig störas före elfva. Då viii hon ha sin bricka
uppburen, och jag kan förtro dig hon log godt

att den måste vara mycket väl försedd.
Än Alli då? Å, hon tillbringar halfva

dagen i säng och dricker sedän choklad med
kakor eller småhröd; modern klagar öfver hen-
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nes brist på aptit, men när man lefver mest på
sötsaker, blir den sunda matlusten borta.

—Så är det. Tänk, tant Dika, att sofva bort
dessa friska morgonstunder, just de bästa tim-
marna af dygnets tjugufyra goda, och så petä
med toalettbestyren tili en sen middag och tugga
på praliner. Kan man tanka sig en mera för-
störd uppfostran.

Hon är i grund och botten ett godt barn,
sade fru Berg välvilligt. Men mor och mostrar
ha gjort alit sitt tili för att skämma bort henne.
Nu är det hon som har makten i sinä händer, och
full af lif är hon, det är då visst och sant. Ibland
då hon kommer som en hvirfvelvind genom alla
rummen och både kök och skafferi, blir jag litet
hufvudyr. Men hon menar ej något ondt därmed
i alla fall. Vårt enformiga hvardagslif är väl en
pröfvosten för henne, kan jag tro.

Ja ombyte och förströelse, det är ju lösen
för dem däruppe. Kanske dock konsten ej ännu
helt och hållet lyckats kväfva naturen hos lilla
Alli. Han hälsade lätt, tog sin hatt och gick med
raska steg nedåt ekonomibyggnaderna.

Fru Berg såg bekymrad efter honom. Stac-
kars Herman ljöd det inom henne. Fru von
Morings syften ligga i öppen dag, och hon lägger
sinä snaror alltför klumpigt. Men den lilla ungen
med sinä skimrande ögon och sinä graciösa rörel-
ser är verkligen intagande och männens hjärtan
lätt antända. Tänk om vi måste lefva igenom det
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gamla en gång än. Herman har nog icke glömt
det, men när man älskar, blir den mest erfarne
ohjälpligt blind.

Hennes blick blef fuktig och läpparna darrade.
Skulle han väl på nytt sälja sin knappt återvunna
frid, för ett par bedårande kvinnoögon. Hon suc-
kade, men hann ej längre öfverlämna sig åt
grubblerier, ty hon hade ju mycket att ombesörja
i detta stort anlagda hus och det ännu mer under
närvarande förhållanden.

I mer än trettio år hade fru Berg sett solen gå
upp öfver Adlershofs gamla lindar, ty just så länge
sedän var det hon kom på besök tili sin kusin och
fostersyster, Hermans mor. Men besöket blef för-
längdt år efter, år, hon var ju enkä och barnlös och
bjöd gladt sinä villiga händer att dela fru Linders
mångahanda omsorger. I sorg och glädje hade
tant Dika stått bi sjukdom och dödsfall hade
hon burit med samma jämnmod, sarama trofast-
het, och när sedän Adlershofs vördade husfru
för långa år fästes vid plågolägret, var det fru
Berg som tog hela hushållsbördan på sinä skuld-
ror.

Också efter moderns död hade hon stannat
kvar hos Herman, sin gudson och den ende öfver-
lefvande af syskonkretsen i hemmet; vid honom
var hon ock fäst som vid en egen son och hade
gärna velat gifva alit för hans lycka.

En kort tid hade hon ock hoppats denna lycka
för honom, men detta hopp svek. Det var blott



48

ett bedrägligt irrsken, ej den sköna, värmande
so!en.

Tant Dika hade på sin morgonrond genom det
stora huset kömmit in i godsägarens rum strax
tili vänster om den stora förstugan, som med
sinä jakttrofeer och mässingslampetter ganska
väl gjorde skäl för benämningen hali, som Alli
pläderade för. Några bamburörslänstolar, ett
par tre skinnmattor och en liten brasa i den gamla
tegelstensugnen skulle verkligen göra den riktigt
engelsk, förklarade hon.

Fönstren i Hermans rum vette äfven mot
gårdsplanen, det var kanske litet mörkt, och den
gamla mahognymöbeln från hans fars tid gjorde
äfven sitt tili, men det låg en prägel af hemtref-
nad öfver det hela, det var individuellt och af-
speglade innehafvarens smak, ända från det väl-
fyllda bokskåpet med gedigna verk i vackra band
tili skrifbordet med sin värdefulla marmorupp-
sats och hyllorna vid väggen fyli da af broschyrer
i alla dagens frågor.

Fru Berg tillät ingen annan att städa härinne,
och när hon nu gick omkring med sin lilla fjäder-
viska och med ett stycke gammalt linne polerade
hvarje hörn af mahognymöbeln, låg det en nas-
tan smeksam varlighet i hennes sätt att vidröra
hvarje föremål. Hon slog upp fönstren och nic-
kade god morgon åt trotjänaren Lars kusk, som
vördsamt hälsade upp i förbigåendet. Alla kände
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ju henne så väl och visste, att hon var att lita tili
i råd och dåd.

Snart hade hon redan slutat sitt värf. Annu
en strykning öfver den präktiga eldskärmen som
Hermans mor som ung broderat, sedän sköt hon
fram hvilstolen tili det lilla rökbordet och gick,
utan att kasta en enda blick på taflan mellan
fönstren, en ständigt florshöljd bild, som värit
den tysta åskådarinnan tili hennes arbete. Men
hvarför skulle väl tant Dika se dit bort, hon
kände ju detta anlete blott alltför väl och intet
vänligt minne vidlådde porträttet.

I gästrummen på öfre botten hade det emeller-
tid blifvit lif och rörelse. Tant Malla kom med
sinä små trippande steg nedför den breda, af en
mörkröd matta täckta trappan, förtjust att få ett
litet samspråk i gång, då fru Berg tycktes vara
ledig. Den majestätiska tant Marias inträde
gjorde dock ett hastigt slut därpå, och båda
damerna satte sig tili den rikliga frukosten.

Senare bar husan Lisa upp fru von Morings
tunga bricka, som ställdes på ett bord i öfre för-
maket, äfven det nu upplåtet tili de främmandes
disposition. Men inne bakom fällda gardiner
lutade miss Alli ännu länge sitt rosenfärgade öra
mot kudden, dock ej så fördjupad i drömmarnas
värld, att icke moderns minsta rörelse framkal-
lade en missnöjets rynka pä den släta pannan.

Solen hade hunnit utföra jätteverk, innan
skönheten sväfvade nedför trappan iklädd en af de
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enkla sommardräkterna, hvars broderier utgjorde
Lisas fasa vid strykbrädet, och begaf sig ut på
terrassen, där hon bland blommornas skara ut-
valde några praktfulla röda nejlikor för att full-
ända sin toalett.

Lilla häxa, jag är rädd för dig suckade
tanten, då hon i nasta ögonblick såg Herman vid
Allis sida, leende åt hennes muntra prat.

Denna syn återförde nämligen i hennes minne
en annan ung varelse med ögon mörka som Allis,
om ock mer smäktande. Lätt som dessa hade
hennes fötter fordom trampat den breda sand-
gången, men icke endast sandgången, ack nej, ali
trefnad och frid inom det gamla huset hade de
skoningslöst förtrampat, och därför var tant Dikas
suck både tung och djup.

Men nu måste hon skynda att servera Allis
choklad, som hon de vackra morgnarna helst
behagade intaga vid ett litet bord framför en
soffa i skuggan af byggnaden, och Herman stod
nu som ofta på sin favoritplats i dörröppningen.

Den unga damen låtsade vara helt upptagen
af sin angenäma sysselsättning, men i smyg lät
hon blicken under de långa ögonfransarna glida
bort tili svågern. Hon ville oändligt gärna lära
sig tyda hans outgrundlighet, som hittills trotsat
ali hennes skarpsynthet. Herman var ju ytterst
artig såsom värd och tillmötesgående i hvad som
angick gästernas trefnad och komfort, men för
resten odrägligt oåtkomlig, och det fanns ämnen,
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som aet var omöjligt att vidröra med honom. Där
var nu exempelvis hans första äktenskap!

Alli hade så oändligen gärna hört talas om
Constance, den afgudade halfsystern, i mammas
tanke ett verkligt ideal, en ängel at godhet, men
vid alit som rörde henne, förblef han stum.

Alli var blott nio år, när systern gifte sig, men
hon kom mycket väl ihåg bröllopet och alla för-
beredelser därtill. Stackars förtjusande Cons-
tance, att vara så vacker och ha allting fullt upp,
och sedän helt plötsligt ryckas bort från alltsam-
mans. Det var bra hårdt.

Mamma suckade alltid, då hon talade om
Constance, det var nog något tragiskt med hen-
nes giftermål, kanske hade de värit olyckliga,
Herman var bestämdt en äkta despot. Beslut-
samt satte hon i dag koppen ifrån sig och frågade
litet utmanade: Hvarför kunde Constance inte
tåla Adlershof?

Han såg öfverraskad ut och svarade något
kort: Hon tyckte icke om att vistas på landet.

Jaså, då var det därför hon trifdes så bra
i staden; men tänk att hon aldrig bad mig hit, ens
under somrarna; jag hade blott en gång förut sett
Adlershof. Hennes hälsa fordrade årliga badre-
sor. Det var nog sant, mamma talar ofta om
hennes klena fysik.

Herman hvisslade ljudlöst.
Jag skulle gärna se de rum, min vackra sys-

ter bebodde? Alli såg förstulet bort tili honom.
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Hvarför har du icke uttalat din önskan för
tatit Dika?

Å, jag trodde det var förbjudet område, att
du bevakade helgedomen med argusögon.

Vecket mellan Hermans ögon blef åter syn-
bart, men han strök sig öfver pannan, liksom för
att drifva bort oangenäma tankar och sade plöts-
ligt helt vänligt: Efter du druckit ut din choko-
lad, Alli, har du kanske lust att komma med mig
ned tili stallen och se den nya ridhästen, som
anlände i går?

Det skall bli förtjusande roligt. Du vet jag
är passionerad för hästar och ridt. Och den
lilla skönheten, som trots sin käckhet nyss kännt
en lätt fruktan för sin barske svågers rynkade
ögonbryn, dansade nu gladt vid hans sida, sedän
hon först kastat en liten triumferande blick inåt
hallen, där fru mamma just seglade nedför trap-
pan. Allons, allons jag brinner af nyfikenhet
kara Herman!

Följden af detta besök och Allis höga belåten-
het med hästen var, att hon redan nasta dag tili
tant Dikas sorg satt i en klädsam riddräkt tili häst
vid Hermans sida.

Det går tyvärr framåt, men i orätt spår,
mumlade den gamla frun bekymrad.

Alli och hennes följeslagare hade emellertid
i lätt traf ridit utför alien. Men då den unga
damen med mors varning för fräknar fruktade
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soiskenet på fälten, slog hon utan vidare in på
första skogsväg, och Herman följde henne tigande.

Plötsligt lät hon tygeln falla mot hästens
hals: Är du redan trött på nöjet? Nej, men
sadeln är inte väl fastspänd. Kanske vända vi
om hem? Denna väg har väl också ett mål?
Ja, Nocka kvarn svarade han kort. Då fyller
slumpen upp en länge närd önskan skrattade
Alli. Det är ju där min niece är i pension, och
det skall bli mig ett nöje att få se det märkvär-
diga stället.

Herman föreföll ej vidare belåten, men fann ej
något skäl att vägra, och snart träffades deras
öron af bruset från kvarnforsen. Barrskogen stod
hög och grön nastan ända tili gårdsplanen, kring
hvilken de snygga rödmålade husen slöto sig med
en anmärkningsvärd prägel af ordning och hem-
trefnad.

Detta är således den beprisade kvarngår-
den. Alli såg sig smått ironiskt omkring. Her-
man nickade och hjälpte henne att stiga ned.
Därefter undersökte han noggrant alla remtyg
utan att finna något fel. Det hela var möjligen
blott en liten fint af miss Alli att få en omhuldad
nyck uppfylld, tänkte han. Sedän han bundit häs-
tarna vid planket gingo de in, men ingen annan
mötte dem än en hvit lapphund, som glädtigt vif-
tade på svansen: Det är gamle Burr, Elias
favorit seså seså, min gosse. Och han strök
vänligt hundens hufvud. Två små snöhvita grisar
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sofvo oskuldens sömn invid en skål fylld med
mjölk, och i dörxen syntes flera frodiga barnfysio-
nomier.

Qod dag, smått folk hälsade godsägaren.
Hvar är mamma?
En flicka på tretton år trädde raskt fram och

neg för de främmande. Hon hade rödrandigt för-
kläde och stickade hela tiden på en lång grå ull-
strumpa: Mamma har( gått ned tili bäcken, och
där var fröken och lilla Ella med underrättade
hon.

Qodt, då behöfva vi ingen vägvisare.
Hvem var hon?
Husets äldsta dotter Maja, en riktigt duk-

tig flicka för resten, som gör ali heder åt sin mors
uppfostran. Men se nu, Alli, på madam Martinens
blomsterland, så frodigt och trefligt med idel enkla
blommor, vallmor, luktärter och ringblommor.
De äro mjölnerskans förtjusning, skall du veta,
och hvarenda blomma håller hon kär som ett
barn.—

Det var ju rörande
En smal stig förde öfver den gröna sluttnin-

gen ned tili åstranden, där husmoderns präktiga
väflängor lågo utbredda.

Pappa, pappa! ropade plötsligt en barn-
stämma, och en liten ljushårig flicka kom hastigt
springande emot dem från den gamla pilen, i
hvars skugga hon lekt med en mössgrå katt-
unge.
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Goddag, min tös godsägaren strök ömt
det tunna blonda håret åt sidan. Huru mår du
i dag, liten, ser du tant Alli, hon kommer för att
hälsa på dig.

Barnet räckte fram handen, och den unga da-
men, som såg villrådig ut, böjde sig ned och an-
dades en kyss på den fräkniga kinden.

Stackars barn, att vara en sadan fuling,
då man haft en så vacker mor tänkte hon med
ovilja.

Kanske anade flickan instinktmässigt dessa
tankar, ty hon drog sig hastigt undan och slöt sig
tätt tili fadern. Nu kom emellertid mjölnerskan,
en frodig kvinna med det mest godlynta utseende
och en duktig packe lärft på armen! Så rart
främmande sade hon och neg djupt. Och
jag som icke var tili hands, men solen har gassat
hela dagen, och då sa jag åt fröken, att jag måste
springa ned tili bäcken att vattna på väfvarna en
smul, och fröken hon kom med, och lilla Ella slä-
pade på kattkräket, som hon är så kär i.

Herman smålog åt gummans ordsvall och såg
på Alli, som med ett ironiskt löje lät sitt ridspö
piska marken: Här får jag presentera för dig
Elias uppfostrarinna, fröken Holm sade han li-
tet cermoniöst.

Alli säg upp och blef kanske för första gången
i sitt lif en smul bragt ur fattningen. Hon hade
nämligen föreställt sig fröken Holm som ett äldre
fruntimmer med skarpa drag och glasögon, en
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för henne en knappt tjuguårig flicka, högväxt och
smärt med allvarliga, men nastan regelbundet
vackra drag och en behagfullt värdig hållning.

Qodsägaren iakttog fortfarande sin svägerska,
och nu var det han som med lätt ironi log åt hen-
nes synbara öfverraskning. Hon hälsade vårds-
löst utan att säga ett ord, hennes eljest så lifligt
pladdrande läppar funno nu icke ett enda för till-
fället passande yttrande.

Är Ella fortfarande lika förtjust i sinä bad?
frågade herr Linder, då de vände om tili huset,

dit värdinnan skyndat före dem.
Ja, det är hon svarade en vacker klang-

full kvinnoröst, som kom miss Alli att spritta tili.
Getmjölken viii däremot inte riktigt smaka,

men man kan ju ej göra Meta ledsen. Nej det
förstås.

Alli gick först på den smala gångstigen, fort-
farande agande gräset med ridspöet. Närmast
bakom henne kom fröken Holm utan hatt, Her-
man gick bredvid henne, och Ella hoppade mellan
dem på vägkanten, jollrande om katt och hund,
höns och grisar.

Alli hade alltid ansett sin svåger som en
ordinänt lång man, men det föreföll han knappast,
i bredd med denna smärta flicka, som bar sitt huf-
vud så väl, att Alli själf föreföll som en dvärginna
gentemot dem. Ridspöet blef alit lifligare, det var
i fullt arbete, än tili höger än tili vänster. Nu
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gingo de just förbi mjölnerskans blommor:
Hall upp, Alli, akta ropade herr Linder. Men
det var redan för sent: den vackraste valimon låg
afbruten på sandgtången. Så synd om den stac-
karn ropade lilla Ella och skyndade att taga
upp den krossade blomman. Ja, det var led-
samt, att vi skulle förstöra madam Martinens
grannaste prydnad.

Den där simpla valimon Allis ton ljöd
oefterhärmligt impertinent. Kanske du viii att
jag skall göra afbön?

Det vore en billig fordran svarade han
kyligt. Men då du antagligen ej uppfyller den,
skall väl jag åtaga mig att urskulda förseelsen.

Det lilla intermezzot bidrog icke att förbättra
miss Allis humör. Ty att bli tillrättavisad som
ett okynnigt barn i den där främmande guver-
nantens närvaro var verkligen något oerhördt
från Hermans sida: Jag rider genast hem
sade hon kort.

Nej, så oartiga få vi ej vara, jag är alldeles
säker på att madam Martinen viii bjuda oss nå-
gonting rart, innan vi fara, hon är alltid så välme-
nande och skulle kanna sig sårad, om vi så bråd-
störtadt gåfve oss af.

Alli såg trumpen ut och funderade tydligen på
en invändning; men nu voro de redan uppe vid
gården och där hade mjölnerskan dukat upp ett
stort fat präktiga skogshallon.

Värdinnan trugade dem välvilligt att se sig tili
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godo af anrättningen, och bär,en voro så sota, att
tili och med Allis dåliga lynne gaf med sig, medan
den ena skeden efter den andra försvann mellan
hennes röda läppar.

Herr Linder hade tagit Elna på sitt knä och
lyssnade road tili hennes små förtroenden, och
Edith Holm satt tyst och betraktade den vackra
solnedgången.

Nu måste vi bryta upp sade Herman slut-
ligen. Kanske de därhemma redan undrat öfver
vår långa frånvaro. Ack men först måste pappa
hälsa på Meta. Favoriten, den raggiga geten var
tjudrad invid gården och hälsade Elias ankomst
med ett ljudeligt mäh, määh, och medan sällska-
pet beskådade den, hördes ljudet af kreaturens
klockor i den stilla aftonluften: Se den där
ropade Ella förtjust. Där komma Helmi och
Limona och Kyllikki äro de inte vackra?
Jag tror minsann barnet har större fröjd af
madam Martinens tre kossor än af hela Adlers-
hofs ladugård sammantagen skämtade herr
Linder. Men här äro de så påtagliga, och icke
sant, det ligger en stämning af frid och välbefin-
nande öfver både djur och människor här i kvarn-
gården? Edith Holm nickade, men Alli var helt
och hället upptagen af en knapp i ridhandsken,
och först sedän hon satt i sadeln, vände hon sig om
och sade nonchalant: Adjö barn, adjö fröken
Holm. Sedän sprängde hon före Herman inåt
skogen. Godsägaren följde henne, men han såg
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ond ut och tycktes ej böjd för samspråk. Alli höll
sig också hela tiden två hästlängder före honom.
Först när de svängde in i alien, sade hon med ett
litet skälmskt leende: Får jag inte flera ban-
nor?

Nej svarade han kalit. Det tyckes vara
ett fåfängt göra att försöka uppfostra dig.

På verandan stodo mor och tanter förtjusta att
se det unga paret i sakta mak närma.sig sida vid
sida: Välkommen hem kara rymmare! Hvar
ha ni värit så länge? hette det.

Jag började bli orolig att vår lilla Alli skulle
tröttnat läspade tant Malla.

Jag oroar mig aldrig, då hon är med Her-
man sade fru von Moring tillrättavisande.
Huru långt sträckte sig turen? Tili Nocka kvarn

ljöd Hermans litet kärfva svar. Det var Allis
ide. Verkligen, Ella var väl förtjust att få
välkomna sin unga tant?

Herman hade redan gått in, men Alli svarade
vresigt: Ett högst osympatiskt barn. Jag kan
förstå, att min vackra syster inte kunde vara sä
öfverlycklig åt den lilla apan. Det är nog någon
oldtrnor i Linderska familjen, äkta plebejblod,
som går igen hos henne. Den unga damen var
ytterst onådig, kröp genast upp i ett soffhörn och
somnade där „som ett godt barn", enllgt tant Mal-
las utsago.
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3 kapitlet.

Borta på kvarngården rådde länge sedän djup
tystnad, endast afbruten af forsens entoniga brus

en underbar melodi, som man aldrig tröttnade
att lyssna tili, tyckte den unga flickan där, hon
uppe i sitt fönster i madam Martinens vindsrum
inandades furornas kraftiga arom. Lilla Ella sof
redan, och barnets sista ord klingade ännu i hen-
nes öron: Jag tycker om dig tant Edith, men
min tant Alli, henne bryr jag mig inte om.

Så får du icke säga hade Edith förmanat.
Tänk på att hon är din döda mammas syster.

Men Ella skakade blott på hufvudet. Så ung hon
än var, hade hon i arf af sin far en viss seg envis-
het och visste ganska bestämdt, hvad han tyckte
och ville.

Nu slumrade hon emellertid från kvällens
många frågor, och hennes unga uppfostrarinna
genomgick'i tankarna dagens tilldragelser. Hon
kunde icke förgäta fröken von Morings uppen-
bara ringaktning, och så ofta hon än upprepade
för sig själf, att saken i det hela betydde ingen-
ting, var den sårande taggen fortfarande kvar.
Den där stoltheten var ju hennes hufvudfel, och
att tillfoga den ett hugg, var att sara hennes sva-
gaste sida. Hon mindes huru ofta hennes döda
mor varnat henne därför, kallat det egenkärlek
rent ut, nog hade hon ju också sökt bekämpa
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detta fel, men det var ju så svårt, då man är bero-
ende och bland främlingar.

Kanske var det dock just för att kväfva denna
stolthet hon fått genomgå en så tung skola
tänkte Edith Holm hon som från tolf års ålder
stått föräldralös och nödsakad att söka skydd vid
andras härd.

Hennes andra hem blef hennes farbrors hus
präst i grannsocknen men här var och för-

blef hon alltid en främling. Huset var fullt af
barn, och då Edith var äldre än någon af dem,
fick hon blifva fasterns hjälp både i hushållet och
barnkammarn. Själf ensam i sitt hem var hon
föga van vid en massa bullerbasar, som aldrig
gåfvo henne en minuts lugn och ro, och pastor-
skan, som från början ogärna sett familjekretsen
ökad med mannens släkting var ej heller någon
tålmodig lärarinna vid de mångahanda husliga
göromålen.

Ack, hvilka tunga, tröttsamma dagar; Edith
erinrade sig dem alltid med en suck. Ständigt
jäktande bestyr, grämelse, och missnöjt gnat af
minsta anledning. Det kändes bittert att alltid
veta sig vara en mun för mycket vid bordet.

Hennes enda ljusa stunder voro kvällarna, då
dagens arbete var afslutat och hon fick smyga
in i farbror Johans tysta kammare. Där fanns en
liten lugn vrå för henne, och med sin farbrors hjälp
kunde hon här få fortsätta de afbrutna skolstu-
dierna och tillfredställa sin brinnande törst efter
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vetande. Mången afton var hon dock tili och med
för trött att läsa, den unga kroppen skälfde ännu
efter dagens mödor och besvär, och då brukade
hon krypa upp i den gamla soffan med det nötta
skinnöfverdraget, och farbror Johan kom och
täckte en liten jacka öfver henne med sinä otymp-
llga händer. Han var alltid så öm mot sin enda
systers lilla dotter, och där kunde hon halfslum-
rande drömma bort sin trötthet några stilla tim-
mar, medan pastorns penna framme vid fönster-
bordet sakta raspade öfver papperet.

Edith tänkte på huru det under de flydda åren,
för hvarje år som gått, på sätt och vis blifvit bättre
för henne i alla afseenden. Hon själf kände sig
starkare och mera vuxen de fordringar man satte
på henne, och nötningen mot olika karaktärer
hade afslipat många kantigheter hos henne. Hon
hade också lärt att behärska sitt lynne, och detta
var ju en läxa, som bar frukt icke blott för stun-
den; den gode farbror Johan, han tröttnade hel-
ler aldrig att visa henne, hvart hon skulle gå för
att söka ny kraft för hvarje ny dagsbörda. Han
var en enkel fridens man, utan stora gåfvor som
talare, men hvad han gaf, det kom ur hans egen
lefvande erfarenhet och hjärtetro, och därför
verkade det också öfvertygande.

Edith hade varmt slutit sig tili honom och sökte
ständigt genom tusen små tjänster bevisa honom
sin ömhet, och detta föll sig så naturligt, att hon
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aldrig ens kunde tanka den tanken ut, att andra
funnos som sågo det mcd oblida ögon.

Så var dock förhållandet, och snart lät också
fastern henne tydligt första, att hon stod mellan
fadern och hans egna barn. Det var en bitter
stund för den föräldralösa, då äfven denna erfa-
renhet föll på hennes lott, och från denna dag
sökte hon ifrigt efter ett tillfälle att lämna präst-
gården. Hon hade några gånger inom socknen
sammanträffat med fru Berg, och den goda gum-
mans vänlighet gaf henne mod att här bedja om
hjälp och råd.

Tant Dika, som just af herr Linder blifvit an-
modad att söka någon ung lärarinna, som kunde
antaga sig den lilla sjuåriga Ella, tog Edith Holms
angelägenheter i öfvervägande, och resultatet blef,
att hon inom kort var anställd på Adlershof.

Alltsammans gick så fort, och det tyckte den
unga flickan bäst om, ty då saken var så godt
som afgjord, fann sig farbror Johan lättare i det
skedda, så svårt han än hade att skiljas från sys-
terdottern: Det kränker mitt samvete att
skicka dig från mitt hus, ut i världen klagade
han, men Edith lugnade honom med många
tröstande ord, och i grunden var han själf öfver-
tygad om att hon hade rätt fastern däremot
sken af belåtenhet och visade Edith för första
gången en oegennyttig välvilja.

Hon påminde sig denna stilla stund så väl sitt
första intryck af Adlershof. Alit hade förefallit
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hennes ovana blick så stort och imponerande, men
fru Bergs varma välkommen kom hennes blyg-
het att försvinna. Först var det också svårt att
bli bekant med lilla Ella, men då hon lyckats öf-
vervinna hennes skygghet, blefvo de snart för-
trogna vänner.

Herr Linder var själf frånvarande, när hon
anlände, och mötet med honom kändes något pröf-
vande. Han såg ju så allvarsam och bestämd ut,
och hans fordringar i fråga om Elias uppfostran
voro icke så få. Ja, hon tänkte på att ehuru de
nu flera månader bott i samma hus, smog sig ännu
en viss beklämning öfver henne, när hans hög-
resta gestalt med det ofta nastan stränga ansikts-
uttrycket närmade sig henne. Hon inbillade sig
alltid, att det var något han var missnöjd med,
och ehuru han alltid var artig i sitt sätt, hade han
ännu aldrig yttrat ett gillande ord angäende hen-
nes handledning af den lilla klena och senutveck-
lade Ella.

Det var kanske hennes lott i världen, tänkte
Edith Holm en smula vemodigt, att arbeta för an-
dra utan något erkännande. Men ack, huru ljuft
att gå pliktens väg, om blott någon förståelsens
solglimt strålade däröfver.

Hon böjde sitt hufvud med de tunga hårmas-
sorna, men nasta sekund reste hon det åter helt
käckt. Det var ju dock otacksamt att knota; fru
Berg hade ju så vänligt tagit sig an främlingen,
och lilla Ella slöt sig ju för hvarje dag närmare
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henne. Hon hade i alla fall mycket att tacka för,
och med dessa lugnande tankar stängde hon
fönstret och gick tili sängs.

4 kapitlet.

Om man lade sig tidigt, var det också i arla
morgonstunden lif och rörelse i kvarngården. Man
kunde höra mjölnarens basröst gnola på en psalm,
när han gick ned tili sitt arbete i kvarnhuset med
äldsta sonen Ruben, och smågossarnas gälla rö-
ster, då de förde ut boskapen på betet. Hönsen
kacklade menande borta på bakgården, där tup-
pen kråmade sig under högljudt galande. Den
såg så öfverlägsen ut, att Edith måste småle, där
hon stod vid fönstret och betraktade gårdens ny-
vaknande dag.

Sedän var det för henne att hjälpa lilla Ella
och se att hon fick sin frukost samt ordna dagens
små sysselsättningar för barnet, och först när
detta var utfört, tog den unga flickan tili handar-
betet.

Ella var förtjust i sitt friluftslif och grät blott
någon sällsynt gång en liten vers »efter pappa",
då han på några dagar ej hunnit besöka henne,
och hennes unga vårdarinna var tacksam för denna
lugna tillflyktsort undan „invasionen på Adlers-
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hof", som familjevännen doktor Wallberg ut-
tryckte sig.

Hon hade tidigare hyst mycken oro för dessa
långvariga gästers besök och kände sig därför yt-
terst belåten med den gamle läkarens förslag.

Det regelbundna lifvet, blott afbrutet af gods-
ägarens besök då och då, stämde väl öfverens
med Edith Holms hela läggning: hon var kon-
templativ och arbetsam, och när hon ville sam-
språka, fanns där ju alltid madam Martinen, hvars
rika lifserfarenhet och sunda kristendom gjorde
henne mera sant bildad än mången modern kul-
turmänniska. Den höga barrskogen och forsens
melodiska brus voro hennes vänner, hon var lyck-
lig på sitt eget stilla vis och tyckte att tiden flög
sin kos.

På Adlershof var det denna sommar icke så.
Fru Berg var glad hvarje kväll, då en bråksam
dag var förbi, ty de främmande togo glupskt allas
både tid och krafter i anspråk. Fru von Moring
inbjöd och mottog gäster, som om huset värit hen-
nes eget, och Herman resignerade höfligt.

Jag tycker här blifvit som ett gästgifveri
brummade den gamla köksan, som dagen i ända
måste stå framför den heta spiseln.

Tål sig, Mari tillrådde kusken Lars.
Här kan bli ännu ett värre regemente om

vi få en ung matmor i huset.
Å tyst, om han inte har bättre tröst att

komma med muttrade gumman. Men inom
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sig tänkte hon, att Lars nog kunde få rätt, och de
flesta i huset trodde som hon. Det låg en viss för-
stämning öfver det hela, och fru Berg gick be-
tryckt omkring i sinä ökade bestyr. Endast hus-
herrns ansikte förblef sig likt, ingen visste hvad
han egentligen tänkte, och gästerna funno sig syn-
barligen förträffligt.

En vacker morgon i början af augusti sutto
tant Dika och Herman åter och samspråkade vid
sin frukost: Konny lär ha anländt sent i går
kväll sade den sistnämnda. Jag var så trött
efter den ansträngande dagen i går ute vid skör-
den, att jag icke hörde, när han åkte upp.

Han stannade också nere vid stallet för att
icke störa någon.

Men tant var naturligtvis tillstädes med
både te och mat?

Nåja, det gjorde jag gärna, han är en snäll
och glad ungdom.

Herman biföll: Jag är mycket belåten med
att Alli kommenderade hit honom. Konnys säll-
skap kommer att lämna mig mera frihet, som jag
nu denna bråda arbetstid så nödvändigt behöfver.

Tant Dika svarade ej. Hon undrade blott i
ali tysthet, om icke Alli föredrog två uppvaktande
riddare i stället för en och antog, att fru mamma
ingalunda ville umbära sin „kära Herman" för
unge Konnys än så trägna uppvaktning.

I går måste jag en hei timme sträfva med en
roman utan rim och reson, höjden af svärmors lit-
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terära smakriktning. Nu kan ju Konny bli förelä-
sare i sin tur. Herman log och tände sin cigarr
efter kaffet. Jag är en björn, lilla tant, och in-
gen sällskapsmänniska, som du vet.

Ja tanterna äro litet tröttsämma ibland,
medgaf tant Dika. Konny kommer väl nog att
halla målron vid makt.

Å, Alli har minsam sju lif, jag trodde hon
skulle taga ned hela huset i går, då hon bråkade
med den där brokaddräkten från farmors mors
tid. Hon var så yr som en riktig skolflicka.

Och vacker i alla fall sade tanten sakta.
Herman nickade och log ännu vid minnet af

hennes sista upptåg att uppträda som Adlershofs
stamfru vid middagen i går, tili alla gästers be-
undran.

Några timmar senare rådde såsom fru Berg
förespått lif och löje öfverallt, och trots fru raarn-
mas muina panna hälsade Alli kusinens ankomst
med öfverdådig glädtighet.

Jag är så glad att se dig, Konny, att jag
kunde omfamna hela världen jublade hon.

Gör då början med mig, kusin. Den unga
mannen sträckte fermt ut händerna du är mer
förtjusande än någonsin, sköna tärna!

Och du fräck som vanligt. Hvarför har du
inte kömmit förr?

Tacka för det att jag tili slut fick denna
knappa frist log han. Men vi skola taga ti-
den i akt så mycket samvetsgrannare.
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Bifalles! Alla häftiga rörelser äro skad-
liga för en bronchitispatient förmanade fru
mamma. Alli får inte bli upphettad, Konny,
minns det.

Jag skall yårda henne som min ögonsten,
bedyrade han högtrafvande. Det var omöjligt
att halla stånd mot den unga forstmannens sprud-
lande humör, och i grunden tyckte fru von Moring
också rätt bra om honom. Han hade blott det
felet att vara en obemedlad ungdom och hade
därför inte heller någon rättighet att förälska sig
i hennes lilla offerlamm, som just nu var utsedt
tili lockbete åt vargen alias Adlershofs herre
och husbonde i egen person.

Men som hon af erfarenhet visste, huru föga
alla förmaningar gagnade i fråga om miss Alli, och
dessutom fullt och fast förlitade sig på hennes
klokhet och förtänksamhet, tog hon i det hela sa-
ken med det lugn, som mest öfverensstämde med
hennes makliga natur, och så gled unge Konny
Åkeson in i det dagliga lifvet på Adlershof som
en rätt smaklig krydda i hvardagskosten.

Äfven Herman själf hade nöje af hans munter-
het och oförargliga lynne, ehuru hans närvaro icke
mot ali förmodan lyckades befria värden från
hans sällskapliga plikter. Äfven häruti hade fru
Berg fått rätt.

Alli manövrerade alldeles förträffligt och
gjorde verkliga clownkonster med sinä två kulor,
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och fru mamma hade tusen små knep att fängsla
svärsonen vid damernas sällskap.

Än skulle Herman arrangera en skogsutflykt,
än ett ridparti, och Alli var outtröttlig. Blott om
dagen var alit för varm, föredrog hon sin siesta
i hängmattan och iät herrarna gå ut allena; och
då Konny i sin egenskap af forstman var van vid
strapatser, sträfvade de rriången gång belåtna
med hvarandras sällskap ute i skog och mark.

En dag hade de gått längre bort för att bese
en nyodling, där Herman blef så intresserad af
arbetet, att han helt glömsk af tidens gång läm-
nade unga Konny att taga sig en grundlig lur på
mossan under en knotig tali.

Du är väl vid detta laget alldeles uthungrad
sade han, då de åter möttes. Men vi äro nu

rätt närä Nocka kvarn, och jagkan lofva dig den
ypperligaste filmjölk tili lön för din tålmodiga
väntan.

Präktigt, då raska vi på!
De togo af på en ginväg, som Herman väl

kände, och sågo snart kvarngårdens röda bygg-
nader skymta fram. Nu voro de redan på bron
och stannade för att se forsens hvita strömhvirf-
lar störta ned i lugnvattnet. På andra sidan var
där ännu en liten skogsdunge att passera: Nej
men se då, Herman, där sitter ju en ung dam i det
gröna.

Du tyckes ha en skärpt blick, då det gäller
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sådana syner, men upptäcker du icke äfven ett
barn någonstädes i närheten.

Ja för ali del, och de bilda en förtjusande
idyll tillsammans. Stanna då, grofhuggare, och
låt mig i ali tysthet beundra taflan ett ögonblick

och han lade hejdande sin hand på godsäga-
rens arm. Edith Holm hade icke alls observerat
de kommande, hon knäböjde i den mjuka björn-
mossan och byggde ett präktigt stängsel åt en
massa tali- och grankottar som Ella oförtrutet bar
tili henne: Se här tant, de här små bruna äro
ju kalfvar?

Javisst, och dessa äro får, nu är din hage
snart färdig. Ella klappade i händerna: Här
skola vi leka alla dagar.

Edith log, hon hade blifvit röd af arbetsifvern,
och de tjocka blonda flätorna föllo ned öfver
skuldrorna.

En härlig företeelse hviskade Konny
äkta nordisk typ. Hermans fot trampade hårdt
en murken gren. Nu voro de röjda, och den unga
flickan, som sprungit upp, strök förvirrad det
oordnade håret ur pannan.

Ack pappa, pappa, nu kommer du och leker
med oss ropade Ella förtjust.

Inte denna gång, barn lilla, vi ha vandrat
långt i dag, och jag har en hungrig farbror med
mig tili kvarngården.

Å, här finns nog mat sade flickan med
eftertryck, då hon räckte Konny handen. Herr
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Linder presenterade gästen, och Edith grep efter
sin hatt, en onödig åtgärd tyckte unga Åkeson,
ty just så här å la Gretchen var hon visst mest be-
undransvärd.

Alla gingo de nu framåt tili kvarnen, och ma-
dam Martinen hade verkligen enligt Hermans ut-
sago en oförliknelig filmjölk. Konny åt och pratade
i ett kör, men såg dock hela tiden uppåt trappan,
där Edith Holms smärta gestalt nyss försvunnit.
Da hon återvände, hade godsägaren redan slutat
sin måltid och stod nu synbarligen inväntande
henne. Han hade naturligtvis att göra de van-
liga frågorna angående Ella, och svaren voro
också beredda, tänkte hon, men mot förmodan
sade han i dag:

Ni gör er så mycken möda med Ella, fröken
Holm, hon är som ett förvandlat barn, och det har
hon er att tacka för.

Hon såg öfverraskad på honom: Jag tror
att Ella håller af mig sade hon enkelt.

Nu kom emellertid Konny och blandade sig
genast i samspråket, i hvilket Edith tili sin egen
förundran gladt deltog. Det var nu en gång Kon-
nys sätt, han måste ha alla med, icke minst en
Vacker flicka, hvilken alltid gjorde intryck på
hans eldfängda hjärta. Han beskref så humori-
stiskt deras små äfventyr under skogspromena-
den, huru han själf hallit på att fastna i ett kärr
och huru Herman i sitt landtbrukardille glömt
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bort hans existens och lämnat honom att så godt
som svälta på en sten.

Hans skämt var så oförargligt lustigt, att han
narrade Edith att skratta, och hon blef helt för-
skrämd, då hon med ens erinrade sig herr Linders
stränga ansikte. Men då hon såg upp, märkte hon
tili sin häpnad, att äfven han helt naturligt deltog
i munterheten.

Hon väntade hela tiden, att de skulle taga far-
väl, men Konny bara pratade på och lekte kurra
gömma med Ella samt förklarade slutligen, att
Nocka kvarn var ett synnerligen trefligt ställe,
blott en smula ensligt: Icke sant fröken Holm?

Ack nej, jag trifs mycket bra här!
Verkligen, men ni är så ung, och det är ändå

stor skillnad på Adlershof och denna tysta skogs-
vrå.

Edith önskade, att herr Linder skulle hört hen-
nes upprepade försäkran, att hon var fullt belåten
här, men han hade plötsligt gått ifrån dem för att
tala med madam Martinen. Då han kom tillbaka
tog han något stelt afsked. Ella hängde vid sin
fars arm, och följaktligen gick fröken Holm med
tili grinden, där hästarna som vanligt stodo bund-
na. Nu voro de redan på väg, Konny vände sig
om och viftade gladt med sin hatt.

Ack, jag kan inte se dem, lyft upp mig,
snälla tant, så att jag får vifta åt pappa.

Edith uppfvllde leende hennes önskan, och herr
Linder såg sig om, men nasta ögonblick var han
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ur sadeln och framme hos dem: Hvarför lyfter
fröken den stora flickan utropade han barskt.

Jag bad henne, pappa! Det var orätt
barn, så får du aldrig göra mer.

Ack, det är ingen tyngd för mig den unga
flickan smålog lätt och sträckte omedvetet på sinä
mjuka kraftfulla armar.

Han svarade ej, bugade blott styft och svin-
gade sig åter upp.

Hvad gällde frågan? undrade Konny.
Jag förbjöd fröken Holm att lyfta ett sju-

årsbarn vanvettigt.
Förbjuda och befalla, månne de händelse-

vis skulle vara synonyma begrepp för dig?
frågade hans följeslagare.

Du anser mig antagligen för en despot af
första rangen sade Herman harmset.

Nåja, en viss härskarlust ligger väl nog
inne i din eljest så förträffliga karaktär log
Konny, som aldrig var rädd, icke ens för herr
Linders hotfulla ögonbryn. I detta fall tycker
jag dock din hänsyn var onödig. Fröken Holm
ser så kärnsund och stark ut, att det troligen inte
bekom henne mer än om hon lyft en trollslända
eller mygga. Ella är ju en späd varelse i mitt
tycke.

Godt, men i andra afseenden då?
Herman såg fortfarande bister ut.

Nå, jag tycker du ställer ganska försvarliga
fordringar på en ung flicka då du väntar, att hon
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en hei sommar skall nöjas i kvarngården med
den enda förströelsen att leka „kor och får" med
en sjuårig liten tös. Betänk, att hon är tjugu år och
vacker som en dag. Det måtte du väl ha sett, så
blind du än är i fråga om kvinnor?

Herman svarade ej, och nastan under fullkom-
lig tystnad återvände de hem. Det blef också Kon-
ny, som beskref deras ströftåg under dagen, och
därvid omnämnde han äfven, ehuru flyktigt, be-
söket vid kvarnen.

Således har äfven du fått aran uppvakta
mjölnarherrskapet, skatten och draken.

Draken, jag förstår inte rätt.
Quvernanten förstås sade Alli vårdslöst.
Jaså fröken Holm Konny drog litet på

orden. Ja naturligtvis råkade vi dem alla.
Den unga damen lutade sig tillbaka i hvilsto-

len, där hon låg utsträckt och vinkade Konny tili
sin sida: Jag skall berätta dig rtågonting
sade hon; kvarngården med alit hvad därtill
hörde var redan skjutet åt sidan. Vet du hvad
jag roat mig med under er långa frånvaro. Jo,
jag har inspekterat hela huset, fru Berg har fått
upplåta alla hemligheter, så att jag nu är tämligen
på det klara med hela lokaliteten.

Den kunskapen trodde jag du inhämtat för
längesedan min bästa kusin log han. Tag
inte illa upp, men din vetgirighet är bekant af
gammalt.

Åjo, så där i allmänhet, jag kan inte för-
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draga gåtor, men, här går det ej så lätt må du
tro. De där gamla fasliga trotjänarna, som likna
mumier, gå omkring och se ut som om de miss-
tänkte, att man minst tänkte lägga beslag på fa-
miljesilfret.

Hvad du är drastisk, Alli Konny skrat-
tade hjärtligt.

Ja försök på, hundra gånger om dagen
ropa de efter mig: Hvad viii fröken, hvart går
fröken, den nyckeln hör inte hit, den dörren le-
der inte dit.

Jag tänker de betrakta dig ungefär som nå-
gon slags cyklon sade Konny road.

Ja, och så fick jag tilflredställa min ön-
skan att beskåda helgedomen, Constances rum,
du vet två riktiga under af elegans o
o miss Alli nastan slöt ögonen af hänförelse.

Att en sadan björn som svåger Herman kun-
nat, kunnat tanka ut någonting så fint. Men så
måste hon väl ock värit hans afgud, min sköna,
goda Costance! Ja, du kan inte tro det Konny

slutade hon alltsammans var som en saga,
idel dyrbarheter både i fråga om möbler, toa-
lettpjäser ete. Där ligga kapital begrafna bakom
de där stängda dörrarna.

Och likväl torde den aflidna fru Linder al-
drig funnit sig väl här?

Jag börjar tro att hon värit fordrande
sade Alli fundersamt. Vintern på Adlershof
kunde väl förefalla trist, men betänk att Con-
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stance under de tre åren af sitt giftermål knappt
tillbragte några få månader här.

Konny svarade ej, han hade ingen lust att in-
viga Alli i familjehistorierna.

Och vet du fortfor den unga damen, ännu
djupt gripen af sinä minnen. Hela luften där-
inne doftade af en härlig parfym någonting jag
vet ej hvad, som alltid sväfvade kring Constance
och alla hennes tillhörigheter. Å, jag kommer
så väl ihåg hon tryckte sin spetsnäsduk mot
kinden. Jag öppnade en flacon, ser du är
det inte en ljuflig vällukt?

Något äcklig i min smak.
Verkligen du för.står inte det verkligt

nobla, men Constance var en fin dam.
Väl träffat mumlade Konny.

Aftonen var vacker, och efter kvällsvarden
rökte herrarna sinä cigarrer på terrassen. Fru
Berg satt vid sin stickning och njöt af afton-
svalkan på verandan, medan Alli behagfullt lu-
tade sig mot den af gröna växter omslingrade
balustraden. Hon var mycket täck i denna ställ-
ning, med sin hvita dräkt och en ros ledigt smu-
gen bakom det lilla fint formade orat.

Konny lade armarna i kors och ställde sig be-
undrande nedanför på sandgången: En älfva i
grönklädd ram deklamerade han-

Fru Berg såg bort tili Herman, som var myc-
ket blek: Mår du illa min vän?
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Jag vet inte, jag har hufvudvärk, det lig-
ger i luften tror jag.

Kanske blommorna därnere sade tant
Dika de dofta så starkt om kvällarna.

Manne någon af dem påminner om den
parfym Constance älskade undrade han och
stödde sinä armar mot räckverket. Jag har
flera gånger i kväll erinrats därom. Du vet huru
jag led däraf?

Tant Dika nickade, men Konny såg, huru Alli
plötsligt lät spetsnäsduken från sitt skärp omärk-
ligt glida ned bland slingerväxternas tätä gröna
blad.

5 kapitlet.

Tant Dika hade inom sig undrat, huru många
smärtsamma tankar denna välbekanta parfym
framkallat hos Herman. Ja en hei här af dem
var det sannerligen, vålnaden af tre års olyckligt
äktenskap, af gäckade förhoppningar och svikna
ungdomsdrömmar. Han hade gärna för alltid
velat utplåna dessa hågkomster ur sitt lif, men
vissa minnen äro sena att dö, och denna sommar
hade åter väckt många, som redan halft förtynat.

Fr,u svärmor hade nämligen en sällsynt för-
måga att taktlöst vidröra ämnen, som hon helst
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bort tiga ihjäl. Och sedlan var det
Alli! Icke att hon egentligen liknade den
döda, men syskontycke fanns där ju i alla fall,
och äfven hon hade denna medfödda tjuskraft,
som kunde sätta ett manligt hjärta i fara.

Han mindes Constance från deras första möte,
den eteriska gestalten, den sammetsmjuka hyn
och de stora smäktande ögonen- Så hade han
sett henne många, många gånger sedän, tills han
blef hennes slaf och med öppna ögon gick i den
snara fru von Moring utlagt för den rike unge
godsägaren.

Om det var kärlek han erfarit denna tid, Så
var det icke sällhet, snarare kval. Hon var hans
tyrann på sararaa gång som hans ideal. Han vai;
bunden af hennes tjuskraft, fastän han redan då,
ack Gud redan då, såg att där blott var ett vac-
kert skal utan kärna och innehåll. Och så var
det för sent, och han var med oslitliga, i hans
tycke heliga band fäst vid en egoistisk, karak-
tärslös hustru med en tom själ och ett kalit hjärta.
Så begynte hans olycka. Stundom försökte han
ännu halla fast den flyende drömmen om att den
blomma han en gång dyrkat likväl hade några
verkliga förtjänster, men obevekligt kände han,
att alit hos henne var konstgjordt. Det fanns icke
en tanke han kunde dela med henne, ingenting
gemensamt, utan blott en lysande tomhet, som
inom kort förvandlade hans lif tili en ödemark.

Den unga fcrun läste aldrig, brydde sig inte om
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någon slags huslig sysselsättning och hatade hans
kara vackra barndomshem, där han ordnat alit
så beundransvärdt för henne. Hon föredrog att
vistas hos sin mor, som nu ockrande på en för-
älskad svärsons liberalitet lefde på stor fot och
med sin afgudade dotter sökte förströelse i den
värld, där man roar, sig. En annan skiljemur
mellan makarna var senare moderns liknöjdhet
för deras barn, den stackars lilla väreisen, hvars
klena fysik härledde sig från hennes mors många
extravaganser i fråga om lefnadsvanor, klädsel
och diet. Hon vredgades på det, för de plågor
hon utstått vid dess födelse, för dess jämrande
lif och sena utveckling. Flickan hade alls ingen
plats i hennes tillvaro och blef därför från början
helt och hållet öfverlämnad i andras vård.

Herman kunde gärna stanna hemma och „be-
undra den lilla apan, som han var så tokig i"
hette det. Men hon var för ung att begrafva
sig i en barnkammare. Hon ville roa sig och
njuta af lifvet. Det skedde äfven, men midt i
nöjenas hvirfvel kom detta dystra bud, som in-
gen dörr kan utestänga.

Constance Linder dog efter en häftig tyfus-
feber, ådragen genom oförsiktighet på en bal.
Då Herman skyndade tili sjukbädden, fann han
biott ett nyss stelnat lik med krampaktigt för-
vridna drag och glanslösa ögon; återstoden af
hans unga, idealiskt vackra hustru.

Det var en mörk, dyster stund, och mörka
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ooh bittra hade där funnits många sedän under
årens lopp, när han vid sitt enda barns plågoläger
sväfvat mellan fruktan och hopp.

Man genomlefver icke heller ett öde sådant
som hans, utan att det sätter märken för hela
lifvet. Så var det åtminstone med Herman. Det
som fröjdat honom i den lyckliga ungdomstiden,
hade förlorat sin glans, och vid trettio är kände
han sig gammal. Det återstod honom dock att
ägna kraft och energi åt landtbrukarens värf, och
däråt hängaf han sig också med odeladt intresse.
Han blef en nitisk jorddrott, en rättvis husbonde
för talrika underhafvande och för sitt barn den
ömmaste far.

Tant Dika, som under hela denna tid troget
stått honom bi, såg med omsorg om hushållet, och
sålunda hade tiden förflutit ända tili denna som-
mar, då alit i ett slag förändrades, tack väre
det långvariga gästbesöket.

För Herman var det i många afseenden oan-
genämt ej blott såsom nämndt för alla de mer
eller mindre plågsamma hågkomster dessa gäs-
ter uppväckte utan äfven för den försummelse
hans plikter som värd ådrogo honom.

Ofta ville han höfligt draga sig undan, men fru
von Moring höll säkert fast. Hon hade vunnit en
gång och ville nu försöka samma kupp på nytt.
Herman saknade äfven sin lilla dotters trippande
steg. Han tänkte ständigt på henne.

När han nasta morgon gjorde sin rond kring
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gården, var där ett ungt föl som Ella borde fått
se den nya gårdshunden Douglas måste hon
också göra bekantskap med. Allting hade något
afseende på barnet, som nu lefde i hans minne
friskt och gladt, hon som ää länge knappt orkat
röra sig inomhus. Meddelsam hade hon ju äfven
blifvit på sista tiden, hennes utveckling hade tagit
jättesteg framåt, och i alit detta hade hennes
unga ledarinna största förtjänsten.

Ända tili hennes ankomst kunde man godt
datera denna förändring, åstadkommen af ett
ständigt lugnt och harmoniskt behandlingssätt, en
öm men aldrig klemig vård och samvetsgrant
aktgifvande på läkarens föreskrifter.

Och likväl, ehuru han måste besanna alit detta,
hade han ända hittills aldrig fått ett gillande ord
öfver läpparna.

Det var nämligen en bitter rot som stannat
kvar från hans lifs missräkningar. Han hyste ett
gränslöst misstroende tili alla kvinnor, tant Dika
och hederliga gamla Mari «ndantagna, och då
han nödgades öfverlämna sin lilla dotter i en upp-
fostrarinnas vård, låg denna misstro fordrande
och kali som rimfrost i hans bemötande af den
som åtagit sig det tili en början ingalunda ange-
näma värfvet att vårda och handleda ett sjukligt
och sent utvecklat barn.

Mången gång hade hans rättskänsla anklagat
honom därför, men denna röst hade ännu värit
för svag att uppskaka honom ur fördomens träng-
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sei, och först i går, då han osedd skådat den lilla
taflan i skogen, erfor han som ett styng i samve-
tet. Därför hade ock ändtligen några erkännan-
dets ord undfallit honom.

Senare hade Konnys yttranden glfvit honom
ett nytt än kraftigare hugg.

Icke ett ögonblick hade han tänkt på hvad
fröken Holm uppoffrade, icke en enda gång hade
han frågat efter hennes smak eller tycke Ella,
hennes hälsa och välbefinnande, den nytta hon
kunde ha af vistelsen i kvarngården, detta hade
ensamt och uteslutande upptagit honom.

Nu hade Konny med ens öppnat hans ögon.
Huru gladt hade hon icke svarat, att hon fann
sig väl, alltid var hon nöjd och vid gladt lynne

aldrig fordrade hon någonting för egen räk-
ning. Alit detta stod plötsligt i ett nytt ljus för
honom. Och då han klart såg, att han här hade
en skuld att gälda, var han nastan benägen att
genast rida öfver tili kvarnen igen och i ord
och handling bevisa fröken Holm, att han förstod
att uppskatta henne-

Dagen blef emellertid full af mångahanda sys-
selsättningar, som förhindrade denna pian. På
aftonen, sedän han skrifvit en massa bref för
afgående post, gick Herman ut på verandan för
att i tant Dikas sällskap andas frisk luft gäs-
terna hade åkt ut på besök i granskapet, och då
fann han alltid atmosfären rensad. De samsprå-
kade gladt som vanligt, då unga Konny plötsligt
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uppenbarade sig, något varm och käckt iförd en
treflig grå kostym med mörkgröna uppslag, som
klädde honom förträffligt.

For du inte med damerna på visiten?
sporde Herman förundrad.

Å, det undanbad jag mig att visitera en
sadan het dag är det sämsta i världen. Nej, jag
begaf mig raskt af tili kvarnen den där gin-
vägen genom skogen du visade mig och har haft
en förtjusande eftermiddag. Jag har ätit fil i kapp
med Ella, hört på forsens musik med fröken
Holm och känner nu hela kvarngården utantill.

Hämta andan min gosse, du håller ju på att
tappa den afbröt godsägarn ironiskt.

Nåja, skratta du stränge kusin sade
Konny godmodigt. Jag har emellertid haft roligt
med besked och tycker att Nocka kvarn är det
mest förtjusande ställe i världen.

Alli lär inte dela dina sympatier därvidlag.
Möjligt, men det gör ju ingenting huru

skulle heller vår praktfjäril kunna beundra någon-
ting så äkta naturligt som Edith Holm och hennes
nuvarande miljö! Hysch, där ha vi vagnen!
Han störtade med vanlig liflighet utför trappan
för att taga emot damerna. Du har naturligt-
vis trånat bort af ledsnad under min frånvaro
förmodade Alli nådigt.

Det finns ej soi, där du ej är bedyrade
Konny med handen på hjärtat.
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Tro den som viii tänkte Herman med sitt
ironiska leende.

När han nasta morgon gick för att äta fru-
kost, mötte han Konny i förstugan. Redan tili
vägs, det var ju ovanligt? Ja jag fruktade, att
budet redan förekommit mig. Budet tili statio-
nen, det försvinner nere i allån, du kommer för
sent min gosse!

Nej, jag menar den där gossen, som skulle
gå med en korg från tant Dika tili Nocka kvarn
nu på morgonen förklarade Konny ifrigt. Jag
hade lofvat fröken Holm några böcker, hon har
brist på lektyr därborta.

Han skyndade förbi kusinen in i matsalen
och öfverlämnade sitt paket åt fru Berg, som för-
säkrade, att det kom Just lagom".

Herr Linder såg mörk ut: Hvad sände du
för böcker, Konny? frågade han.

Å, några af vara egna nyaste och ett par
franska öfversättningar, som jag hade tili läslek-
tyr. Kanske några äktenskapsbrott och skils-
mässor i den stilen icke sant?

Konny nickade.
Försök tanka dig fröken Holm och detta

slags lektyr.
Ja men de där franska äro nog så pikanta

försvarade sig Konny.
Låt så vara Herman gick förbi honom

in i matsalen, där tant Dika väntade med fruko-
sten, men hela förmiddagen dröjde vecket kvar
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mellan hans ögon. Det förtröt honom att Konny
skulle godtgöra, hvad han försummat, och på
detta sätt! Om det gällt Alli han skrattade
lågt å, för henne var ju ingenting heligt, ingen-
ting för realistiskt. Trots alla mamma Morings
försäkringar hade hennes „lilla oskuld" slukat
ali den litterära spis hennes ande åstundade. Det
var väl ej mycket, men utvalt, och Alli skröt gärna
med sin frisinthet i den vägen. Bort med gamla
murkna fördomar, var hennes lösen. Herman tog
väl inte alit för godt, Alli var ndg trots alla dessa
försäkringar rätt barnslig, men att väljä lektyr
för henne skulle sannerligen förefalla löjligt
då däremot Edith Holm!

Den smärta flickgestalten stod plötsligt för
honom i hela sin unga friska fägring, det hvilade
någonting så sundt och rent öfver henne, att man
ofrivilligt längtade efter att kunna bevara denna
stämning åt henne.

Pikanta böcker, så likt Konny han fick en
oemotståndlig lust att rida bort tili kvarngården
och föjbjuda henne att läsa dem. Förbjuda, hvar-
ifrån letade sig detta ord fram på hans läppar-
Hade han då någon rättighet därtill, slutligen
fick Konny ändå skäl tili att kalla honom despot.

Det hade värit en kvalmig dag med åsktryck
i luften, men inne i barrskogen var både svalka
och skugga. Han r,ed helt långsamt, ty ehuru
han alltid gärna återsåg lilla Ella, hade han i dag
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icke riktigt lungt samvete i fråga om hennes unga
lärarinna.

Då han kom fram, såg gården ovanligt ödslig
ut, ingen mänsklig varelse visade sig, och tili och
med gamle Burr var borta. Han såg sig upp-
märksamt omkring och tänkte redan gå öfver tili
kvarnhuset för, att skaffa sig upplysningar af
mjölnaren, då han plötsligt erinrade sig lekplat-
sen.

Han gick den lilla stigen genom blomsterlanden
och hade knappt vikit om hörnet innan han upp-
täckte fliken af en röd schal på grässoffan under
fönstren. Annu ett steg, och han varseblef frö-
ken Holm lutad mot en kudde med en bok i han-
den.

Det stack tili i honom Ella var ingenstädes
synlig, men här hade hennes vårdarinna hängif-
vit sig åt det nya nöjet att sluka Konnys lektyr,.
Misstron höjde triumferande sinä mörka vingar.
Herman gick på och sanden knastrade under
hans fotsteg.

Den unga flickan reste sig hastigt, och en lätt
rodnad jagade öfver hennes nyss bleka kinder:

Hvar, är Ella? frågade herr Linder kort.
Hon gick med madam Martinen för att se

kalfvaraa dricka! Hon såg skyggt på honom,
kunde han väl ogilla det.

De dröja väl icke alltför länge borta han
drog ut på orden.

Jag tror inte det hon stod och fingrade
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på schalfransarna med ett betryckt drag kring de
skälfvande läpparna. Herr Linder hade däremot
slagit sig ned och tagit upp boken hon nyss läst

det var ett litet häfte andlig poesi Ida
Grankvist stod där på titelbladet: Fröken tyc-
ker om vers stammade han.

Ja särskildt dessa sade hon, men jag
kunde knappt läsa dem i dag, åskluften skaffar
mig alltid svår hufvudvärk, och därför kom ma-
dam Martinen med en kudde hitut och ville, att
jag skulle hvila mig en stund i skuggan, medan
hon tog hand om Ella. Jag är också redan myc-
ket bättre, så att jag kan halla mitt löfte tili min
lilla vän att gå med henne tili vår kara lekplats
i skogen.

Han kom sig icke för att svara.
Kanske misstyckte ni, att jag lämnade Ella

frågade hon lågt.

Han sträckte afvärjande ut handen. Är jag
då verkligen en sadan tyrann, att ni behöfde hysa
en slik fruktan brusade han upp.

Plötsligt reste han sig och stod mörk framför
henne. Min kusin har sändt er ett paket böcker?

Edith böjde jakande sitt hufvud.
Ni tycker antagligen, att de äro utomor-

dentligt underhållande han smålog bistert
men jag jag viii inte, att ni skall läsa dem!

Hans nyckfulla sätt gjorde henne plötsligt
lugn, och med sin melodiösa röst sade hon:
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Ursäkta herr Linder, men jag tänkte aldrig
be om er tillåtelse.

Han bet sig i läppen och blef mörkröd.
Hur,u många tomer slukade fröken sista

natten?
Ni glömmer, att jag fick böckerna först i

dag på morgonen svarade hon med ett litet
leende.

Qodsägaren gick med häftiga steg fram och
åter, men Edith var fortfarande lugn. Det var ju
nastan en tyst triumf för hennes kufvade stolthet
att för en gång ha lyckats stuka denna stränga
herre.

Slutligen, då tystnaden blef alltför tryckande,
sade hon: Jag har bläddrat i de där böckerna
och kommer antagligen att återställa dem olasta.

Det gläder mig han ljusnade plötsligt
upp men ett visst trots tvang Edith att tillägga:

Det är förstås frivilligt jag afstår.
Han bugade sig: Ärlighet varar längst he-

ter det ju.
Ja som ni viii sade hon litet stolt.

Farbror Johan varnade mig alltid för osund lek-
tyr, Han tyckte man borde spara sig för alit det
ädla, goda och nyttiga det finnes att inhämta.

Naturligtvis betydde en främlings omdöme
intet för er? Edith teg.

Således får jag taga böckerna med mig
hem?

Jag tror ni tviflar på min uppriktighet
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sade hon sårad. Nej, jag viii inte ge er pake-
tet, emedan det vore ovänligt mot herr Åkeson,
som ville bereda mig ett nöje, hvarför jag i alla
fall bör tacka honom.

Herman bugade sig styft, sade att han inte
hade tid att invänta Ella och red bort. Men då
hofslagen af hans häst förtonat i fjärran, gömde
Edith Holm ansiktet i händerna. Hvart hade nu
hennes olycksaliga stolthet drifvit henne låter
måste hon kalla sig besegrad af sin gamla fiende.
Och huru skulle väl herr Linder anse henne vär-
dig att uppfostra hans lilla dotter, då hon inte
ens kunde styra sig själf.

Plötsligt kände hon och hon visste ej hvar-
ifrån det kom, men det gjorde henne med ens så
ondt att ha sarat Elias far! Alldeles tydligt såg
hon nu, att det icke var öfversitteri, nej, blott en-
kel välvilja å en mogen mans sida gentemot
hennes oerfarna ungdom. Och när detta stod
klart för henne, började heta tårar droppa ned
mellan fingrarna. Hans sträfva sätt hade väl
stundom sarat henne, men hans rättvisa kunde
aldrig betviflas, och nu nu då han velat ett när-
mande, hade hennes stolthet nej hennes barns-
liga egenkärlek stött honom bort. Han hade sett
så bönfallande på henne, trots de kärfva orden,
och sedän sedän det där, ljusa draget öfver
pannan, då hon medgaf hans önskan.

Huru gärna hade hon icke i detta ögonblick
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velat kunna afbedja sin skuld, men herr Linder
var redan långt borta.

Då Ella och madam Martinen återvände, låg
hon med slutna ögon, hufvudvärken hade tillta-
git, och tili alla andra grämelser kom nu äfven
lilla Elias missräkning, då hon nödgades svika det
gifna löftet. Men saken kunde nu ej hjälpas och
med fuktiga ögon somnade Edith in denna afton.

6 kapitlet.

Som unga Åkeson snart fömyade sitt besök
vid Nocka kvarn, blef fröken Holm lätt i tillfälle
att återlämna boklånet, och med sin vanliga god-
lynthet gaf han henne genast rätt. Det var bara
en sadan stackars spoling som han, som inte för-
stod hvad som kunde intressera den som stod så
mycket högre än han riktigt på piedestal be-
dyrade han.

Edith skrattade, det var alltid lätt att komma
öfverens med honom, så högtrafvande han än
kunde vara.

Redan samma kväll började han med Herman
åter tala om fröken Holm. Hon skulle vara ett
så angenämt bidrag tili sällskapslifvet på Adlers-
hof förklarade han. Kunde inte herr Linder
besluta sig att ändtligen „befria de stackars fån-
garna".
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Och var Nocka kvarn i dina ögon det
mest förtjusande ställe i världen.

Ja för ali del, kusin, men tili och med i ett
paradis kan man ju långledas ifrade Konny.
Fröken Holm kunde spela tennis med oss, och så
kunde lion hjälpa Alli att få tili stånd de där ta-
blåerna tili tant Leontines födelsedag, du vet hur
hon bråkat därmed!

Herr Linder gaf intet svar han satt vid sin
tidning, men fru Berg tyckte, att han flera da-
gar sett förstämd ut, utan att hon kunde komma
på det klara med orsaken.

En morgon blef hon emellertid förvånad att
höra honom säga: Jag har funderat på att låta
Ella komma hem på ett kort besök hon kan ju
återvända, ifall vara gäster dröja länge.

Det ser nog så ut sade fru Berg låg-
mält.

I går sade fröken Malla, att Alli också ville
se Adlershof i höstdräkt.

Qodsägaren hvisslade. En stund senare red
han på sitt vackra, bruna sto tili kvarnen.

Ella som lekte med Burr framför den landt-
liga verandan, sprang honom gladt tili mötes:
Du har ej värit här på så länge, pappa sade
hon förebrående.

Jag såg dig ej vid mitt senaste besök, men
nu kommer jag för att tala om att du får komma
hem tili Adlershof i morgon.

Då får jag se lilla f olet och stora Douglas
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jublade flickan med bartis vanliga benägenhet
för ombyte. Fadeirn tog henne med sig in i för-
stugan, där Edith Holm hjälpte sin värdinna att
sprita ärter.

Hon såg skyggt upp och rodnade vid minnet
af deras sista sammandrabbning.

Jag red hit för att föreslå en veckas besök
på Adlershof sade han. Är det lägligt för
er i morgon?

Ja för ali del hon var så rädd att visa
något misshag med hans anordning, så oange-
nämt det än föreföll henne att lämna den fridsälla
kvarngården, att rösten Ijöd helt glad.

Konny hade naturligtvis haft rätt, tänkte Her-
man hon såg ju riktigt belåten ut. Hvarför
skulle hon vara olik andra ungdomar?

Jag får alla dagar gå ut med pappa if-
rade Ella. Ja när inte mormor lägger embargo
på oss sade han förströdt.

I morgon kommer således vagnen.
Nu var han åter borta, och den där ursäkten,

som låg på Ediths läppar, hann omöjligt komma
fram. Det kändes så ledsamt, hon blef nog inte
lätt om hjärtat, förrän den var sagd.

Vid hemkomsten mötte Herman genast Konny.
Hvad har nu händt, du ser ju ut som ett

åskmoln.
ingenting, så vidt jag vet, men dig kan det

kanske intressera att „de arma fångarna från
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kvarnen" komma hit på en veckas besök i mor-
gon.

Jubilate, nå hvad tyckte de om saken?
Naturligtvis voro de glada du spådde

sant kusin. Ja ja, jag visste det, men en vecka
är inte mycket dock kommer dag, så kommer
råd. Han skyndade att meddela damerna ny-
heten, medan Herman sökte upp fru Berg. Hon
var nöjd att få välkomna både Ella och hennes
unga lärarinna.

Jag har ibland längtat mer än jag vågat tili-
stä efter barnets lätta steg och Edith Holms friska
unga röst, sade hon. Du har säkert märkt, att
hon har en sällsynt vacker organ?

Jag tror det svarade han, tog sedän sin
hatt och vandrade ut på fälten.

Herman är sannerligen en passlonerad
jordbrukare anmärkte fru von Moring senare

han går helt upp i detta intresse.
Fru Berg svarade ej, hon trodde att han just

nu föga tänkte på sinä diken utan att om hon
kände honom rätt någonting helt annat upp-
tog hans tankar.

I kvarngården rådde emellertid nasta morgon
ett rörligt lif. Lilla Ella packade in dockor, och
bilderböcker, och Edith ordnade hvad de båda
behöfde i toalettväg för besöket. Adlershof var
ju för närvarande icke det stilla hemmet, utan
centrum för ett rörligt sällskapslif. Under tiden
bemödade hon sig att med lugn tanka på de kom-
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mande dagarna, men det ville ej lyckas, och med
klappande hjärta satte hon sig i vagnen vid Elias
sida.

Man var i midten af augusti, och sommaren
stod ännu i sin fulla rikedom. Ofrlvilligt greps
Edith därai. Himlen var så hög, med denna
djupa färgton som tillhör höstsommaren, och på
fälten täflade kornets gull med den ljusröda råg-
brådden hvart hon blickade, syntes odling och
ymnighet, och ju mer man närmade sig gården,
ju mer trädde löiskogen i förgrunden.

Edith drog djupt efter andan, när hon nu åter
andades den fria slättens luft. Sedän tänkte hon
på hvad rikedom som gömdes i dessa fruktbara
fält och hvilken vacker lifsuppgift det var för en
man att sköta detta vidsträckta gods. Madam
Martinen hade också berättat henne mycket om
Adlershofs herre, som tillvunnit sig hennes ode-
lade aktning.

Nu åkte de in i alien, och efter några minuter,
svängde den lätta korgvagnen framför verandan,
där herr Linder stod redo att lyfta ned sin lilla
dotter. Men också Konny var där, det var han
som gladt välkomnade fröken Holm och raskt
hjälpte henne att stiga ur.

Fru von Moring slöt Ella med patos tili sirt
bröst, och tant Malla slösade med smekningar,
den unga lärarinnan fick blott en flyktig hälsning
i förbigående, men i stället var fru Bergs motta-
gande så mycket hjärtligare: Hvad du ser frisk
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och blomstrande ut, min kara flicka sade hon
jag tycker att du nastan vuxit.

Det har värit en så god sommar för oss
log Edith och ser inte Ella duktig ut, brun som
bark, det tyckte vår doktor om!

Du har skött väl om henne, barn sade
tant Dika rörd.

Å, jag förtjänar inte hälften af de goda or-
den Edith smekte ömt hennes arbetsvana
hand.

Nu gå vi i salongen att dricka te, Edith.
Herman önskar, att vi icke draga oss undan från
sällskapet här och att du betraktar dig som gäst
dessa dagar. Se inte så betryckt ut för det, min
vän, det går säkert bättre än du tror,

I salongens hörnsoffa höll fru von Moring hof,
och på den hvita skinnmattan invid knäböjde miss
Alli i en graciös ställning, medan lilla Ella var fö-
remål för den allmänna uppmärksamheten.

Mormodern bedyrade tvärtemot sanningen
att hon hade sin mors vackra ögon, och tanterna
prisade den skära hyn, alla i gemen logo åt hen-
nes lillgamla svar utom barnets far, som tyst
och allvarsam vandrade fram och åter utom
kretsen.

Edith kände sig fullkomligt främmande för
alla i sällskapet, och när fru Berg efter teet för-
svann, försökte äfven hon obemärkt smyga sig
bort, men då kom unge Åkeson, och genast var
alit förändradt. Hon drogs med in i samtalet, må-
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ste tala och svara, och det gick snart helt otvun-
get, tack väre den outtröttlige Konny, som hade
en märkvärdig förmåga att sammanhålla och för-
medla. Edith måste beundra hans sätt att hinna
tili iör alit och alla, pä samma gång hon var ho-
nom tacksam iör att han befriat henne ur ali för-
lägenhet.

Nu värdigades äfven fru von Moring vända sig
tili dotterdotterns lärarinna, och tili och med miss
Alli tinade upp. Endast herr Linders panna var
mörk, och icke ens Elias smekningar kunde bort-
jaga moinen därifrån.

Sålunda förflöt den första aftonen, och da-
garna gingo i dess spår. Alli ensam hade sinä
nycker, så att man säilän visste på „hvad kvist
man hade henne" som tant Dika brukade säga.

Saken var i grund och botten den, att Edith
Holm var alldeles för vacker, och miss Alli ville
ensam vara regerande skönhetsdrottning på Ad-
lershof. Sedän hon emellertid profvat flera olika
sätt att bemöta henne och uinnit, att Konny fjä-
skade alltför mycket kring den nykomna, om
man åsidosatte henne, föredrog den unga da-
men, att göra sig tili Ediths väninna och var från
den stunden hennes ständiga sällskap.

Edith skulle promenera med henne de
skulle spela tyrhändigt och åka ut tillsammans,
och Konny, som just hyst en viss liten oro för
huru Alli skulle förhålla sig, blef helt förtjust, då
alit ordnades så förträffligt. Nu kunde han vara



98

bådas uppvaktande kavaljer och den sysselsätt-
ningen var han också fullt vuxen.

liii en början ville Edith icke deltaga i alla
deras mångahanda planer, hon som var van vid
ständigt nyttig och regelbunden sysselsättning,
men då herr Linder hörde henne vägra, emedan
Ella behöfde henne, upprepade han ceremoniöst
att han önskade se henne på Adlershof under
detta besök helt och hållet som gäst och antydde,
att släktingarna gjorde anspråk på flickan.

Edith bleknade, hon tog saken, som om han
genom denna önskan snarare velat straffa henne
än bereda henne ett nöje, och det var därför med
tungt hjärta hon toljde Konny och miss Alli tili
tennisplanen för att af den förre invigas i spelets
mysterier, tills herr Linder senare hade tid att
deltaga. Och antingen nu Konny var en nitisk lä-
rare, eller fröken Holm en synnerligt läraktig
elev, så blefvo de segrare vid det första parti,
som spelades på eftermiddagen, och tack väre sin
ungdom kände Edith sig helt upplifvad, medan
Alli i sällskap med sin tystlåtne medspelare, såg
trumpen och missbelåten ut. Hon kunde ej för-
draga Konnys „fjäsk" för den där guvernanten
och hans synbara benägenhet för ett „på tuman-
hand" med henne, hvarför hon ock när de slutade
spela och Konny föreslog en promenad i parken,
genast helt ledigt hängde sig vid Ediths arm.

Herman, som tidigare aflägsnat sig, såg från
sitt fönster dessa tre muntert försvinna bland
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träden: Konny hade rätt mumlade han
hon trådde nog i tysthet efter nöjen och förströ-
elser, det ser man nu mer än tydligt. Det var
ju också i det hela naturligt, så fattigt på glädje
som hennes unga lif hittills värit, och likväl
likväl kände han sig med ens så djupt besviken.
Just då han börjat inse hennes värde och han må-
ste erkänna, att det egentligen var Konny, som
först öppnat hans ögon därför, och då han med
välvilliga afsikter närmat sig henne, drog hon sig
skyggt, ja nastan trotsigt undan var väl denna
tili synes så okonstlade landtflicka lika nyckfull
som alla andra frågade han sig med nyväckt
bitterhet. Kanske fann hon honom också för hård,
en gammal sträng skolmästare han log sorgset

ja han kände sig också gammal i denna stund,
åtminstone i jämförelse med de unga därborta,
hvilkas glada röster i detta ögonblick trängde in
i det tysta skrifrummet.

7 kapitlet.

Edith bebodde med lilla Ella ett stort luftigt
rum innanför fru Bergs, och här böjde hon hvarje
afton knä vid den hvita bädden. Aftonstunderna
voro ju också de enda hon nu rådde öfvex bar-
net, hvars tillit nyss så svårt förvärfvad



100

hon ogärna ville mistä genom ett främmande
inflytande.

Vanligen uppsköt mormodern Elias softimme
om kvällarna, följaktligen sof hon då längre om
morgnarna, och dessa lugna stunder hade Edith
för sig själf. Oftast satt hon då vid fönstret och
njöt af den vackra utsikten öfver terrassen med
alla dess vackra blomsteranläggningar och läste
sin döda moders gamla bönbok med de slitna
pärmarna.

Ack, hon kände nog under dessa stilla ögon-
blick, att hon behöfde ljus från ofvan och stöd
för sin ovissa gång, ty på Adlershof funnos
många stötestenar och skäl tili bekymmer af
olika slag. Hon hade en fönimmelse, som om
hon vandrat på ett gungfly, där man när som
helst kunde börja sjunka. Fru von Morings väl-
vilja var aldrig att lita tili, ena gången kunde
hon vara älskvärdheten själf, en annan gång yre-
sig och ofördragsam, alltid fordrande och an-
språksfull.

Tant Maria var taktlös och snäsig, Alli med
ali sin vänlighet ytterst opålitlig, man visste al-
drig hvar man hade henne.

Fru Berg var så upptagen för tillfället, att
man knappt hann tala ett ord med henne, och lilla
Elias lynne hade blifvit lika ojämnt som hennes
nuvarande lefnadssätt, sömn och hvila, diet och
sysselsättningar, alit var, omkastat och hotade att
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hos barnet nedrifva, hvad Edith så tålmodigt upp-
byggt.

Att några korta dagar så kunde omstörta alit
suckade hon. Men det tyngsta var dock

att gifva akt på herr Linder, se hans mörka panna
och strängt slutna läppar och icke få klart för
sig, hvad han egentligen ville och menade. Där-
till kom ännu något annat. Edith förstod föga af
intriger och beräkningar, men fru von Morings
voro alltför genomskinliga. Tili och med en
främling kunde se, hvartåt hon syftade, och se-
dän Edith nu lärt kanna miss Alli, måste hon ur
djupet af sitt hjärta beklaga, om en allvarlig man
fäste denna ytliga fladdrande lilla trollslända vid
sin sida. Att tanka sig henne som Elias styfmor
var också bekymmersamt, och alit detta sam-
mantaget gjorde Ediths tillvaro för närvarande
Ranska tung, så gladt lifvet än tycktes le för en
flyktig betraktare.

Edith såg också någonting mer, hon slåg, att
under Allis konstlade yta fanns underst en verk-
ligt djup och äkta känsiä, och att denna känsiä
tillhörde Konny. På honom däremot var hon in-
galunda lika säker, men skulle Alli verkligen af
världsliga beräkningar under moderns påtryck-
ning mottaga ett anbud af sin svåger med en an-
nans bild intryckt i sitt unga hjärta?

Denna fråga orsakade Edith ett verkligt li-
dande, och ehuru hon sade sig själf, att hon i
grund och botten var alltför främmande för lilla
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Elias far för att hans framtida öde skulle så djupt
beröra henne, satt denna tagg fortfarande kvar
i hennes hjärta.

Den enda, som var sig lik och som verkligen
bidrog tili Ediths trefnad på Adlershof, var unge
Åkeson. Han var alltid på godt humör, undvek
skickligt alla blindskär och kryssade käckt sin
lilla julle fram både i stiltje och storm.

Vanligen var han den första hon mötte på
morgnarna, och ofta hände det, att de hunnit fö-
retaga en promenad i parken före frukosten, i
hvilken Konny numera alltid deltog. Han för-
klarade för Herman, att han som skogsmänniska
egentligen längesedan uppfattat att „morgonstund
har guld i mund" ehuru han de första tiderna
här legat en smula på latsidan, men om den unga
skönheten däruppe anat morgonpromenaderna
och dessa glada frukostar, skulle hennes slummer
antagligen störts af oangenäma drömmar.

Konny är bra intresserad af Ediths säll-
skap sade fru Berg en dag tili Herman.

Ja han har helt och hållet öfvertagit värd-
skapets skyldighet i fråga om henne svarade
han ironiskt.

Den goda tanten såg bekymrad ut. Hon
tyckte att herr Linder blifvit så förändrad på sista
tiden och började på allvar frukta, att hennes anin-
gar angående Alli skulle gå i uppfyllelse. Fru von
Moring såg ju redan smått triumferande ut, och
tant Maria talade om Adlershof, som om släkten
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redan i andanom lagt embargo på alltsammans.
Tili och med Ella, stackars barnet, hade låtit blän-
da sig af den drifhusvärme, som plötsligt omslutit
henne. Qudskelof, att man kunde hvila blicken
vid Edith liolms klara ögon och lugna panna
tänkte den gamla frun utan aning om, att en
tyst strid äfven här kämpade utan rast. Hände
det emellertid, att fru Berg var öfverväldigad af
mångahanda bestyr, var Edith alltid tili hands att
hjälpa och stödja obemärkt och tyst. Däremellan
sökte hon så godt hon förstod uppfylla herr Lin-
ders önskan och icke draga sig undan, huru myc-
ket än fru von Morings långtrådiga konversation
och tanternas sällskap uttråkade henne. I alla
fall trifdes hon bättre i deras sällskap, där hon
oftast fick vara föreläserska, än med Alli, som
trots sinä försäkringar om vänskap och huru hon
gladdes åt jämnårigt sällskap, tydligen reste en
mur af misstroende mellan dem.

I hemlighet iakttog också den unga damen
noga alit hos Edith. Hvarje drag i hennes regel-
bundet vackra ansikte studerades, och i sitt sinne
afundades skönheten den ljusa fina hyn, det rika
håret och den högväxta gestalten, företräden som
hon själf saknade. När därför fru von Moring en
gång vågade kalla Edith Holm „en rätt distingerad
ung person", tilldelade Alli förtretad sin värda
mor epitetet „gås", utslungat med största vresig-
het, medan hon ursinnig borrade sig in i hufvud-
kudden.
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Den vecka Edith och lilla Ella skulle vistas på
Adlershof var redan förbi, men likväl talade
ingen, ej ens herr Linder om deras afresa. Allas
tankar tycktes för närvarande uteslutande syssla
med festen på fru von Morings födelsedag, som
Herman med eller mot sin vilja sett sig tvungen
att föranstalta.

Fru Berg grubblade öfver supeen och Alli,
biträdd af tanterna, satte upp inbjudningslistan.
Alli planerade också en tablå såsom öfverraskning
för festföremålet och höll ständigt små förtroliga
öfverläggningar med unga Åkeson, från hvilka
Edith Holm med tydlig afsikt var utesluten; där-
med var, den sistnämnda mycket belåten, men
icke så Konny.

En förmiddag då Edith flera timmar troget
hallit de äldre damerna sällskap, frågade fru von
Moring slutligen otåligt efter sin dotter. Jag
såg fröken Alli gå med sin kusin inåt parken
sade Edith. Ett evigt promenerande brum-
made modern. Här komma de och Herman
med dem inföll tant Malla.

Fru von Moring ljusnade genast: Hvar ha
ni värit, minä vänner? frågade hon blidt. Vid
lilla bäcken, min favoritplats svarade Alli
oskyldigt, men Konny såg besvärad ut, och Her-
mans panna var rynkad. Edith såg det och und-
rade öfver hvad som händt, då Konny kom
fram och räckte henne en liten bukett sent blom-
mande förgätmigej: Jag hittade dessa nere
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vid bäcken och plockade dem för er sade han
vänligt —de äro ju sällsynta för årstiden. Alli
hade redan lämnat rummet, men Herman gaf den
unga mannen en ljungande blick, just då Edith
framförde sin tacksägelse. Hon gick för, att
genast sätta blommorna i vatten, då Alli stod och
vinkade henne i trappan: Jag måste berätta er
någonting lustigt hviskade hon. Jag hade
utfunderat en så fin tablå ur „Ivanhoe" han
själf och Rovena och Konny och jag skulle repe-
tera i parken. Jag kommer förstås inte ihåg, hur
den där långtrådiga Walter Scott totat tili histo-
rien, men hade arrangerat det hela efter min
smak, och just när jag fått Konny på knä vid, minä
fötter, kommer kara svåger. Konny flög upp
och ville förråda vår hemlighet, men jag började
skratta och fick honom att tiga.

Edith svarade ej, försökte blott föreställa sig
herr Linders känslor, om han verkligen var för-
älskad i sin svägerska.

Skulle inte någon slags förklaring värit
bättre sade Edith tveksamt.

Å, ni menar att Herman kunde taga den
lilla tablån som en kärleksförklaring rätt och
slätt skrattade Alli. Nå, det skadar ju alls
ei, litet svartsjuka lämpar sig kanske ypperligt i
detta fall. Det är en farlig lek, fröken Edith
bleknade lätt. Två hjärtan, är det inte en för
dyrbar insats?

Å sade Alli med sitt cyniska leende.
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Jag tycker om ett högt spel, det ger nerverna en
så behaglig spänning. Är det redan gongongen,
då måste jag skynda mig att bli färdig tili mid-
dagen!

8 kapitlet.

Det blef en tråkig måltid, alla de unga voro
ovanligt tystlåtna, och efteråt drog sig enhvar åt
sitt håll. Alli ville profva en ny dräkt, Konny
hade href att skrifva, och herr Linder red tili
(utgården Charlottelund, där han just inredt ett
storartat mejeri.

Nu skall jag skynda mig att få de r.ena
öfvervar.en på Hermans möbler, sade fru Berg tili
Edith. Lisa har värit så upptagen med fröken
Allis spetsklädningar, att hon först i går blef fär-
dig med dem, men Herman dröjer nog flera tim-
mar borta, så att jag hinner med en generalstäd-
ning tili och med. Får jag räkna på dig, lilla vän?

Mer än gärna, tant. Och Edith knöt på
sig ett af fru Bergs stora förkläden och grep sig
raskt an med arbetet. Det var nastan en njut-
ning för henne att åter taga ordentligt uti, och
hon gnolade smått, medan hon polerade mahog-
nyn och knöt de hvita varen öfver den gamla
damasten. Plötsligt hörde fru Berg ett lätt utrop.

Hvad är det, barn? Jag rubbade floret kring
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den här taflan, nu behöfs visst en trappstege.
Kan du hjälpa dig ensam? Jo mycket väl, men
ack tant, hvad hon är förtjusande! Dem unga
flickan blef stående såsom fängslad med slöjan
i handen framför Constance Linders bild. Det
var en bländande uppenbarelse: de stora sam-
metsögonen som sågo så oskuldsfullt ut i världen,
den lilla svällande munnen och den fina haisen
omsluten af spetsar och rosenfärgad atlas.

Nu kom fru Berg och ställde sig bredvid
henne. Hvad hon är bedårande vacker! Edith
framhviskade det nastan med en suck Alli
har nog i det hela mycken likhet med denna bild.

Tyvärr sade tant Dika och satte nastan
hårdt fast slöjan kring taflan med en knappnål.
Nåja barn, hvarför skulle jag inte vara uppriktig
mot dig. Herman älskade en gång denna kvinna,
men blef grymt besviken. Det är orätt att tala
illa om de döda, men Constance var aldrig en
hustru för honom, därför har jag nu en sadan oro
för systern, ser du fruktar att se det gamla
förnyat. Alli är kanske en annan än hennes
halfsyster, men i mycket tror jag dock de
påminna om hvarann, och jag vet förvisst, att det
blefve en olycka för Herman och lilla Ella, om fru
von Moring fick sin önskan uppfylld. Den
gamla strök en tår ur ögat. Tro inte jag tänker
på mig själf sade hon. Jag kan nog gå och
finner väl alltid en stilla vrå för min ålderdom.
Men jag sörjer minä kara och det gamla heder-
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liga Adlershof, om denna nyckfulla lilla häxa blir
andra frun här. Du känner inte Herman så väl
som jag, men det finnes äkta metall i hans karak-
tär, och om äfven hans olyckliga äktenskap kväft
månget ädelt frö, vet jag, att det goda och sanna
blott behöfver en smula soi för att lysa fram. Seså
nu äro vi i ordning här, och Herman Mr komma
när han viii.

Edith skyndade bort för att ordna sin klädsel,
med tankarna fulla af tant Dikas meddelanden.
Då hon återvände, stod fru Berg och lade upp
tebröd: Har du sett tili Herman?

Nej tant! Hvad han dröjer i dag, men
han såg så dyster ut vid middagen, att han sä-
kert ridit långt för att skingra ledsamma tan-
kan

Ja ledsamma nog Edith tryckte ihop läp-
parna om han älskade och så, att tanka på
den där scenen vid bäcken i dag hvad det
gjorde henne gränslöst ondt om honom. Hade
han då icke redan lidit nog nu kunde hon så
väl förstå hans kärfva sätt och stränga vasen,
och i sinä tankar upprepade hon åter och åter den
afbön, som hon trots upprepade bemödanden alit
hittills icke värit i tillfälle att framföra tili honom.

Det var en vacker mild afton med svagt mån-
sken, Edith gick ut på verandan och lutade sig
mot balustraden, då kände hon plötsligt doften
från en cigarr och såg unga Åkeson vid sin sida:
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Hvar har fröken uppehållit sig hela långa ef-
terraiddagen?

Jag tänker i stället för svar göra er, samma
fråga sade hon glädtigt.

Brefskrifning, fröken, det tråkigaste i värl-
den en sommardag, men för resten har jag värit
på dåligt humör.

Det är ovanligt för er, tycker jag.
Nåja, man försöker ju taga lifvet gladt

han smålog redan litet men uppriktigt sagt är
jag utled på födelsedagssurpriser och alla Allis
galna påhitt. Vi komma bestämdt att göra oss
löjliga båda två en sentimental riddarscen, och
tant Leontine blir nervös och Herman ond. Ja,
fröken borde sett honom i dag, han såg ut som
ett åskmoln, då vi repetexade nere vid bäcken,
och Alli lät mig inte förklara saken. Jag viii in-
galunda ställa mig mellan barken och trädet
Konny rätade på sig Herman har alltid värit
hjälpsam mot mig, och om han nu verkligen går
i fällan, så lycka tili. För resten trodde jag al-
drig, att tant Leontine skulle få denna trumf på
hand, fastän hon trängde in i fästningen med
flygande fanor och klingande spel. Hvad Alli
själf i grund och botten tänker, kan jag inte bli
klok på, hon kan ställa sig så slugt, att ingen
hjärna i världen förmår utgrunda henne. Då vi
voro barn hade vi många glada stunder tillsam-
mans, yrfän båda två, och hvarför skulle jag neka
tili det hon var nog min drömbrud en gång,
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jag henne endast som en underhållande och rolig
kamrat för lediga stunder.

Hvilket härligt månsken! Han såg på
Edith, och hans friska unga ansikte och uttrycks-
fullo ögon togo sig högst fördelaktiga ut i den
poetiska belysningen. Månljus gör, mig alltid
så sällsamt högtidlig tili mods sade han med
lägre röst det är någonting så rent i dess sken,
att alla ens fel och brister bli riktigt nattsvarta.
Ja fröken Holm, jag vet nog ungefär hvad ni tän-
ker om mig en glad gosse utan hait och karak-
tär, men betänk att jag värit utkastad i världen
ända sedän pojkåren, och min enda tillflykt var
oftast tant Leontines hem. Tror ni man därifrån
fick mycken barlast i sin lätta julle? Men i som-
mar har det värit annorlunda, i synnerhet dessa
sista veckor sedän jag lärt kanna er, fröken Holm!
Ni har lärt mig att höja blicken tili högre och äd-
lare mål såsom blott en sann och renhjärtad
kvinna det förmår, och jag har tänkt, att om jag
hade någon vid min sida, som kunde råda och
hjälpa mig, skulle det kanske ännu kunna bli nå-
gonting dugligt af vindflöjeln Konny! Tror ni
det också, fröken Holm? han ryckte henne
närmare.

Jag tror att en fast vilja förmår mycket
sade Edith vänligt. Där kommer herr Linder
hem.

Qodafton Herman! Du har säkert haft en
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skön ,ridt i månskenet, som fröken Holm och jag
här beundrat hälsade Konny.

Jag ser det svarade han kalit och skyn-
dade förbi dem.

Annu är han icke god hviskade Konny.
Detta blir kanske allvarsammare än jag trodde.
Inne i skrifrummet gick godsägaren med

stormsteg fram och åter, när fru Berg gläntade
på dörren: Här, väntar folk på dig, min vän.

Han sträckte afvärjande ut handen: Jag
kan inte tala med någon just nu, men kom in tant
Dika, jag behöfver en förtrogen, om inte minä pul-
sar skola sprängas.

Hvad har händt Herman frågade hon
förskräckt.

Att man skall nödgas se sådant i sitt eget
hem mumlade han mellan sinä sammanbitna
tänder. Se raågon handia så svekfullt som Konny.

Nej, jag kan inte tiga och tåla det!
Men kara Herman jag förstår inte

Jag skall berätta alltsammans tant. Nå-
väl. Först har du inte sett, att Konny flirtat
med Alli, och visste du inte, att tyckeit dem emel-
len var en gammal historia?

Fru Berg nickade. Nu har Konny emellertid
också börjat närma sig fröken Holm och slå sig
ut för henne. Det är ett spel, ett formligt spel!
Antingen leker han med båda, eiller är främlin-
gen blott en mask för att slå blå dunst i ögonen



112

på modem. Nedrigt Alli skulle jag ej beklaga,
hon förstår väl att sköta sinä kort, men en ung
oskuldsfull flicka som fröken Holm! Nej, tant
Dika, sådant tål jag ej hon står under mitt be-
skydd, och som en man af heder skall jag ställa
herr Konny tili räkenskap. Han kastade rid-
spöet och handskarna, som han haft i handen på
bordet och strök sig nervöst öfver den heta pan-
nan: Sist i dag på förmiddagen ligger Konny
på knä för Alli nere i parken, och nu vid min
hemkomst ser jag honom svärma med den andra
i månskenet på verandan. Sådant är uselt, men
det skall få ett slut!

Ack att jag inte hunnit vaka öfver min kara
flicka klagade tant Dika. Måtte hon ej under
detta tak nödgas göra en bitter erfarenhet. Her-
man vände sig bort.

Nu måste man gå dit ut igen och visa gä-
sterna ett lugnt ansikte suckade den gamla.

Ja aktörer äro vi väl alla för närvarande
på Adlershofs stora scen svarade han kärft.
Nej tack tant, jag bryr mig inte om någon kvälls-
vard, jag skall gå ned och expediera de väntande,
men först ett varmt tack för ditt tålamod, lilla
tant. Huru skulle jag reda mig utan dig?

Ack, med Alli vid din sida går det nog
tänkte fru Berg, när hon hastade ur, rummet.
Nog har hon fästat honom med starka band re-
dan, när Konnys extravaganser sarat honom så
djupt.
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9'kapitlet.

Följande morgon upprann så strålande klar
man kunde önska. Daggen låg som silfverskir
öfver buskar och häckar, och den blå höstsom-
marfärgtonen förlänade stämning åt det hela.

Herr Linder, som haft en sömnlös natt, trädde
med nedstämd min in i matsalen, där han väntade
att som vanligt finna fru Berg vid frukostbordet,
men rummet var tomt. Han väntade en stund,
sedän knackade han försynt på hennes dörr. Den
öppnades genast, och Edith Holm stod framför
honom. Hon bar ett stort hvitt förkläde och såg
upphettad och vid hans åsyn litet förvirrad ut.

Jag sökte tant Dika?
Ja här är jag, kara Herman svarade en

röst bakom honom, och fru Berg skyndade in
helt ifrig: Du längtar eiter din frukost, och
den är nog färdig, trots ali förbistring i huset just
för tillfället. Gamla Mari, som vakat hela nat-
ten vid sin ugn, är ur humör, och Lisa kom stor-
gråtande däruppifrån med ett skrynklat bylte i
handen. Det var fröken Allis hvita klädning,
som hon gjorde sitt yttersta med i går; nu låg
den hopskrynklad utanför sängkammardörren.
Det är minsann inte första gången Lisas tårar
runnit af den orsaken. Det är så miss Allis sätt
att visa sitt ogillande. Jag blef i stort bryderi,
Lisa vågade icke göra ett nytt försök och ligger
för resten nu i sin svåra hufvudvärk af illtycka,
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men i nödens stund kom Edith här och lättade
mitt bekymmer såsom mången gång förr.

Herman såg sig ora. Där stod den unga flic-
kan åter lutad öfver strykbrädet.

Det är vår lilla hemlighet sade fru Berg
ursäktande. Därför var dörren låst.

Det går för långt Hermans röst tydde
på storm skall Alli inte ens få tacka den som
Dffrat tid och krafter för hennes nycker.

Ah jag ber, det är inte alls någon möda,
jag är ung och frisk, stegblott upp arla och nu
är jag strax färdig.

Hon anade icke, hvilken fläkt af poesi hon i
detta ögonblick meddelade sitt anspråkslösa ar-
bete, där hon stod skön och rosig med varma
kinder och strålglans i blicken. Herman såg oaf-
vändt på henne.

Man får aldrig berömma Edith sade fru
Berg ömt. Men du kan inte tro, hvilken tröst
jag haft af henne dessa dagar. Vi tycka alla
här, att det blef solsken öfver Adlershof, när hon
koni hem.

Han gick motvilligt tillbaka tili frukosten,
men tankarna dröjde envist kvar hos solstrålen
bakom den stängda dörren.

Det vackra vädret ute återspeglades emeller-
tid ej hos Adlershofs gäster. Konny såg litet
skuldmedveten ut, tyckte herr Linder, och lilla
Ella klagade öfver tandvärk, en naturlig följd af
tanternas bonbonniärer. Alli hade mot vanlighe-
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ten fått en skrapa för sitt koketteri med Konny,
som enligt fru von Morings „utsago" kunde kom-
ma att stå henne dyrt, och skönheten fördrog
ogärna moralpredikningar.

Hon hade aldrig förbundit sig tili giftermål
med Herman opponerade hon sig, hela tiden
dock lika medveten som fru mamma, att ett rikt
parti egentligen var hennes enda utväg. Man
skulle bara inte brådska så fasligt utan unna
henne att njuta en smula i frid och ro af Konny
och sin frihet.

Hon kom således ned ganska surmulen. Her-
rarna sutto båda fördjupade i sin tidning, och
fru Berg bröt servietter vid ett sidobord, medan
Edith serverade lilla Ella hennes frukost. Slut-
ligen reste sig herr Linder och sade: Jag rider
bort tili Charlottelund igen nu på förmidda-
gen.

Alli sprang upp: Låt mig följa med, bad hon
förtjust öfver denna utsikt tili förströelse.

Pappa har lofvat mig att få se den stora maski-
nen som skummar grädden sade Ella.

Nu kommo äfven tanterna in och blandade sig
i samtalet, och slutet blef, att de alla nödvändigt
ville fara ut och bese det nya mejeriet.

Herman såg ej vidare smickrad ut öfver för-
slaget, men lofvade dock säga tili om korgvag-
nen och ridhästarna. Skulle inte fröken Holm
äfven gärna åka ut? frågade Konny.
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Kanske det inte finnes plats för mig
svarade hon tvekande.

Herman hör du Konny lade sin hand på
hans arm. Kunde inte kusken stanna hemma
och jag i hans ställe köra för vagnen. Fröken
Holm viii gärna med, och det skulle i så fall bli
plats för henne. Det finnes alltid plats för Elias
uppfostrarinna sade herr Linder kärft. Sedän
vände han sig tili Edith och sade artigt: Då
jag ämnar köra vagnen själf och sade tili om häs-
tarne för min kusin och Alli, tänkte jag föreslå er
platsen på framsätet medan Ella sitter inne hos
tanterna. Min svärmor föredrager att stanna
hemma. Jag är mycket tacksam sade Edith
och skyndade bort för att göra sig och Ella i ord-
ning för utfärden. Konny såg föga belåten ut vid
Hermans förslag och tycktes med ens förlorat
alit intresse för färden. Men Alli kom strålande
glad i sin eleganta riddräkt nedför trappan, fullt
beredd att ha roligt utan att bevakas af mammas
argusögon.

Dagen hade hallit, hvad morgonen lofvat, och
Edith skulle njutit i fulla drag, om hon icke lidit
af att se herr Linders dystra ansikte. Det var
dock en tyst fröjd för henne att gifva akt på huru
säkert han styrde de eldiga bruna hästarna, och
hvar gång den pjunkiga tant Malla inne i vagnen
uppgaf ett litet rop, smålog hon mot sin tystlåtna
granne, som för att försäkra honom: Jag är
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fullkomligt trygg, när tyglarna hvila i edra hän-
der.

Charlottelund var en stor utgård med öppna
gräsbesådda fält, så att man redan på långt håll
kunde se den ståtliga nybyggnaden för mejeriet.
Alli och hennes riddare hade hunnit före vagnen
och följde nu med det öfriga sällskapet på in-
spektionsrond kring huset, som var inredt efter de
modärnaste, mest praktiska metoder. Slutligen
lato damerna äfven server(a sig af den iskylda
kärnmjölken och behagade förklara sig högst
belåtna med hvad de under herr Madvigs, mejra-
rens ledning, fått skåda.

Unga Åkeson skulle högst beredvilligt för åter-
vägen afstått sin häst och rätten vid Allis sida åt
godsägaren. Edith hade aldrig i hans tycke
värit mer intagande än i sin enkla, mörka prome-
naddräkt och den grå filthatten öfver det rika
håret, men herr Linder såg alltför oåtkomlig ut,
hvarför enhvar vid återfärden behöll sin plats.

Edith hade emellertid med sådant intresse
följt alla herr Madvigs beskrifningar, att hon
ännu dröjde k var vid ämnet och började tala
därom med sin granne, som så vänligt besvarade
hennes frågor, att hon helt och hållet glömde
sin vanliga blyghet i hans sällskap. Plötsligt
hörde Edith, att Ella klagade inne i vagnen.

Är det tandvärken nu igen, din lilla stackare
sade hon och vände sig genast om.
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Ja ja, tant Malla hade karameller med
klagade Ella.

Du skulle nekat att äta minns du inte vår
öfverenskommelse, lilla vän!

Skall det arma barnet nu försaka tili och
med en fattig karamell sade tant Maria indig-
nerad. Kom och sitt i mitt knä min ängel
läspade tant Malla. Nej jag viii tili tant Edith

Ella hade stigit upp och sträckte bevekande
armarna mot henne. Tillåter ni? frågade
Edith blygt. Han svarade ej, lyfte blott i en hand-
vändning flickan öfver sätet tili dem, och öfver-
lycklig lade barnet den värkande kinden mot sin
unga ledarinnas bröst. I natt blef det också
bättre, då tant tog mig i famnen hviskade hon.

Bortskämda flicka, höll du din tant vaken i
natt?

Jo och förra natten äfven, då sjöng hon mig
tili sömns.

Och det har man ej kunnat se på er, fröken
Holm sade Herman vekt.

Å sade Edith urskuldande värken var
häftig, men ej alltför långvarig, den är ju bättre
redan, liten? Ella nickade. Sätt dig då upp
och se, hur din pappa kör sinä vackra hästar, det
är ett nöje må du tro.

Ella såg tröstad ut. Huru skall jag nog
kunna tacka för ali er uppoffrande godhet mot
min lilla pjunkiga flicka sade han plötsligt med
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vibrerande stämma jag har inga ord han
grep efter hennes hand och tryckte den fast.

Ack, nu var r,ätta ögonblicket inne för hennes
afbön, nu då han var så god: Erinrar ni er
ännu den där gången, då ni varnade mig för de
modärna böckerna? Han såg förvånad på
henne. Jag ville så gärna säga, att jag väl för-
stod den välvilja som dikterade edra ord och att
jag ber om tillgift för, mitt trots viii ni förlåta
mig?

Det var som skulle ett jubelskri velat bryta
fram öfver hans läppar, men han nickade blott
och log så gladt och mildt som aldrig förr huru
ömt kunde ej dessa stränga ögon blicka, och det
svaret var giltigt nog.

Då de åkte in under träden i alien, frågade
han, om hon hade någonting emot att återvända
tili kvarngården dagen efter födelsedagsfesten:

Ack nej, det skall bli mig kärt svarade hon
gladt.

Jag har haft så ledsamt efterBurr och Meta,
bifogade lilla Ella. Qodt, då är det afgjordt.

Då Herman senare meddelade fru Berg detta
beslut, tillade han: Fröken Holm tycktes lik-
väl med lätt hjärta lämna Adlershof?

Det vet jag sade tant Dika uppriktigt
hon har så föga gemensamt med vara gäster
här!

Det är sant men Konny!
Åh, han söker väl upp henne där.
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Ja, du har rätt ungdom söker ung-
dom!

Du ser trött ut min vän sade fru Berg
vänligt jag önskar att morgondagens fest väl
vore förbi.

Det önskar jag också instämde han af
fullaste hjärta.

10 kapitlet.

Tant Dika stod i sitt rum och ordnade sin bä-
sta svarta spetsmössa på det grå håret: Är det
bra så här min kara?

Utmärkt, tant ser riktigt präktig ut.
Tack, och nu ska vi ut att välkomna gäs-

terna.
Jag skall först gå och söka mig en blomma

att lysa upp min urvuxna hvita klädning, log
Edith, men hon hann ej längre än tili matsalen, in-
nan hon mötte unga Åkeson med några ljusröda
nejlikor i handein: De borde passa er sade
han ifrigt jag har valt dem med eftertanke.

Edith log tacksamt och fäste blommorna i sitt
skärp just som herr Linder trädde in. Hon rod-
nade omedvetet under hans skarpa blick, men
Konny sade okonstladt: Jag hade skaffat några
nejlikor hos din stränga „mäster", kara Herman,
men då det gällde fröken Holm skulle han gärna
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plundrat halfva trädgården, tror jag. Alli hade
för resten sköflat de praktfulla pelargonierna, för-
modligen på din önskan?

Nej, jag befattar mig ej med siika artighe-
ter mot unga damer svarade han torrt här
ha vi första vagnen.

Snart voro Adlershofs rymliga rum fyllda af
festklädda gäster. Fru von Moring, dagens drott-
ning, gjorde les honneurs i ljusgredelint siden, som
en dam af värld ägnar och anstår, och Alli sväf-
vade omkring som en förtjusande älfva i sin luf-
tiga spetsdräkt, med de brandröda blommorna i
sitt mörka hår och vid bröstet. Man visade henne
den mest smickrande uppmärksamhet med tanke
på framtiden, och många trodde redan, att da-
gens fest skulle anknytas tili en eklatering af för-
bindelsen mellan svåger och svägerska.

De främmande damerna riktigt lefde upp i
denna fläkt af societetsluft och voro högst char-
manta, men värden såg ej vidare belåten ut, och
fru Berg hade hjärtklappning för supen.

Ungdomen roade sig tili en början ute i det
gröna, och Konny hade äfven lockat Edith Holm
att vara med. Friska luften purprade hennes
kinder, coh trots den enkla dräkten täflade hon
snart „med själfvaste miss Alli om skönhetspri-
set", som gamle doktor Wallberg sade.

Senare öppnade Alli balen som hon stor-
ståtligt uttryckte sig med sin kusin i den vackra
salongen, och då Edith ännu aldrig satt sin fot
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på golfvet för detta glada nöje så ifrigt unga
Åkeson än erbjudit sig att blifva hennes läromä-
stare, smog hon sig in i en fönstersmyg halft
skymd bakom gardindraperiet, där hon i ro kunde
betrakta det rörliga lifvet i salongen, men än
hellre den tysta terrassen därute, öfver hvilken
månen nu bredde sin trollglans. Här fann henne
slutligen lilla Ella, som sedän hon under aftonen
tjänat som skylt för mormoderns och tanternas
släktkänslor, nu blifvit helt och hållet bortglömd
för de dyra sällskapsplikterna. Hon var så trött,
att hon slog armarna om Ediths hals och belåten
kröp upp i hennes knä, och efter några ögonblick
sof hon, trots sorlet rundt omkring barnets
lugna sömn i denna skyddande hamn.

Edith satt helt stilla kvar med armen kring
henne, då en l'åg röst Ijöd tätt invid henne: Jag
tror ni leka kurra gömma ni två? sade herr
Linder sakta.

Ella somnade af trötthet efter dagens möda
log Edith och jag har suttit och tänkt på

huru vacker kvarnforsen måtte vara i detta mån-
sken.

Ni har således icke haft trefligt i dag?
Ack jo, men jag är ju dock en främling för

de flesta!
Herman såg bort tili Konny, som just dan-

sade ut med Alli var hon nu helt och hållet
glömd denna andra vindflöjel!
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Tröttnar fröken att Miia Ella så där?
sporde han.

Nej visst icke, det gladde mig tvärtom, att
hon sökte upp mig. Jag har dessa tider ofta sak-
nat min lilla elev.

Det har också pinat mig att beröfva Ella
den vård och ledning hon får af er sade Her-
man men jag måste vika af hänsyn för hennes
mormor.

Således ingen straffåtgärd tänkte Edith
tacksamt.

Jag hoppas fröken förstår, huru högt jag
skattar ert inflytande öfver barnet rösten vi-
brerade åter.

Det är alltför mycket, herr Linder, men
jag är i alla fall så oändligt tacksam stam-
made hon nu vågar jag väl medgifva, att jag
först bäfvade tillbaka för ansvaret att jag
hon stannade.

Fortsätt fröken Holm. Nåväl, att jag var
litet rädd för Elias far.

Men nu hans blick hängde fast vid dessa
vältaliga röda läppar.

Nu har jag ingen fruktan mer sade hon
modigt. Hädanefter viii jag med full tillförsikt
i alit vända mig tili er!

Hall ord fröken Holm jag skall hjälpa
och råda er så länge jag kan och får minns
det! Hon kunde ej förstå, hvarför hans röst
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plötsligt ljöd så upprörd och hans ögon fingo ett
så dystert uttryck.

A, där ha vi således tablån han afbröt
samtalet och visade mot dörren tili en inre sa-
long, där man bland gröna växtgrupper såg miss
Alli knäböjande vid en improviserad kalla, ur
hvilken hon i en bländande bägare hämtade kon-
stens gudadryck för den slumrande artisten Kon-
ny i sammetsrock med en palett i den dignande
handen. Båda de unga togo sig mycket väl ut,
och tablån väckte stormande bifall.

Jag tror detta var en surpris för alla
sade Herman.

Jag tillhörde nog de invigda svarade
Edith. Först skulle det bli »Rovena och Ivan-
hoe", men herr Åkeson strejkade efter första re-
petitionen nere vid bäcken; han fann scenen för
sentimental.

Ah sade Herman betydelsefullt. Edith
var glad att hon funnit ett osökt tillfälle att reda
ut förhfållandet, sedän vaknade Ella af applå-
derna, och hon skyndade att föra henne tili sängs
i det tysta svala sofrummet. Qärna skulle hon
själf velat stanna kvar där, men fru Berg ville ej
höra talas därom. Supen var dukad vid små bord
för de unga ute på verandan, och Konny hade för-
behållit för Edith en treflig plats, där hon hade fri
utsikt öfver hela den brokiga taflan af glada gä-
ster, inom ramen af gröna girlander och färgade
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lyktor, hvilkas sken spred ett fantastiskt skim-
mer öfver det hela.

Konny var mycket lifvad och höll väl stämnin-
gen vid makt, men sörjde framför alit för sin
bordsgrannes trefnad, och det måste hon ju vara
tacksam för.

Men herr Linders svårmodiga ansikte vid den
strålande Allis sida förtog hennes glädje. Ack,
tänkte lion sorgset, om det blott stått i hennes
makt att skingra något af de bekymmer, som
fördystrade honom men hvad han led af, det
kunde hon aldrig ana.

Festen afslutades med ett litet fyrvetrkeri
Konnys surpris tili ära för dagens drottning, och
sedän blef det efterhand stilla och lugnt på Ad-
lershof. Edith låg länge vaken efter dagens
många växlande intryck: det bästa var dock herr
Linders vänlighet hon visste ej, huru det kom
sig, men det kändes med ens så tryggt och ljuft
att veta sig stå under hans beskydd. Så ljuft
hvarför klappar du så häftigt därvid unga hjärta

har du intet svar på denna fråga?

11 kapitlet.

Följande morgon slog en regnskur mot fönst-
ren. Trots det kuina vädret var Edith emeller-
tid tidigt uppe och helt lätt och glad om hjärtat
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vid tanken på att de i dag skulle vända åter tili
kvarnen. Hon var så nöjd, att det fruktade besöket
på Addershof nu var tili ända, och gladde sig att
få skiljas därifrån utan bitterhet eller obehag. I
hennes gamla bönebok stod där i dag: Befall
din väg åt Herren och hoppas på Honom det
ordet ville hon taga med sig och lita tili både nu
och i framtiden.

Fru von Moring hade sändt dem sinä afskeds-
hälsningar; hon ville inte störas på morgonen ef-
ter nattvaket, och de öfriga slumrade äfven, så
att blott fru Berg och herr Linder frukosterade
med resenärerna. Strax därefter körde vagnen
fram Herman var ifrig att få dem i väg, tyck-
tes det.

Fru Berg tog ett ömt farväl, i hopp om att
snart få dem tillbaka på allvar, och godsägaren
koni med ett fång värdefulla böcker hon skulle
nog aldrig mer sakna god lektyr lofvade han.

Tusen tack, farväl tant Dika, farväl herr
Linder, och tack för alit!

Herman svepte omsorgsfullt filten omkring
henne det klarnar sade han ni få vackert
resväder, kör på kusk!

Nu far vår solstråle sade tant Dika.
Herman nickade. I detsamma kom Konny

soin ett yrväder nedför trappan: Var det möj-
ligt reste fröken Holm nu redan?

Ja visst Herman såg buttert på honom.
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resa bort i morgon, som du vet!

Du hittar väl den välkända vägen tili Nocka
kvarn under dagens lopp sade han ironiskt.

Det är väl bättre, om jag försakar det
mumlade Konny nedstämd.

Herr Linder stod med handen på dörrvredet
tili sitt skrifrum: Kom in hit ett ögonblick, Kon-
ny, jag måste tala med dig sade han sträft.

Hvad är det kusin, du ser så högtidlig
ut?

Älskar du Alli? Konny såg ut som falien
från skyn: Åh, jag försäkrar, bästa Herman,
jag har aldrig tänkt stå dig i vägen.

Kan du ej svara på sak: Vili du gifta dig
med henne?

Det har jag aldrig tänkt på stammade
Konny förbluffad. Tant Leontine kan ju inte
fördraga mig, som du vet.

Du älskar henne i alla fall.
Nej, vet du den unga mannens ansikte

blef plötsligt glödande rödt om jag nödvändigt
skall skrifta för dig, kusin, så tror jag verkligen,
att jag i sommar lärt mig, hvad kärlek är, men
det gäller inte Alli.

Nå, det var egentligen dit jag ville komma
sade godsägaren och strök sig nervöst öfver

pannan.
Du har här, spelat dubbelspel, Konny;

det var diåligt handlat, förstår du det kusin? Att

127
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locka en ung oerfaren flicka att kanske skänka
dig ett hjärta, som du aldrig på fullt allvar tänkte
försöka viima!

Åh tig, Herman förlåt, men det går för
långt! Jag är så djupt förälskad i Edith Holm,
att jag kunde gå genom eld och vatten för henne,
men hvad viii du jag skulle göra. En fattiglapp
som jag kan ju ej binda en flicka vid sig genom
en mångårig förlofning. Jag måste försaka min
lyeka!

Herr Linders ansikte veknade: Men om
denna skilsmässa äfven vore en sorg för henne?

Konny skakade på hufvudet: Jag vet ingen-
ting sade han modstulen hon är myeket god
och vänlig, men jag har aldrig förrådt mig. Blott
den där kvällen i månskenet på verandan, men
då kom du, och det var nog bäst så. Jag glöm-
mer henne aldrig, men tili kvarnen vågar jag mig
ej mer.

Hör på sade Herman och slog honom kraf-
tigt på skuldran: Den här unga flickan står
under mitt beskydd. Jag viii henne alit godt, och
du är en bra gosse, Konny! Qå och säg henne,
hvad du känner, och låt mig sedän hjälpa dig
med att reda ett varmt bo för henne.

Herman, du är en ädel människa jub-
lade den unga mannen jag blir din eviga gäl-
denär. Om hon bara viii ha mig, hoppas jag ännu
kunna bli en stadgad man och en heder för dig.

Tänk framför alit att göra henne lycklig
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sade Herman med kväfd röst nu hinner jag ej
mer, jag skall rida tili mejeriet. Då jag återvän-
der får jag väl lyckönska dig!

Jag hoppas det svarade Konny med strå-
lande ögon.

Det blef en lång dag för Herman, en dag då
lian i enslighet gjorde upp räkning med sig själf,
ty först nu förstod han klart den känsiä, som mäk-
tig och stark smugit in i hans lif, icke mer en yng-
lings heta förälskelse, utan mannens djupa, fast
grundade kärlek, och denna kärlek sent född

stod dock nu på spel en glad gosse hade ta-
git försprånget och lätt och utan möda vunnit,
hvad han genom tusen hinder velat kampa sig
tili.

O, du min fagra skogsblomma, att det icke
blef mig förunnadt att vid mitt bröst värna dig för
lifvets stormar ljöd det smärtfullt mellan hans
hårdt sammanpressade läppar.

Han dröjde länge borta det som väntade
drog honom icke snabbt tillbaka, och när han kom
hem var det redan långt lidet på dagen. Konny
hade också nyss återvändt berättade fru Berg.

Han hade sträfvat långt ut i skogen för att
taga ett långt farväl af Adlershof sade han och
hade frågat efter Herman. Damerna tyckte, att
husets herrar voro ytterst ohöfliga i dag, förkun-
nade hon vidare, men själfva voro de trötta efter
gårdagen och hade hallit sig stilla på sinärum hela
förmiddagen.
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Herman hörde vänligt på hennes små nyheter
och gick sedän in tili sig. Nasta minut knackade
Konny på.

Nå, frågade herr Linder han stod med
ryggen mot fönstret och låtsade tända en cigarr.

Jag har icke mycket att berätta sade unga
Åkeson nedslagen hon hon viii inte veta af
mig! Hvad menar du tala ut!

Det har jag ju gjort, fröken Holm har gifvit
mig den vackraste korg på det älskligaste sätt i
världen svarade den bedröfvade ungersvennen.
På mått hedersord, Herman, det finnes inte en
bättre kvinna på Quds gröna jord än hon, och jag
förstår nog, att jag inte är henne värd, fastän jag
hyste ett svagt hopp i det längsta. Vårt samtal i
dag skall, gömdt i djupet af mitt hjärta, blifva ett
af minä dyrbaraste minnen, och hennes afslag har
inte lämnat kvar en enda bitter tagg jag beund-
rar henne outsägligt och lyckönskar den man, som
en dag vinner hennes kärlek slutade Konny
med en suck.

Herman räckte honom tyst handen. Tack
kusin, jag vet att du förstår mig, och nu är jag
glad att lämna Adlershof i morgon. Allis sällskap
just nu anstår mig inte. Då du behöfver en vän,
så kom tili mig sade herr Linder hjärtligt.



131

12 kapitlet.

Hvilken besynnerlig dag tänkte Edith
Holm när hon på kvällen satt i sin tunna mor-
gonklädning och lät de flydda timmarna passera
revy. Afresan från Adlershof och herr Linders
vänlighet, den glada ankomsten tili kvarnen, där
alla så varmt välkomnade dem och sedän Kon-
nys oväntade besök. Deras samtal hade värit
tungt för henne, ty hon såg att det beredde honom
smärta, honom som så ofta genom en vänlighet
gladt och uppmuntrat henne men hon kunde
ej vara falsk mot den som bjöd henne sitt hjärtas
bästa känsiä. Hon måste tilistä, att hon aldrig
kunde bjuda honom lika mot lika, och därför var
det bäst, att de skildes, utan agg eller bitter-
het. Han var så god, Konny, en riktigt snäll
gcsse, men och Edith gömde sitt rod-
nande ansikte i händerna. Tili och med i denna
enslighet med månskenet öfver den tysta barr-
skogen dolde hon den rodnad, som förrådde att
hennes unga hjärta icke mera var fritt, att det icke
var Konny, men en arinan som vunnit det. Där-
inne rörde sig lilla Ella i sömnen. Hon smog tyst
in och svepte täcket om henne hans barn
ljöd det tyst inom henne sedän beredde hon
sig att äfven gå tili sängs, det skulle kannas ljuft
att åter hvila under den gamla kvarngårdens
skyddande hägn.

Men i den stilla natten sträckte en rofgirig
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gäst giriga armar öfver det trefna huset, hotande
med död och fördärf dess fredliga invånare.

Eld, eld, det brinner ljöd det heraska ropet.
Mjölnarens äldste, som för den bråda tiden sent
uppehöll sig i kvarnen, varseblef röken och de
röda eldtungorna, som från vinden sträckte sig
nedåt gafvelväggen. Att springa upp åtföljd af ett
par tre karlar, som väntade på sin mäld, och
väcka de sofvande var snabbt gjort. Skrik,
jämmer och förvirring följde; den stora något
tröga mjölnaren blef som förlamad, barnen gräto,
men madam Martinen förlorade icke besinningen:

Spring efter stegen, Ruben ropade hon
du måste taga fröken och lilla Ella ut öfver trapp-
taket, vinden är full af rök redan, och jagmåste se
tili att få små ungarna och far ur vägen.

Ruben gjorde som han blef ombedd och kas-
tade sedän en handfull sand på fönsterrutan för
att väcka uppmärksamhet. Hvad är det?
hördes Ediths röst däruppifrån. Elden är lös,
fröken skrek gossen det brinner på vinden,
man kan inte komma nedför trappan.

Klangen af matklockan, som i detsamma
började klämta, samt eldens smattrande förtog
det mesta af hans ord. Edith hörde blott, att
elden var lös och bemödade sig genast om att
icke såsom hon hört andra omtala förlora
besinningen. Hon måste ju vara lugn, hon som
icke hade blott sig själf, utan främst „hans älskade
lilla Ella" att tanka på. Hvad det var lyckligt,
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att hon icke hunnit gå tili sängs. Nu band hon blott
en duk om sitt utslagna hår och skyndade in i sof-
rummet. Hon svepte täcket om den slumrande
flickan och tog henne i sinä armar,; att rädda något

hennes enda små jordiska tillhörigheter var
ej att tanka på, och hon sprang ut på vinden.
Men här mötte röken som en ogenomtränglig
mur hon slöt ögonen och försökte halla andan:
trappan var ju så närä. Men då hennes famlande
hand fann ledstången, var den fedan förkolnad.
Hela väggen brann rundtomkring henne spra-
kade lågorna och gnistor föllo som ett eldregn
öfver henne.

Gripen af ångest, tryckte hon barnet hårdt
intill sig och sökte nu öfver de sviktande plan-
korna vägen tillbaka tili de rum hon nyss läm-
nat. Det var fruktansvärda sekunder, men in-
stinkten ledde hennes steg, och med outsäglig
lättnad ryckte Edith upp dörr.en. Qud väre lof,
här kunde man ännu andas, ehuru låset redan
känts brännande under hennes fingrar.

Hon väckte Ella med öm försiktighet och gaf
henne ett glas vatten, sedän klädde hon henne i
hast och öppnade fönstret öfver trapptaket; här
fanns nu den enda utvägen för dem. Snart stod
hon också därute och varseblef nu Ruben på sin
stege. Hennes flykt fram och åter öfver vinden,
alit hade gått så snabbt, ehuru minuterna i hen-
nes eget tycke värit långa nog. Hon hukade sig
ned och höll fast Ella: Vi f alla, vi f alla skrek
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flickan, som var både sömnyr och skrämd och
krampaktigt hakade sig vid Ediths arm.

Nej, vi skola nog halla oss kvar lugnade
den unga flickan, som hela tiden kände, att de
gledo utför det glatta taket, men där stod ju Ru-
ben redo att taga emot dem.

Seså Ella, gå nu tili Ruben, han tar dig som
en liten fågelunge och bär dig bort.

Hon försökte lösgöra barnets händer, men
förgäfves, hon hade intet vai: Oå ned Ruben

ropade hon och håll stegen stadigt jag
måste bära ned Ella själf.

Beslutsamt satte hon foten på första pinnen,
röken förblindade hennes ögon och kom henne att
svindla, så att hon flera gånger fruktade att falla,
men den domnade armen vägrade dock ej att
halla sitt tag mod, mod ljöd det oafbrutet
inom henne, och ändtligen riådde hon utmattad det
sista steget.

Qud väre lof, räddad, räddad ljöd det
rundtomkring henne. Madam Martinen tog snyf-
tande hennes hand, men Edith såg ingen annan än
herr Linders höga gestalt: Här är Ella allde-
les oskadad hviskade hon tonlöst, sedän sjönk
hon plötsligt medvetslös tili marken.

Då Edith vaknade ur sin lågna svimning, låg
hon på en improviserad bädd i kvarnens öfre vå-
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ning och såg fru Bergs bekymrade ansikte n©d-
lutadt öfver sig.

Herren väre tack och pris hviskade ma-
dam Martinen jag var rädd att jag aldrig mer
skulle få se de här klara, välsignade ögonen.

Nu kom där redan lif i blicken, och ett litet
leende gled öfver de bleka läpparna, men när hon
försökte röra sig, blef hon medveten om hvad
olyckshändelsen orsakat henne.

Under den hemska vandringen öfver den
brinnande vinden, hade gnistorna genom den
turina dräkten bränt större och smärre sår på ar-
mar och skuldror, äfven händerna voro skadade.

Edith erfor en brännande smärta och sjönk
halft medvetslös tillbaka på bädden, men mjölner-
skans iskällä vattenbaddning på pannan upplif-
vade henne åter.

Min stackars kara flicka hviskade fru
Berg ömt och strök undan det rika håret, som el-
den äfven harjat detta var en förskräcklig hän-
delse!

Madam Martinens ögon flödade öfver; hon
hade ju nyss förlorat sitt trefna hem.

Alla blefvo väl räddade? frågade Edith
oroligt.

Jo Qudi lof, och det mesta af vårt bohag äf-
ven; far blef visst som slagen af skräcken, men
Ruben var duktig, och så kom ju vår husbonde i
rätta stunden.

Ja, jag kan ej förstå, huru Herman kunde
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hinna hit så fort sade fru Berg. Han sade,
att han ej fått sömn och från sitt fönster iaktta-
git ett rödt sken på himlen åt Nocka kvarn.
Genast var han i sadeln och här, strax som kloc-
kan begynte klämta.

Ja, utan honom skulle vi minsann värit råd-
lösa menade mjölnerskan och torkade sinä
ögon.

Han tog i som en riktig arbetskarl, skall jag
säga, och så blef det bara huset som brann.

Huru är det med Ella, tant Dika?
Utmärkt, hon grät ju först häftigt, då du

tölli men lugnade sig snart och åkte sedän hem
med Lisa. Huru kom jag då hit Edith såg
sig leende omkring i den främmande omgifnin-
gen.

Husbonden bar fröken så lätt som ett litet
barn; han är så stark som en björn för resten, det
såg jag i natt.

Ja här låg du, då jag kom, och var allde-
les medvetslös sade fru Berg madam Mar-
tinen och Herman hjälptes åt att väcka dig; han
var utom sig du hade ju så godt som offrat
ditt lif för hans barn. Men när jag bleif kvar,
måste han bort det kom bud på bud efter ho-
nom från brandstället.

Ja, det finnes inte många sådana som vår
husbonde sade mjölnerskan med öfvertygelse,

Han har lofvat med det första bygga oss ett
nytt hus af sten.
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Det var likt honom att tanka på andra
menade tant Dika men jag vet ej, när jag sett
honom så förtviflad som i natt han låg på knä
vid bädden och grät Stora starka karien öfver
dina stackars brända fingrar.

Edith slöt ögonen, hon ville ej förråda, hvad
hon kände i denna stund.

Unga herr Konny var också duktig vid el-
den berättade madam Martinen han räd-
adde minä nätta grisar, som kömmit på rymmar-
stråt. Det var riktigt galant.

Alla tre skrattade: Konny har nog hört ef-
ter dig flera gånger, må du tro sade fru Berg.

Här ha vi Herman igen.
Hur står här tili, tant? hvad rösten ljöd

förändrad.
Hon är vaken, men smärtan är plågsam.

Edith hade öppnat ögonen och försökte röra
den vänstra handen, som var mindre bränd:
Jag är så glad hviskade hon så innerligt
glad att Ella

Ja, ja Oud ske lof men ni kara fröken
man såg att orden stockade sig i hans hals, me-
dan han vördnadsfullt och ömt förde den för-
bundna handen tili sinä läppar. Lider ni myc-
ket?

Hon kunde ej svara, men stora tårar droppade
ur de matta ögonen. Hon såg så liten och ung
ut i detta ögonblick, alldeles som ett sjukt barn,
tyckte Herman.
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O, min Qud, hvad kunna vi göra utbrast
han förtviflad.

Doktorn var just härinne och bad oss vara
lugna för henne sade fru Berg på sitt blida sätt.

Vår lilla vän är slå tålig och har så stark vilje-
kraft, att vi få hoppas det bästa hvad önskar
du barn?

Herr Linder böjde sig ned öfver bädden:
Befall Herren din väg, Han skall göra alit väl
hviskade Edith. Jag läste det i går, då jag läm-
nade Adlershof, och det ordet har hallit mig uppe
hela tiden.

Han nickade. Jag skulle vilja hon såg
litet orolig upp tili honom jag ber så mycket,
tag det med er också.

Tack! Det skall jag, det skall jag.
Nu kommer doktorn, han viii vara med och

flytta vår kara patient alit är ju i ordning för
hemfärden?

Ja alit så godt jag det förmått.
En timme senare låg Edith i det hemtrefliga

sofrummet på Adlershof, halft bedöfvad af resan
och plågorna, men hapen öfver att det hela, tack
väre herr Linders förtänksamma omsorg, gått så
pass lätt.

Nu skall hon ha absolut lugn sade gamla
doktor Wallberg, när han skött om brännska-
dorna den där flickan har en stark och sund
konstitution och nerverna äro lyckligtvis utan
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vank jag har de allra bästa förhoppningar för
henne.

Får jag trycka er hand, doktor bad
unga Åkeson med stormande häftighet nu bör-
jar man lefva upp igen efter nattens alla fasor.

Herman log; det var ett godt tecken tyckte
fru Berg, som kom för att kalla alla herrarna in
tili den sena frukosten.

Du må tro, kusin, att här var några lustiga
uppträden, när eldsvådan blef bekant sade
Konny skrattande. Då jag skulle ge mig af tili
kvarnen, kom tant Malla utrusande i en fotsid
nattskjorta med en anskrämlig mössa på sinä stri-
piga hårtestar, ta.nt Maria ropade ideligen på
vatten och tant Leontine hade nervattacker, som
hon brukar vid liknande tillfällen.

Ja, det känner jag tili sade Herman
torrt. Constance hade också fått det i arf.

Ella ser ut som ett smultron nickade
doktorn förnöjd, när flickan bad fru Berg om en
ny smörgås. Du här kömmit ur elden lika
oskadd barn, som en af de tre männen i den brin-
nande ugnen.

Jag var ändå bra rädd uppe på taket
medgaf den lilla och ville inte låta Ruben bära
mig ned utan höll mig fast vid tant Edith, och så
måste hon bära mig med sin stackars brända
arm!. Farbror doktorn säger, att den är så sjuk
för min skull, ser du pappa men jag har bedt
både tant och Gud om förlåtelse. Hon hade
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glidit ned från sin stol och snyftade nu med an-
siktet mot herr Linders arm.

Han tryckte henne hårdt intill sig.
Tror du pappa, att hon måste dö. Qamla

Mari sade, att hon länge vetat, att här skulle
hända en olycka.

Nå, den ha vi sannerligen stökat undan i
natt bedyrade Konny.

Kanske här sker en stor lycka i stället
menade doktorn för att jämna vågskålarna.

I detta ögonblick öppnades dörren, och tant
Malla skyndade in helt andfådd: Ack, Herman,
hvad har inte inträffat sedän i går. Då jag ser
det älskade barnet där, kännes det som en dolk
i mitt hjärta.

Hon är frisk och sund kara tant, det skola
vi vara glada öfver.

Leontine är så klen; hon bad att få se dig
för att betyga sitt deltagande.

Jag skall så fort som möjligt besöka henne.
Uppe i stora förmaket låg fru von Moring

bakom fällda gardiner med en handduk om huf-
vudet hela luften doftade af vinaigre, och tant
Malla trippade omkring i morgonskor med „hjärt-
styrkande" droppar.

O himmel, hvilken natt pustade damen,
då Herman inträdt och tog plats vid soffan.

Jag trodde jag skulle dö vid den fasliga un-
derättelsen, huru många gånger svimmade jag,
Alli? Oräkneliga sade skönheten kalit.
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Och sedän blef det nervkramp fortsatte
den sjuka. Malla måste frottera minä fötter,
och Maria baddade mitt hufvud. Ack, min na-
tur är alldeles för känslig; ingen kan ana hvad jag
lider.

Herman tänkte på en annan patient, som tå-
ligt fördrog sinä plågor i det tysta rummet där-
nere när, ack när skulle han väl åter få se den
fagra skogsblomman rodna af hälsa.

Sedän krampen lugnat sig, svimmade jag
ånyo och sedän

Sedän återtog du din afbrutna sömn af-
bröt miss Alli elakt.

Sota barn, hur kan du säga det. Jag som
låg i en dvala med de rysligaste fantasier om vår
Ella.

Tack väre fröken Holm blef hon räddad,
alldeles oskadad sade Herman kyligt men
med hennes räddarinna står det rätt illa tili.

Ack tala inte därom; jag kan inte höra om
brännsår och sådana fasligheter kved fru von
Moring.

Alli borde besöka henne, det är väl det min-
sta, om man betänker, hvad hon gjort för din sy-
sterdotter.

Alli ryckte på axlarna: Jag har ingen fal-
lenhet för att vara barmhärtighetssyster sade
hon cyniskt. För resten utgör det väl en stor
tröst för fröken Holm att bli firad här som hjäl-
tinna.
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Du ämnar väl skicka henne tili det där
prästfolket att vårdas förmodade fru von Mo-
ring. Jag hade för princip att aldrig halla en
sjuk tjänare i huset.

Herman for upp: Det kan väl icke syfta på
mitt barns räddarinna hans panna låg i djupa
veck och ögonen blickade nastan hotfullt.

Minä neryer stå för resten inte ut med att
ha en sårad så i närheten. Jag hoppas du fäster
något afseende vid mig, kara svärson.

Fru von Moring blef majestätisk, trots hand-
duken och hjärtdropparna.

Beklagligt nog måste jag denna gång ab-
solut vägra att uppfylla svärmors önskan herr
Linders röst liknade en mullrande åska, och tili
och med Alli bleknade.

Vatten skrek den sjuka vatten, Malla,
jag kväfs. Herman reste sig med en styf bug-
ning och gick men fru von Moring rasade
trots kramp och svaghet öfver sin mågs brutala
uppförande plebejen stack igenom, det hade
hon redan varnat Constance för.

Damerna stannade envist uppe hos sig, endast
miss Alli kom vid ypperligt humör, fräsch och
elegant ned tili middagen, men hvarken herr Lin-
der eller Konny, som ännu dröjde kvar, visade
sig särdeles underhållande. Samtalet ljöd däm-
padt och rörde sig för det mesta om branden.

Puh ni äro som likbjudare allesamman
utbrast den unga damen slutligen och här

är så högtidligt och tyst som på begrafning.
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Qud ske lof, att det inte står så tili i dag
sade fru Berg andäktigt.

Det hängde nog på ett hårstrå betänk
två lif interfolierade Konny.

Fröken Holm får väl taga farväl af sin fagra
hy förmodade miss Alli.

Doktor Wallberg säger, att hon inte får
några svåra ärr sade Konny triumferande.

Herr Linder hade rest sig, och hans blick mötte
den prydliga lilla damen med ett uttryck af köld,
nastan förakt hvilken kontrast mot en annan,
den smärta energiska flickan i den förbrända blu-
sen, som med sårade armar tryckt hans barn tili
sitt modiga unga hjärta.

Alli slog ned blicken och anade för första
gången, att ändamålet med deras långa vistelse
här var fullkomligt förfeladt. Mekaniskt sträckte
hon i sin ovana förlägenhet handen mot lilla Ella
tili en sällsynt smekning, men Herman drog flic-
kan nastan häftigt tili sig det var som skulle
han skytt beröringen af dessa rosenröda finger-
spetsar.

När skall du resa, Konny?
Annu i kväll. Jag tänker begagna mig af

aftontåget framför min afskedshälsning tili da-
merna däruppe.

Det skall jag. Vi få väl se dig i staden
under hösten.

Tack svarade han förströdt jag kom-
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iner antagligen inte att så snart få ledighet
men Herman, du måste lata mig hvarje dag få
bulletiner härifrån angående vår kara patient.

Kara patient härmade miss Alli gäc-
kande det där låter verkligen alltför rörande.

.lag är också rörd må du veta sade unga
Äkeson varmt djupt berörd af så mycken god-
het, sanning och älskvärdhet jag funnit hos Elias
uppfostrarinna. lion är en skatt, en äkta pärla,
och jag beundrar henne af hela mitt hjärta. Nu
var det sagt tydligt och klart; Konny kände sig
riktigt lättad och Herman vände sig bort med ett
litet leende.

Ingendera anade dock den äkta känsiä, som i
detta ögonblick rörde sig djupast inne i miss Al-
lis förkonstlade hjärta: Skada att jag inte kän-
ner någon håg för att offra minä armar, då kunde
kanske äfven jag väcka några liknande vackra
känslor tili lif i ditt flyktiga hjärta sade hon
och räckte graciöst fram handen —vi taga väl far-
väl med detsamma. Hon log, kanske en smula
spotskt, då hon försvann i hallen. Men uppe i
det tysta sofrummet gömde hon hufvudet i fcud-
den och grät tårar sådana hon ännu aldrig gjutit

tårar af både harm och förödmjukelse. Hon
skulle aldrig intaga platsen som Adlershofs här-
skarinna. Mamma skulle anse sig ha rättighet
att gnata på henne dag ut och dag in för att hon
inte förstått ställa sig bättre, utan förspillt tiden
och flirtat med Konny, och han det var det svå-



145

raste, det bittraste hon känt han hade vändt sig
bort och skänkt en annan sin kärlek.

Försmådd, försmådd och han var den
ende i världen hon verkligen ärligt och upprik-
tigt brytt sig om.

Det var en strid utan vittnen; men nere i det
tysta sjukrummet var alit stilla, Ediths plågor
hade mildrats, och den hemska natten föreföll
henne nu blott som en svår men flyktig dröm.
Konny hade rest. Fru Berg hade fått i uppdrag
att framföra hans afskedshälsning tili Edith:

Säg henne, att den största lycka som händt i
mitt lif, är att jag mött henne och att jag skall för-
söka blifva värd hennes aktning, så skänker hon
mig kanske en dag sin vänskap hade han sagt.

Åh log Edith min vänskap, den har hanfått
för längesedan; det skall alltid vara mig en glädje
att återse honom. Men du hyste ingen varmare
känsiä för allas Vår Konny? tant Dika såg frå-
gande på henne.

En fin rodnad färgade Ediths bleka kinder.
Jag tyckte nog om honom lilla tant sade hon
lågt hara inte på det rätta sättet. Jag för-
står, lilla vän, och nu skall du sofva; Adlershofs
gamla trädkronor sjunga sin aftonsång för att
söfva dig tili ro.



146

13 kapitlet.

Ediths tillfrisknande gick raskt framåt de föl-
jande dagarna, tili allas glädje i nedre våningen
nämligen; däruppe fÖrhöll man sig fortfarande
reserverad; tant Maria såg indignerad ut, och
fru von Moring lät servera alla sinä måltider i
stora förmaket på öfre botten. Hon var tydligen
förtörnad på sin måg och ville visa det.

Alli såg också mulen ut, och en dag då Herman
kom hem från kvarngården med en bukett friska
tallkvistar, som han med Ella sände in i sjukrum-
met blixtrade det plötsligt tili i de bruna sam-
metsögonen. Så ridderlig min kara svåger blif-
vit log hon och visade som på lek sinä hvassa
små tänder.

Misshagar det dig? frågade han lugnt.
För ingen del, jag vet ju, att hjältinnan från

branden vid Nocka förvridit hufvudet på er alla
karlar, doktor Wallberg ej att förglömma.

Nå ja jag förnekar icke, att jag
Inga sentimentala förtroenden, kara Her-

man.
Alli satte händerna för sinä förtjusande öron.
Jag rymmer fältet hör du jag rymmer fäl-

tet för henne.
Hon rusade ur rummet som ett yrväder.

Tänk att Alli kunde förråda sig så, förråda
dern allesamman tänkte Herman med en
underbar känsiä af befrielse. Nasta dag kom Lisa
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med skinande ansikte tili fru Berg och berättade,
„att de packade däruppe".

Är det riktigt säkert min flicka?
Ja, alldeles visst bedyrade Lisa gamla

frun satt i sin säng och kommenderade, och tan-
terna lågo dubbla i de stora reskoffertarna.

Glad i hågen skyndade fru Berg tili Herman:
Vet du af att de packa in däruppe; nu blir det

ändtligen resa af. Jag anade det sade han
med ett af sinä sällsynta leenden då jag i går
kväll gjorde besök hos fru svärmor, var hon
ytterst ceremoniös och talade om att hon redan
alltför länge tagit min gästfrjhet i anspräk, med
mera i samma stil. Tant Maria tog mig sedän i
enrum och förklarade, att jag burit mig åt som
en bedragare lindrigast sagt och i en öm moders
hjärta väckt förhoppningar, som jag nu syn-
barligen vägrade att förverkliga för att icke
nämna det arma offret Alli, hvars kval hon inte
ville förråda. Det var något för starkt
utbrast fru Berg. Nåja, tant Maria har aldrig
hört tili de grannlaga, och som de samtliga gjort
sig säkra på Adlershof att icke alls nämna
Adlershofs herre var missräkningen så mycket
kännbarare.

Nå, hvad sade Alli sporde tant Dika
intresserad. Alli, hon skrattade som ett själfs-
våldigt barn, snusade upp den beskedliga tant
Malla och kallade oförsynt sin mor „en gammal
gås". Ja, hon är då oefterrättlig, men Herman,



148

säg mig ändå fullt uppriktigt tänkte du aldrig
på henne som jag menar, blef du inte tili
en början en smula tjusad af den lilla zigenarprin-
sessan? lcke för en enda timme Herman log

trots ali sin diplomatiska slughet var hon i alla
fall genomskinlig.

Fru Berg knäppte andäktigt ihop sinä händer.
Om du saknar en andra fru på Adlershof, du

lilla oroliga tant Dika, och viii att jag skall skaffa
Ella en styfmor så är det nog på annat håll
jag måste söka henne.

Fru Berg svarade ej; hon log blott öfver hela
ansiktet och lät de blanka nycklarna i den lilla
korgen på sin arm skaka om med ett lyckobrin-
gande kling klang.

Den sista middagen blef något stel, ehuru
Herman ingalunda brast i fråga om artighet och
fru Bergs anrättningar voro både många och rik-
liga. Efteråt gick Alli in i salongen för att leta
efter en kvarglömd modejournal.

Fru Berg hjälpte henne troget och tacklöst,
men förgäfves: Jag skall gå och fråga Edith
Holm; kanske hon sett tidningen -* sade hon
slutligen.

Edith kunde gifva tydlig anvisning, hvar det
saknade bladet stod att finna, och fru Berg tillade:

Hon bad mig framföra sin afskedshälsning, ef-
tersom hon ännu icke kan lämna sin bädd; men
kanske du själf ämnar muntligen taga farväl af
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henne. Alli teg. Ett litet vänligt ord skulle
väl icke vara för mycket tili den som

Med fara för eget lif räddat min syster-
dotter eller hur låter läxan gäckades Alli
nej min bästa, jag anser att man redan bränt till-
räckligt många rökoffer på denna hjältinnas al-
täre: hon kan godt undvara minä. För resten
kunde Herman tacka sig själf för skrämseln. Var
det något sätt att skicka sitt enda barn tili en
bondgård för att skilja henne från oss, alldeles
som om vi hennes allra närmaste värit pest-
smittade. Tro inte vi voro så stockdumma, så att
vi ej skulle insett sammanhanget. Men det är
som mamma säger, kara svåger har plebejblod i
ådrorna och förstod inte bättre. För resten blir
här snart nytt regemente på Adlershof det
kommer en andra fru af samma sort som han;
därför passa vi inte mera här. Han förrådde
hemligheten en dag, jag lät mamma ana den, och
då beslöt hon strax vår afresa.

Följande morgon voro de borta, och hela hu-
set drog såsom en suck af lättnad. Lisas fötter
hade aldrig värit flinkare, än när hon bar ned de
många reseffekterna, och Lars kusk satt skinande
glad rned tyglarna i sin stadiga näfve. Men
bakom balsaminerna och myrthenträdet i köks-
kammaren viftade den gamla köksan med disk-
handduken ett ironiskt farväl.

Adjö, hennes nåd, nu slipper jag dina eviga
omeletter och frikasseer, som jag aldrig fick tack
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för; adjö lilla tatterska med dina falska ögon, du
blef ändå aldrig fru på Adlershof, trots alla dina
konster och krumbukter.

I hallen tryckte fru Berg ofrivilligt Hermans
hand, och då sista skymten af vagnen försvun-
nit, ställde hon tili generalstädning i gästrummet
och lät friska luften vädra bort alla dofter af vi-
naigre och parfymerier, som ännu påminde om
de långvariga besökandena.

Det rådde lif och rörelse i huset hela dagen.
Endast hos Edith Holm var det stilla hon låg
och njöt af de ljufva höstblommor herr Linder
hvarje morgon sände henne, och berättade som-
marsagor för lilla Ella, som gladt förtrodde henne,
„att nu var det alldeles som förr här hemma".

Gärna skulle hon räckt tant Dika en hjälpsam
hand vid hennes många bestyr, men känslan af
mattighet var alltför öfverväldigande, och det
var på en gång ovant och ljuft att ligga overk-
sam och taga emot allas vänliga omsorger.

Kom nu inte tili exempel gamla trötta Mari
hvarenda morgon för att fresta hennes något
klena matlust med en extra rätt tili frukosten.

Lisa passade upp henne „som en prinsessa
minst" påstod Edith, och lilla Ella var lycklig
att fä springa ärenden för henne. Tant Dika off-
rade hvarje ledig stund åt sin kara flicka, och
hvarje dag hörde hon herr Linders dämpade röst
därute: Hur är det med henne, går det inte
framåt, säg? Hon kände den hemliga oron un-
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der frågan, och redan tonfallet träffade hennes
hjärta som en elektrisk ström. Tänk att han
kun.de —nu var ju rösten aldrig mer sträng. Hon
brukade alltid be fru Berg riktigt allvarligt för-
säkra, „att hon snart, mycket snart skulle bli all-
deles bra".

Doktor Wallberg var också belåten med sin
patient; febern var länge sedän borta och matt-
heten vek dag för dag, endast brännsåren gjorde
henne för en längre tid framåt beroende af an-
dras hjälp-

Nu hade lifvet på Adlershof så småningom
återgått i sinä gamla fåror och lugn och trefnad
efterträdt den förgångna tidens oro. Ett par
veckor senare måste herr Linder företaga en af-
färsresa. Det var en missräkning för Edith att
icke få återse honom före hans afresa, men den
gamla läkaren ålade henne försiktighet och fram-
för alit tålamod, och hon ville ej vara ohörsam.

Annu en gång höll hon en härlig bukett af re-
montantrosor i sin lätt skälfvande hand, det var
godsägarens afskedshälsning, och på en liten
pappersremsa virad kring stjälkarna hade han
skrifvit: Skynda er att blifva frisk!

Ack, hon behöfde nog ingen påtryckning, och
tack väre doktorns omsorgsfulla vård, under-
stödd af hennes egen starka fysik och goda vilja,
kom hon snart upp, litet matt och hufvudyr visser-
ligen tili en början, men bättre för hvar dag som
gick. Edith räknade dem samvetsgrant i
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morgon, i öfvermorgon och så ännu, ännu en dag,
och sedän skulle han komma.

Först anlände i alla fall ett bref tili tant Dika.
Man hade rakat Konny under vägen och hadte
idel goda nyheter från honom han såg ut som
själfva hälsan och arbetade i sinä skogar från
morgon tili kväll. Fru von Moring var inte vi-
dare nådig vid hans nödtvungna uppvaktning,
men i alla fall segerstolt. Alli hade nämligen da-
gen förut förlofvat sig med en pensionerad ge-
neral, en kamrat tili hennes aflidne far, ej alltför
rik men af hög rang och med ett klingande namn

som modern särskildt betonade.
Miss Alli själf hade antagit en värdig hållning

passande för fästmannens ålder skref Herman
och generalen, en välment något inskränkt

gammal herre, höll vänligast på släktskapen. Jag
föreslog Alli att såsom brudgåfva få sända henne
mobilierna i Constance' rum på Adlershof, de äro
ju delvis antika och af värde, och presenten upp-
togs gunstbenägenhet: Qör mig den tjänsten,
tant Dika, och låt packa in alltsammans under
Allis adress och sedän öppna alla fönster; kan-
ske man ännu en gång kan andas fritt därinne.

Fru Berg läste brefvet för Edith och grep sig
därefter flitigt an med utförandet af Hermans
uppdrag. Hon anade instinktmässigt, att han
helst skulle se, att alit detta var undangjordt,
förrän han återvände.
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- 14 kapitlet.

Dagen var nastan ändad, en härlig Ijutr sep-
(emberdag, och de sista solstrålarna förgyllde
ännu Adlershofs höstgula skogar: I morgon
kommer herr Linder tänkte Edith, där lion
satt väl ombonad i tant Dikas bekväma länstol
vid fönstret i matsalen och bläddrade i en gam-
mal bok med guldsnitt och bleknade pärmar. På
första bladet stod: Tillhör Eva Fredrika Lin-
der och lägre ned födelse- och dödsår för alla
hennes tidigt skördade barn. På andra sidan hade
hon säkert med darrande hand tecknat den yng-
ste sonens födelsedatum fruktande att också
tili detta namn bifoga ett nytt kors men så blef
det icke.

Ediths blick hvilade oafvändt på hans namn.
Herman Edgar upprepade hon sakta, då

öppnades dö.rren bakom henne, och ägaren tili
namnen stod plötsligt framför henne.

Ack, ni skulle ju komma först i morgon
utropade Edith ofrivilligt.

Har ni då intet välkommen för mig i dag?
frågade han leende. Jag hade ingen ro där-

borta, jag reste genom natt och dag för att vinna
tid. Frågar ni inte hvarför, säg. Men hon
teg, medan rodnaden steg på hennes fina kind
under hans eldiga blick.

Jag hastade för att se, om jag ej skulle
återfinna mitt barns räddarinna på hennes gamla
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plats vid min härd, där jag ville där jag vän-
tar, att hon alltid skall underhålla kärlekens he-
Qiga offereld. Har jag bedragit mig, Edith
säg att du viii. Han tog ömt hennes skadade
hand i sin och såg djupt in i de rena klara ögo-
nen, och då förstod han svaret på frågan:

Min älskade sade han vekt nu strålar lyc-
kans solsken öiver mitt gamla kara hem. Har
du några bittra minnen kvar från min stränga
tid, då jag ännu misstrodde det goda och sanna
ien kvinnas gestalt säg min Edith, säg!

Nej, jag har icke gömt på ett enda.
Likt dig hvarför möttes vi icke förr

jag måste med grämelse tanka på de flydda
åren!

Ack, jag var ju ett sådant barn sade hon
och log mot honom inte skulle jag då förstått
värdet af en mans kärlek.

Af min? Ja af er!
Vet du inte hvad jag heter, käraste, kan du

inte få mitt namn öfver dina läppar.
Sedän sade hon och log på sitt blyga

sätt när jag blir vanare därvid.
Ja men om jag viii höra det just nu jag

är ju despot nu som förr.
En bön från den jag håller kär viii jag

alltid med glädje uppfylla.
Du lilla kloka kvinna hållut som du bör-

jat gif inte vika jag viii aldrig mer vara här-
skare, bara din kamrat, din trognaste vän.
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Så skall jag också alltid betrakta dig, min
Herman svarade hon med strålande ögon.

Tack han drog henne tätt intill sig
ser du, nu gick det helt lätt.

Hon nickade.
Hvad har du läst här i din ensamhet?

Ack min mors gamla bibel. Herman tog upp
den och läste under namnet dessa ord: Befall
Herren din väg och hoppas pd Honom, Han skall
göra alit väl. Det var hennes matto sade han
lågt är det också ditt?

Det blef så, alit från den dagen, då Quds
hand så underbart vakade öfver mitt öde sade
hon stilla.

Det har också följt mig, alltsedan sva-
rade han.

Skola vi på denna klippgrund bygga vår
framtid? frågade Edith mjukt.

Ja, väre det så sade han med djupt
allvar.



BRUKETS ROS.

Lindeby var ej något större bruk. Det hade
några hammarsmedjor, en kvarn jämte stocksåg
och kolhyttor det var alltsammans. Alla bygg-
nader hade ett älderdomligt utseende, ända från
det rödmålade karaktärshuset, tili hvartenda li-
der vid den sotiga vägen, som ledde genom bruks-
området ned tili ån med sitt fall och sin gamla
träbro öfver tili andra sidan, där en alle af skalliga
pilträd ledde vidare upp tili socknens landsväg.
öfver det hela hvilade en prägel af förfall, men
lägenheten var vacker med öppna fält, genom
hvilka den strida ån slingrade sig mot den mörka
furuskogen i fonden. De många rödbruna bruks-
byggnaderna sågo också på afstånd ganska pitto-
reska ut, då man ej märkte de sneda dörrpo-
sterna, de infallna trösklarna, samt här och där
en söndrig ruta och ett skröpligt tak, nödtorftigt
lappadt med en ny brädstump.

Äfven själfva gårdsplanen var vanvårdad,
ehuru man kunde se, att den fordom värit ansad
och skött. Midt på den nu tufviga gräsmattan
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stod en gammal solvisare af sten med grofva,
men vackra ornament syrenhäckar, nu glesa
och mossiga, kantade det hela och skymde delvis
de gamla flyglarna, som med sinä brutna tak lika
med karaktärsbyggnadens verkade synnerligen
gammalmodiga. I trädgården, som bortom
dem sluttade mot ån, funnos uråldriga äppel-
träd och långa rader bärbuskar invuxna i gräset

några små bänkar med rotfrukter voro en-
samma något omhuldade i den allmänna förvild-
ningen.

Hufvudbyggnadens tomma fönster mötte likt
döda ögon, men ingångsdörren med sin trefna, af
hvita pelare uppburna förstukvist, verkade inbju-
dande trots alit, och ofvanom den i frontespisen
skeno klara rutor med randiga gardiner innan-
för. Det såg behodt ut däruppe, och de inneha-
des äfven af Lindebys nuvarande ägare, ingeniör
Landberg, när han uppehöll sig på stället.

Detta inträffade dock ej ofta. Tili en början
hade han i och för skolgången och fortsatta stu-
dier vistats i hufvudstaden och senare flera år
på resor i utlandet för vidare utbildning.

Bruket tillhörde honom genom arf: far och far-
far hade ägt det före honom, och den sistnämnde,
född och vuxen här, hade från fattig brukspojke
genom flit och duglighet svingat sig upp tili „pa-
tron". Icke högmodig häröfver äktade han sin
ungdomsbrud, en käck och glad bruksflicka, och
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nu hängde deras konterfej som patron och patro-
nessan Thomasson på väggen i salongen.

Fader Theofil hade ett långsträckt ansikte
med kloka ögon och ett energiskt drag kring de
turina läpparna; mor Kristina åter, i silkesbrokad
med bindmössa, såg rosig och lefnadsglad ut
med sinä muntra blå ögon och de runda fylliga
kinderna.

Deras enda son tog sedermera af förekommen
anledning namnet Landberg, gifte sig in i en ut-
armad adelssläkt och förde stort hus. Detta med-
tog något af förmögenheten, och redan innan han
afled, var bruksdriften i nedåtgående. Så fort-
gick det äfven under sonens minderårighet, hvar-
igenom stället så småningom fick sitt förfallna ut-
seende.

Att den unga Bertel Landberg vantrifdes i
det ensliga hemmet var väl ej heller att undra på.

Han var tolf år, då fadern dog, men äfven
under de senare åren af dennes lifstid var det ej
vidare trifsamt på Lindeby. Brukspatron Land-
berg, som tidigare älskat sällskap och förströel-
ser vin och kvinnor blef på sista tiden svår-
modig och människoskygg och ville ej ens se sin
son i hemmet.

Det var någonting tragiskt med hans död,
hviskades det man och man emellan: han hitta-
des stel och liflös vid en bropelare tätt tili åstran-
den, död af hjärtslag, som det hette men fol-
ket hade sinä egna tankar därom och trodde, att
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hari dött för egen hand. Detta blef dock aldrig
klargjordt, och så föllo med tiden också dessa
dystra rykten likt många andra i glömskans
djupa sjö, för att blott fiskas upp någon gång vid
skymningsbrasan, då vinden tjöt i höstmörkret.

Bertel sörjde ej mycket sin far; det hade al-
drig rådt något särskildt förtroligt förhållande dem
emellan, och gossen föredrog redan tidigt att
stanna kvar äfven under ferien hos asses-
sor Holsts en släkting tili häns mor och seder-
mera hans förmyndare, där han funnit ett godt
hem och hos assessorskan, fru Rosa, samma
moderliga huld hon ägnade sinä egna tre käcka
rustibusar.

Vid brukspatron Landbergs frånfälle voro
affärerna ej vidare lysande. Assessor Holst, en
god men opraktisk människa, förstod ej det min-
sta af bruksrörelsen, som sköttes af en gammal
kontorist med yngre biträden; och då föga lades
ned, flöt ej heller mycket in. Det räckte dock väl
att bestrida kostnaderna för unge Landbergs
utbildning, och lyckligtvis hade han utpräglade
tekniska anlag. De gamla på bruket, som ännu
mindes gubben Thomassons regim, brukade då
rörelsen gick nedåt, förhoppningsfullt blicka fram-
åt och säga som sonsonen: Han skall göra't.

Det drog dock ut, innan den tiden randades, ty
när gossen blef yngling, kommo studieåren och
resorna, och äfven sedän visade han ingen håg
att vända åter tili hemmet. Ja det hade tili och
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med försports, att han praktiserat hos andra, och
det togs Ula upp, främst af de gamla trotjänarna
på stället, som höllo på arfvets helgd och gamla
minnen. Men hvad fanns väl här för Bertel att
längta efter i det öde hemmet. Om någon kunnat
läsa i hans slutna hjärta, skulle man upptäckt en
hemlig motvilja för hela stället. Där funnos inga
ljusa minnen, som bundo honom hellre tvärt-
om. Så långt han kunde minnas tillbaka hade en
mörk skugga där korsat hans väg det var hans
far. Ingen skulle dock kunnat ana detta i fråga
om den glada, eleganta sällskapsmannen bruks-
patron Landberg, men långt innan han angreps
af sitt svårmod, hade Bertel instinktmässigt känt,
att fadern var likgiltig för honom och aldrig frå-
gade vidare efter sin son, och därför hade han
skyggt dragit sig undan för honom. Mellan fa-
derns lätta lynne och ytliga karaktär och Bertels
slutna vasen låg också en skarp åtskillnad, som
kanske i grund och botten reste den högsta muren
mellan de två.

Sin mor mindes han föga; han var blott en
liten parfvel, då hon gick bort, och blott stundom
dök där upp i hans hågkomst, som genom en dun-
kel slöja, bilden af en blek kvinna med sorgsna
ögon, svag och klen hvilande på en soffa och som
med späda matta händer smeksamt vidrörde
honom.

Gamla Maja, husets faktotum, som följt sin
fru tili Lindeby, hade delvis ifyllt de bleknade
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konturerna. Qenom henne visste Bertel, att hans
mor gift sig ung och tidigt blifvit sjuklig, så att
hon ej orkade deltaga i det glada sällskapslif hen-
nes make önskade samia omkring sig. Han fick
då föreställa både värd och värdinna, och det
räckte han tili för, så liflig som han var. Maja
tillät sig aldrig något öppet klander af sin hus-
bonde, hans lefnadssätt eller uppförande mot hust-
run, men omedvetet hade Bertel fått det intryc-
ket, att trotjänarinnan hyste agg mot fadren, som
hon ogäma nämnde, och att modern lämnats
ensam en af de trötta, som dignat vid vägen,
medan lifvet brusat henne förbi, och i hans barna-
hjärta hade där stigit en dold afvoghet mot fa-
dern, förenad med en tyst sympati för moderns
minne.

Han mindes hennes ömma smekning, han
kände att hennes hjärta klappat varmt för honom,
men då hon, tyst som hon lefvet, smog ur lifvet,
förstod han ej hvad han mistat: det var först i
senare år han kände saknaden.

Fru Rosa Holst var en präktig kvinna, det var
utom ali fråga hon skötte väl om hus och hem,
man och barn och äfven den moderlöse, som vis-
tades under hennes tak; men där fanns en stor
kontrast mellan de tre välfödda unga Holstarna
och den bleka, tillbakadragna Bertel Landberg,
och aldrig skulle det fallit honom in att i den god-
modiga fru Rosas sköte nedlägga sinä ungdomliga
drömmar och förhoppnnigar, om han ock med den

n
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moderlöses hungrande blick såg henne trycka en
smällkyss på sin yngstes äppelrunda kind.

Han triides i alla fall bra i detta lugna, goda
hem ocli kom väl öfverens med gossarna, men
föredrog morbror assessoms tystlåtna sällskap i
skrifrummet, där det fanns fullt upp af böcker och
ostördt tiiltälle att drömma, som han hade stark
benägenhet för. Assessor Holst hade själf sam-
ma håg och förstod honom därför bättre än någon
annan i huset. Han var en ytterst välvillig
märiniska, men opraktisk i samma grad, hvarför
hans förmyndarstyrelse ej värit vidare förmånlig
för Lindeby, om han ock själf var den redbaraste
person i världen.

Bertel fortfor äfven som vuxen att intaga sin
själfskrifna plats i den Holstska familjekretsen
och det föll ingen af dem in, att det kunde vara
annorlunda, eller att han skulle tillbringa sinä
ferier annorstädes än hos dem, antingen de nu
under somrarna bodde i staden eller ute i skär-
gården; därför voro hans besök på Lindeby van-
ligen både korta och sällsynta. Han kunde inte
hjälpa det, men hvarje gång han tänkte därpå,
lade sig den gamla tryckande tyngden öfver
honom, och skuggan, som fördystrat hans barn-
domstid, lägrade sig fortfarande som ett mörkt
moln öfver de gamla rödmålade bruksbyggna-
derna med sin alit mera utpräglade stämning af
vanvård och förfall.
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Det var en mild vårafton med lätta dimmor
öfver de knoppande skogarna och luften fylld af
doften från nyplöjd jord och ångande kärrmar-
ker. Björkarna rodnade redan starkt, och gräset
arbetade s ig energiskt fram under fjolårets vissna
blad.

Knappt den svagaste rörelse förnams i luftlag-
ren uppåt den gråmulna himlen, en talltrast dril-
lade långt borta i skogsdjupet, och öfverallt låg
denna känsiä af förnyelse, af nytt lif, som utmär-
ker en kväll i maj.

Långsamt rullade ett åkdon på landsvägen,
som ledde tili bruket. Nu vek det ned i alien och
närmade sig Lindeby i sakta mak. I åkdonet satt
en ung man i ulster och en liten ruggig skjuts-
pojke med reptömmarna i sinä röda händer.

Bruksägaren, ty det var han, som intog platsen
bredvid körsvennen, såg sig omkring med ned-
stämda blickar. Några ofta upprepade klagomål
från kontoristen gamla Blommen hade föranledt
honom att bestämma sig för ett besök på bruket,
och utan att förebåda sin ankomst hade han
sKaffat sig skjuts från stationen ända fram.

Hvad alit såg öde ut rundtomkring. De gamla
pilarna hade under vårstormen strött fullt med
kvistar öfver vägen det stötte Bertels öga
ingen hade tänkt på att röja undan dem. Kyrkan
uppe på kulien såg fallfärdig ut, och själfva vägen
med sinä gropar och djupa hjulspår lämnade myc-
ket öfrigt att önska. Han suckade en tung,
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djup suck det föreföll alltsammans så hopp-
löst otrefligt, och den gamla tyngden begynte
redan trycka, innan han ens satt sin fot på den
fäderneärfda grunden.

Nu rundade vägen kulien med kyrkan på sitt
krön, och alla de gamla björkarna och granarna,
och nu svängde de rätt in på gårdsplanen genom
gjutjärnsgrinden, som gnisslade på de rostiga
gångjärnen, när skjutspojken slog upp den.

En gammal kvinna blickade ut genom ett
fönster strax tili höger i karaktärsbyggnaden
det var hushållerskan, och nasta ögonblick stod
hon välkommande sin unga husbonde därute:

Hvad för lycklig vind har blåst herr Bertel
hit? hälsade hon. För de gamla var ingeniören
och hrukspatronen alit fortfarande herr Bertel.

Lycklig eller olycklig, är jag nu här
svarade han och hoppade ner räckande gumman
hjärtligt sin hand. Blom skref så enträget och
påstod, att här är mycket som måste rådslås om,
och därför kom jag.

Det hade bor,t ske för längesedan sade
den gamla med en trotjänares rätt tili frispråkig-
het här är nog hundra saken som fattas, men
om herr Bertel skrifvit en rad, så kunde jag haft
huset bättre i skick.

Jag vet att alit som på dig beror är i god
ordning lugnade den unge bruksägaren gif
nu blott pojken här en bit mat, han ser både hung-
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rig och frusen ut, ty kvällen är fuktig, och han har
enligt egen uppgift långt hem.

Hushållerskan låste upp ingångsdörren; äfven
den knarrade ogästvänligt, och inne var det unket
och gråkallt efter vinterkylan det kunde dock
fördrifvas genom frisk luft utifrån eller en vär-
mande brasa, icke så den gamla vantrefnaden
som envist hängde vid alit inomhus.

Maja sörjde emellertid på bästa sätt för den
nykomne, och i hans tre små rnm en trappa upp
var det både luftadt och städadt. Sommar eller
vinter, vår som höst, alltld funnos de i godt skick
för honom.

Lange satt han på kvällen uppe vid sitt fön-
ster och såg ut i vårskymningen, som dock dolde
det mesta af nejden i sitt gråhvita flor. Han satt
och tänkte tänkte på framtiden och hvad den
fordrade af honom.

Redan länge hade där aggat något inom ho-
nom, samvetet lämnade honom ingen ro. Han
hade försökt göra sig känslplös, skjutit bort tan-
karna som trängde sig inpå honom, mennu hade
de drifvit honom likasom i en klyfta, därifrån det
icke fanns någon återgång. Han måste stanna
och se sanningen i hvitögat, det gällde Lindebys
vara eller icke vara för honom.

Huru mången fanns, som afundades honom
denna besittning att äga ett Lindeby med kan-
ske nog så rika, om än nu slumrande möjlighe-
ter, och han han hade redan otaliga gånger
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stått i beråd att afhända sig alltsammans, ty som
en black om foten, en järntyngd öfver honom
så hade han känt ansvaret af detta arf, som han
helst af alit velat befria sig ifrån.

Men sedän kommo andra tankar. Det var
dock icke den ekonomiska sidan, som Bertel
främst tog hänsyn tili, han var ej så anlagd. Dess-
utom visste han, att hans yrkeskunskap var ett
kapital, som han kunde räkna med; att han ägde
förmåga att bryta sig väg på den bana han äg-
nat sig åt, och därför var penningfrågan icke
Särskildt brännande för honom.

Kamraterna kallade honom drömmare, men
det hade blott sin tillämpning i vissa afseenden
i fråga om hans tycken och vanor men ej då
det gällde hans yrke; om man icke ville räkna
med att alla invecklade tekniska problem för ho-
nom hade största intresse, och grubblaren är
kanske i alla fall besläktad med drömmaren.

Inom honom bodde alltid en dold kraft, som
blott väntade att få pröfvas, ehuru Bertel själf
aldrig reflekterat däröfver. Skulle han nu sälja
bruket kunde han åter lämna hemlandet och
utrikes inhämta ökade kunskaper, kanske för-
värfva sig en god lönande befattning vid något
berömt industriellt verk. I alla fall skulle försälj-
ningen inbringa ett kapital, som kunde göras rän-
tabelt.

Men hvar gång han fullföljde denna tanke,
Ijöd där såsom en anklagande röst inom honom.
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Var det icke en gränslös otacksamhet mot det
framfarna att lättvindigt och utan fullgiltigt skäl
skilja sig från den jordfläck, som med möda och
ansträngdt arbete vunnits för kommande släkt-
led?

Huru mycket hade icke farfar Thomasson
sträfvat för att försäkra sig och de sinä om stäl-
let. Hans far hade ju också åtminstone i yngre
år ägnat tid och krafter åt Lindeby, och nu skulle
han deras efterträdare utan minsta hänsyn
för deras minne, vara färdig att svika det värf,
som blifvit honom öfverlämnadt.

Inga konsiderationer inga släktband, det
var ju tidens lösen! Brutalt! Han strök sig
öfver pannan nej sadan var icke han, och där-
till kom ansvarskänslan gentemot folket.

Bertel var ingen materialist, han hade sinä
grundsatser och dem stod han fast vid. Utan eget
vai hade han blifvit ställd såsom husbonde för
en ej så liten hop människor, hvilka af honom
hade rättighet att fordra underhåll och omsorg,
begära råd och hjälp. I denna lilla trånga värld
borde han vara ett slags jordisk försyn, och om
det nu kändes som en börda, var han dock inför
Qud ansvarig, ifall han kastade den ifrån sig.

Annu en tredje faktor stod framför honom.
Farfar Thomasson hade en dag värit såsom en
af dessa därnere. Sotig om haka och kind hade
han skyfflat koi och skött släggan; det fanns ett
inre samband mellan husbonden och hans folk.



Bertel kände, att han själf var af samma rot och
stam, och det förpliktade, det fäste honom vid
stället med osynliga, men fasta band.

Med denna känsiä gick han tili sängs och
drömde, att fader Theofil stod invid honom och
betraktade honom med sin kloka forskande blick,
som om han med en stum fråga på de tunna läp-
parna velat spörja: Hvad ämnar du göra med
det arf jag så dyrt förvärfvat för barn och efter-
kommande?

Följande morgon, när Bertel vaknade, gick
han genast ned för den knarrande trappan, en
äkta gammaldags trappa med höga steg af breda
plankor, och hvitskurad, så att den sken tili
den gamla låga salen på nedre botten.

Den hade hög, hvitstruken panel och på väf
målade väggar, hvita, med stiliserade gula liljor,
friska och färgrika ännu såsom för hundra år se-
dän. Gamla pinnsoffan och stolar med randigt
sitsöfverdrag utgjorde möblemanget, mellan
fönstren ståtade smala speglar i förgyllda ramar
med små pannåer öfver, och på midtelvägggen
hängde farföräldrarnas konterfej. Bertel stod
länge framför dem.

Farmor Kristina med sitt runda ansikte och
det blonda håret, en gång hade hon ju kallats
„brukets ros", det klingade helt poetiskt; litet
trivial såg hon ju ut, men hjärteglad och ej så
litet stolt att vara patronessa på Lindeby med
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guldkedja kring haisen och tjoeka fingerringar
på de knubbiga händerna.

Ja hon man blef glad att se henne; hon
hade tagit lifvet lätt och gjort det ljust omkring
sig, främst för sin make. Blicken flyttade från
henne tili honom, och nattens dröm stod åter lef-
vande för Bertel. Där var samma forskande
blick, samma stumma fråga: Vili du taga upp
min gärning tycktes den spörja viii du gå
min väg, den heter arbete och möda, men också
lycka och ett godt samvetes tillfredsställelse?

Bertel lade armarna i kors öfver bröstet och
böjde hufvudet. Var det ett löfte han afgaf in-
för de gamla porträtten eller en bön han bad?
Ingen såg honom där i denna stund, mer än dessa
två par ögon, som från de svartnade ramarna
däruppe med blicken liksom följde sin ättling ne-
danför.

När han lämnade rummet, låg där ett fast be-
slut kring den veka munnen och någonting ljust
öfver pannan. hade förvisso stått en strid
inom honom, men den var nu utkämpad och se-
gern vunnen.

Den gamla hushållerskan var öfverlycklig;
det såg verkligen ut som om hennes unga herre
denna gång fattat fast fot i sitt fädernehem. Han
bemödade sig synbarligen att sätta sig in i för-
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hållandena och bringa ordning i hvad som un-
der de flydda årens lopp blifvit försummadt.
Han var ej någon initiativets man och handlade ej
ögonblickligen, men hvad han företog sig, skedde
grundligt och med eftertanke. Han rådslog med
den gamla kontoristen, som värit pojke under
farfars tid, och samtalade med arbetarna och un-
dersökte alla brister vid bostadslägenheterna och
verkens olika delar. Sedän kunde han om kväl-
larna sitta i timtal öfver skrifbordet och med pen-
na och papper göra sinä utkast och beräkningar.

Och under det han sysslade därmed, kom där
en ny stämning öfver honom, ett nytt intresse,
som långsamt men för alltid smälte den köld han
hittills känt i fråga om Lindeby. Med hvarje tag
han tog för att sätta det gamla maskineriets kug-
gar och hjul i gång, var det som skulle hans pul-
sar slagit fullare slag. Han inbillade sig äfven,
att alit på stället undergått en viss förvandling.
Gamle Blommen sade, att det var husbondsögat,
som verkat det, att hans närvaro saknats och att
därför alit hade försämrats under den flydda ti-
den.

Nu däremot skulle bruket gradvis gå framåt,
det skulle stiga i värde och åter komma med i
konkurrensen på världsmarknaden, och gubben
gnuggade sinä knotiga händer af förnöjelse, me-
dan hans små grå ögon fingo ett uttryck, som
skulle föreställa leende, ehuru en oinvigd haft
svårt att tyda det så.
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Jag tycker om folket här, de äro hyfsade
och vänliga sade Bertel en dag, när hush&l-
lerskan serverade hans middag.

Då jag så länge värit en försumlig hus-
bonde, kunde jag ej vänta mig det, men många
ha välkomnat mig hem och bemött mig med för-
troende. Den enda som synbarligen helst gått
ur vägen för mig, är verkmästar Bruce, och han
torde dock alltid haft det väl ställt för sig här.
Kan du förstå det?

Maja svarade ej, antingen hon ej hörde frå-
gan, eiler var alltför upptagen att servera sop-
pan.

1 går, när jag vandrade vida omkring där-
nere han beskref med armen en cirkel omfat-
tande hela bruksområdet kom jag tili hans lilla
prydliga hus, som ligger bra nätt med sinä hvita
fönsterluckor i den välhållna trädgården. Hvad
fruktträden vuxit sedän minä pojkår, han hade
tili och med spalier, päron och stamrosor, och hela
villan är öfvervuxen af vildvin. Det skall väl på-
minna om de små „cottages" i hans hemland.
Hushållerskan nickade.

Jag tänkte gå in och hälsa på honom, han
är en så fin gubbe, en riktig gentleman, tyckte jag
alltid, men när jag öppnade grinden och såg ho-
nom skymta fram mellan buskraderna i sin gröna
kaskett, försvann han med ens som uppslukad af
jorden, och då jag kom fram, var ingångsdörren
låst. Ogästvänligt, icke sant?
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Om jag vore i herr Bertels ställe, skulle
jag icke vidare besvära verkmästar,en med be-
sök.

Hvarför så, Maja?
Nåja, för att han är en sadan där enstö

ring och har ett vresigt humör.
Lefver han således alldeles ensam i sin

hydda? sporde bruksägaren. Jag gick där-
ifrån nedåt ån; den vackra stigen under alarna,
är det inte „kärleksstigen" folket här kallar den?
Jag ville bese den gamla bron och platsen för den
nya, som de redan grundat, och så kom jag ihåg
min barndoms lilla lekkamrat Daisy Bruce. Har
lion inte kömmit hem från England ännu, hon var
ju i skola där?

Ja, hon uppfostrades där hos sinä fastrar
och dröjer fortfarande kvar.

Godt när jag vandrade där, måste jag
också tanka på farmor Kristina minns du henne
något, Maja? Där nere har hon gått säkert mån-
gen aftonstund med sin käraste, farfar Thomas-
son, eller hvad tror du?

Inte brukar jag grubbla på gamla kärleks
sagor svarade Maja torrt.

Ja, ja, du är väl litet för gammal för så-
dant, lilla gumma, men jag är ännu ung nog att
tycka om en smula romantik midt i hvardags-
lifvet.

Nog har herr Bertel viktigare saker att
grunda på muttrade Maja.
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Bertel log hennes vresighet hade ingen be-
tydelse och i grunden var det nog sant. Lifvet
här, det verksamma arbetet, lade förvisso beslag
både på tankar och krafter hela sommaren ut,
och om kvällarna var han så trött, att han som-
nade utan drömmar och sof en sund människas
lugna, stärkande sömn.

För hvarje dag blef också verksamheten här
honom kärare'; han företog reparationer och
ökade arbetsstyrkan. Här lyste ett nytt tak i
solgasset, där en ståtlig skorsten, ett rödstruket
lider och så vidare. Ockslå den lilla glömda kyr-
kan på sin kulle hade han i minne. Det kändes
så underligt, då han första gången efter sin åter-
komst beträdde den. Han hade ej värit där se-
dän sin fars begrafningsdag och mindes ännu
alltför tydligt den dystra novemberdagens skym-
ning inne i det skumma templet, där den svarta
kistan stod framför altaret mellan gröna granar.

Där luktade mögel och så dammigt ut. For-
dom hade man haft gudstjänst här hvarje sön-
och helgjdag; nu kom prästen blott några få gån-
ger under årets lopp. Också härinne var alit
iörfallet, altarklädet malstunget och fönstren
spruckna. Hvart han än vände blicken, var där
något att förbättra, och ute på den lilla kyrko-
gården på krönet af kulien såg det också öde ut:
här och där ett lutande kors och några hoptrass-
lade törnrosbuskar utan ans. Den föregående
bruksägaren var icke begrafven här utan vid
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sockenkyrkan under en vacker vård, af sonen
rest öfver båda föräldrarna. Hvarför hans mor
ej heller fått hvila här, visste Bertel ej. Däreraot
var farföräldrarnas graf redd vid kullens fot un-
der en gammal idegran, ett starkt grofhugget
granitmonument, duktigt och hållbart säsom det
gamla par, som sof därunder, trofasta i döden
som i lifvet.

Här hade gubben Thomasson själf i lifstideii
utstakat sin sista hviloplats så närä bruket, att
man kunde höra hamrarnas slag. Det hade vä-
rit hans käraste musik i lifstiden, däriör önskade
han äfven, att denna arbetssång måtte ljuda öf-
ver hans graf i evärdliga tider: Härunder hvi-
lar Theofilus Thomasson, ägare tili Lindeby bruk,
och hans kara maka Kristina Eriksdotter stod
där i höga tydliga bokstäfver, med lödelse- och
dödsåren nedanom.

Bertel stod länge med handen stödd mot gra-
niten. Huru månne det skulle känts att lämna
denna graf i främmande händer undrade han

den var också på sitt sätt en föreningslänk
mellan honom och arfvegodset.

Där midt öfver på andra sidan potatisåkrarna
lag verkmästarens nätta bostad, litet afsides från
bruksbyggnaderna och arbetarnas lägenheter
symboliskt för mannen själf, som alltid stått en-
sam här och något skild från de öfriga.

Han var ju icke heller en vanlig arbetare, det
syntes genast. Tvärtom låg det något nastan di-
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stingerat öfver, den långa kantiga gestalten med
den utprägladt brittiska typen, det långlagda an-
siktet och de tunna polisongerna.

Bertels far hade någon gång yttrat, att Bruce
nog hörde tili „de öfre lagren" och att han hade
goda tekniska kunskaper, men att det troligen
misslyckats för honom i hemlandet på ett eller
annat sätt, och så hade han hamnat här och nöjt
sig med en anspråkslös befattning.

Bruksägaren erinrade sig mannen särskildt
vid faderns jordfästning. Han hade nekat att
bära kistan, och medan folket skockade sig uppe
i koret kring båren, stod han afsides, och den
blick han kastade på den dödes sista bädd var på
en gång så dyster och så oförsonlig, att Bertel,
som rakat möta den, ännu efter så många flydda
år erfor ett visst obehag vid minnet däraf.

Ja den där mr Bruce, som hans far alltid
kallade honom, var i det hela en otreflig person-
nage, men då han fullgjorde sitt arbete väl och
utomordentligt plikttroget, fanns det ingenting
att säga därom.

Nere på bruksvägen traskade gamla Sander,
en gång en duktig smed, nu utnött och använd
blott för någon lättare syssla. Gubben var syn-
nerligen frispråkig och försummade aldrig att slå
upp språklådan, när han mötte „unga patron". I
synnerhet rodde han gärna fram med gamla håg-
komster och småplock från flydda tider sedän
han slugt observerat, att sådant föll husbonden i
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smaken och däraf hade Sander ett outtömligt
förråd. Han mindes allting, ända från hvart
skeppund järn gamla Thomasson vägt ut under
året, tili färgen på mor Kristinas bindmössrosett.
Det lockade alltid fram ett leende på Bertels läp-
par, när gubben slog sig p*å att vara underhål-
lande, och om minnet svek, var han fyndig nog
att skarfva tili en smula trodde han.

Bruksägaren stannade också i dag och gjorde
en anmärkning på kyrkogården; den borde inte
fått förfalla så, då likväl mången där jordat sinä
kara menade han.

Ja visst ja, nog hade patron rätt alltid, men
se en del folk hade så kort minne: gömdt och
glömdt tyckte de. Hade inte patron ändå sett
verkmästarfruns graf, där längst borta inom den
tätä granhäcken. Den var då pyntad som en
brud hela året om och lika vacker som hon, som
hvilade därinne „brukets ros" ser patron!

Bertel såg litet förvånad på den gamla. Var
det inte min farmor, som kallades så?

Jo, så var det, på hennes tid, men det
gamla namnet togs upp på nytt, då Bruce kom
med sin unga hustru; hon var då grann som en
midsommarsol ja var hon så och Sander
tog af sin slitna hatt och strök sig eftersinnande
öfver pannan.

Jag har inte mycket minne af henne
sade Bertel tankfullt. Hon dog, medan jag var
i skolan.
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Hon dog inte gubben såg sig snabbt om-
kring och sänkte rösten hon dränkte sig i ån
vid bron, men patron ville, att hon skulle i vigd
jord förstås, och så hette det, att hon drunknat
en mörk kväll och fallit från bron i ån men
vi visste nog bättre.

Nå, hvarför skulle hon då tagit sitt lif?
bruksägaren såg forskande på den gamla. Var
hon inte lycklig med sin hyggliga man?

Ja, så kunde det väl se ut, men hvem, mer
än vår Herre, laser i människornas hjärtan! Kors
i alla dar, här står jag och sinkar mig, skulle ned
tili smedjan i Blommens ärende och i en hand-
vändning, snabbare än man kunnat förmoda, hade
gubben linkat sin väg.

Bertel stod kvar en stund; sedän vände han
tillbaka mot kulien, följde en liten knappt märk-
bar stig i gräset och stod så helt plötsligt invid
en nastan ogenomtränglig häck af halfvuxna
jämnklippta granar. Därinom skymtade en graf
alldeles inhöljd i murgröna, och rundtom blom-
made tusenkönor och hvita sommarlöfkojor, som
fyllde hela luften med sin starka vällukt. Detta
var således själfspillingens sista hviloplats; här
slumrade en kvinna som älskat och lidit, en bruten
blomma från främmande jord det låg säkert
någonting djupt tragiskt öfver hennes öde.

Maja visste kanske något närmare därom, och
henne skulle han fråga.

Tili och med i denna fridfulla vrå af världen
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hade en gång stormar rasat, sådant var lifvet
och han gick tankspridd hemåt.

Maja var i dag böjd för att språka, hon berät-
tade nyheter från bruket, viktiga nog i hennes
trånga värld. Blommen hade också värit uppe
och sökt herr Bertel för något angeläget, och
Juno, den bruna rapphönshunden, hade fått tre
valpar.

Bertel lät henne prata, men när hon tystnade,
frågade han helt plötsligt: Kan Maja säga mig,
hvarför verkmästarns fru dränkte sig?

Om blixten slagit ned vid hennes fötter, skulle
den gamla hushållerskan ej kunnat se mera
skrämd och förvirrad ut: Verkmästarns fru
stammade hon hvad, hvem har taiat om henne?

Gamla Sander berättade <

Jaså den slabbran, som inte vet hvad han
pratar mer än en gammal väst fräste Maja.

Nå, men det kan väl ej vara ett helgerån
att tala om den historien började Bertel med-
lande.

Man skall låta de döda hvila i ro sva-
rade gumman kärft. Förresten måste jag gå
i köket och se efter, att inte steken brännes vid.

Hon såg så komiskt lättad ut, när. hon med
kippande skor försvann genom dörren, att Ber-
tel måste draga på munnen.

De där gamla voro ju rent omöjliga att gifva
rent besked om det man velat veta, så slängda i
tungan de eljest voro angående likgiltiga saker.
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Där hängde visst någonting vidskepligt vid den
där drunkningsolyckan, och därför var det väl
klokast tänkte han att inte ansatta dem med
alltför brydsamma frågor. I det hela hade väl
inte han åtminstone något att skaffa med denna
tragedi i det förflutna.

Sommaren skred- raskt framåt, och alit fort-
farande var den unge bruksägaren lika nitisk i
fyllandet af sinä nya plikter. Det rådde numera
ock ett helt annat lif på alla områden inom det
lilla samhället. Qrundvalen tili ett nytt skolhus
var längesedan lagd, och för hvarje dag reste sig
byggnaden högre. Nu skulle man icke mer be-
höfva klaga öfver bruksbarnens okunnighet.

Kyrkan var också upputsad både in- och ut-
vändigt, och den lilla anspråkslösa kyrkogården
röjd. Man kände, att en ung kraft behärskade
och framdref det hela, att en klarsynt blick sökte
genomforska hvarje vrå för att upptäcka brist-
fälligheter.

Qubben Blom kunde åter gnugga de magra
händerna af belåtenhet, och gumman Maja nic-
kade bifall.

Nu är det som det skall vara, så när som
på ett!
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Maja såg frågande på sin trogna bundsför-
vant.

Vi skulle väl ha en ung patronessa också
och en son och arfvinge!

Kan väl vara muttrade hushållerskan
men en som anstod herr Bertel är inte lätt att
hitta.

Sant, sant han är en rejäl kari han
har inte ärft faderns gry.

I alla f ali måste Maja fram med den gamle
kontoristens funderingar vid första lämpliga till-
fälle, för att se hvad verkan det kunde ha på
hennes unga herre.

Jaså ni vilja gifta bort mig, ni två Ber-
tel skrattade. Ja, det vore kanske ej så dumt,
men jag skall säga dig något, Maja, jag väntar
på att mitt hjärta skall tala, förstår du det?

Qumman nickade: Herr Bertel har det nog
ensamt här!

Arbetet får vara mitt sällskap tillsvidare
menade han och det lär ej tryta. Maja hade
likväl i grunden rätt. Det fanns nog stunder, då
Bertel saknade det glada hvardagslifvet i asses-
sor Holsts hem, där han tillbragt så rriånga år, af
sitt lif.

Han kunde ibland riktigt intensivt trå efter att
utbyta tankar med en jämnårig kamrat och
trodde, att de många rummen i det gamla tysta
huset skulle förefallit mindre öde, om några
ungdomliga röster lätit höra sig därinne, eller ett
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muntert skratt genljudit inom dessa slutna väg-
gar.

Bröderna Holst voro emellertid upptagna un-
der sommaren enhvar på sitt håll. Den äldsta
vistades ute med stipendium, den yngsta skötte
sinä studier hemma, och den mellersta, „skogsman-
nen", som man därhemma kallade honom, var
på skogsresor inom sitt revir. Han hade dock
lofvat besöka Lindeby på hösten, ty Bertels om-
sorg sträckte sig äfven tili de vidsträckta skogs-
marker, som tillhörde bruket. Han misstänkte,
att här förelåg en försummelse, minst lika our-
säktlig som alit annat vid bruket, ty i dessa del-
vis uråldriga furor gömdes förvisso rikedomar,
hvilka han ej ens närmelsevis kunde värdesätta.

Han visste, att Janne Holst var en skicklig
forstmästare och motsåg hans besök med både
nöje och intresse. Under väntan därpå kunde
han blott med den gamla skogvaktaren genom-
korsa den allra närmaste trakten och stannade
dock äfven nu ofta i undran inför mången väldig
stam, hvars halfvissnade krona tydde på att man
här hade en öfverårig jätte framför sig.

Herr Bertel kommer ännu att dö som en
mäkta rik man spådde skogvaktaren vid deras
samspråk under vandringen. Jag visste nog jag,
hvad den här skogen är värd, men gamla pa-
tron ville aldrig höra på det orat. Under hans
tid fick inte en stam fällas utom för gårdens be-
hof, och Blommen har föijt i samma spår. Inte
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hjälpte det att komma med annat tai på kontoret
där slogs alltid back.
Bertel nickade. Han började ju först så små-

ningom få ögonen upp fö,r alla Lindebys möjlig-
heter. Reda pengar hade där värit ondt om i
åratal, men rådde man om kapital, så kunde
bruksdriften höjas och afkastningen blifva däref-
ter. Jordbruket tålde också vid förbättringar.

Nya planer döko upp för hvarje upptäckt han
gjorde, och så blef det Bertel alit klarare, att här,
just här var det verksamhetsfält han borde stanna
för och ett fält där arbetet var både rikt och gif-
vande, om man med lefvande intresse ägnade sig
däråt.

Så svunno dagarna bort, dessa vackra som-
mardagar, då det gamla bruket tycktes le med
nytt behag mot sin unga herre hvarje ny morgon
som grydde.

Ofta steg han tidigt upp, medan daggen ännu
glänste på gräs och strå, och gjorde sin första rond
kring gård och grund. Fåglarna sjöngo i de
gamla lönnarna kring gårdsplanen och i hängbjör-
karna uppe på kulien vid kyrkan. Den lilla for-
sen bakom bruket brusade friskt, och snart ljödo
hamrarnas raska slag.

Den gamla trädgården ned mot ån var nu
något ordnad och plats beredd för unga frukt-
träd, som i höst skulle ersättä de gamla. Majas
lilla blomsterrabatt under fönstren prunkade med
vallmor och ringblommor, och de praktfulla soi-
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rosorjna vände begärligt kronorna på de långa
stänglarna upp mot sin höga namne på den djup-
blå sommarhimlen.

Ja det är härligt här tänkte bruksägaren.
Villalifvet blef dock alltid blott ett svagt surro-

gat för landsbygden, och den mark han nu tram-
pade var ju dessutom hans egen, känslan af obe-
stridd äganderätt hade dock så föga han hit-
tills beaktat den i alla fall sitt särskilda behag.

Han skref tili sin faderliga vän assessor Holst
ett långt bref berörande alla sinä planer angående
Lindebys framtid, viss om att finna förståelse hos
honom.

Så blef ock fallet: Jag visste alltid, att vår
Bertel var en begåfvad gosse sade assessorn
belåten tili fru Rosa. Nu först får man dock
fullt se, hvad han duger tili; han kommer nog att
sköta sig bra som bruksägare.

Ja, lycklig han som har ett Lindeby att
vårda och arbeta för sade den goda frun med
en lätt suck vid tanken på sinä egna sträfsamma
telningar. Det är inte oäfvet minsann att vara
brukspatron så godt som från födelsen. Men nå-
got saknar Bertel i alla fall han borde ha sig
en ung hustru i ensligheten därborta. Jag hop-
pas han snart gör sitt vai; då skall jag fara tili
Lindeby och gifva goda råd åt fru patronessan.

Assessorn nickade tankfullt: Bertel vän-
tar på den rätta, sadan är han, om jag känner ho-
nom rätt.
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Han brås nog på sin tnor, och kusin Annette
var en djupt anlagd natur.

Stackars människa sade fru Rosa med
en knyck på nacken hon hade inte för glada
dagar med en sadan man.

Nå nå, gumman
Ja, varaa du gubbe, karlarna äro ju alltid

så öfverseende ifråga om hvarandra annat
vore om en kvinna skulle hon, hon.
Brukspatron var dessutom för välkänd, det vet
du ju af gammalt en gentil kari tili det yttre,
det nekar jag inte, och det var väl sådant som
drog stackars Annette tili honom. Sista åren var
han ju nastan rubbad eller hur? Ångern tärde
väl, så mycken olycka som han anstiftat i sinä
dagar och så många kvinnors lycka han sköflat.
Man skall låta de döda hvila i ro säger du
gärna för mig, men finnes det inte ett ordstäf om
den saken ?

Något är som aldrig dör, domen öfver dö-
dan man svarade assessorn dystert. Jag
har mången gång tänkt på Landbergs slut; det
hvilar alltid någonting mystiskt däröfver.

Fru Rosa nickade: Ja, ja, hvem vet, men
Bertel har inte reda på någonting i den vägen.

Nej, lyckligtvis inte.
Nåja, man bör ej heller alltför mycket

hänga vid dystra minnen menade den glad-
lynta fru Rosa.

Det har ju nu begynt ett nytt lif på Lin-
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deby, och då kan man ju hoppas att tomtebolyc-
kan också blifver bofast där.

*■* Ske alltså sade assessorn hjäxtligt.

•

De första septemberdagarna hade kömmit
med lätta nattfroster, som penslat strimmor af
guld och purpur på ett och annat ömtåligt blad.
Skylarna blänkte gula på fälten, och äpplena
hängde mogna i trädgården på Lindeby där
gamla Maja gick och plockade skärbönor och skar
upp kål. Nu hade hon tili sin förnöjelse två ung-
herrar att matreda och passa på.

Forstmästar Holst hade anländt, och det var
en iröjd för henne att se, huru glad herr Bertel
var åt hans besök. De voro rätt som två odyg-
diga pojkar tillsammans, pröfvade sin armstyrka,
åto äpplen i kapp och trafvade förresten ute i skog
och mark dagen i ända.

Janne Holst hade sin mors humör godmo-
digt med en tillsats af humor och en berghälsa,
som kunde stå hvilka strapatser som helst.

När Bertel, som var klenare byggd och ej stå
van vid siika ströftåg, närä nog dignade af trött-
het, var Holst kry som ett vinterny. Intresset
för saken gaf dock bruksägaren krafter, och när
en ny dag grydde, var han huru utmattad han
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än känt sig om kvällen redo att följa med tili
skogslinjen.

Den lockar mig sade han jag vore
frestad att tro, att skogen ännu har sinä älfvor och
„rån" i behåll, som nu liksom i forna dagar äga
makt att betaga och förtrolla vandraren; så
fängslad är jag af vårt dagsarbete, att min trött-
het alldeles försvinner, när jag står därinne i det
gröna djupet.

Du gamle gosse med ditt drömlif sade
Holst med sitt goda leende. På mig ver-
kar skogen inte så, men jag tycker om
mitt arbete, för att det är så friskt och så
rorligt, att jag känner huru bloden pulserar raskt
därvid, huru musklerna stärkas och lungorna vid-
gas i den torra barrluften. Betänk min matlust,
jag äter som en varg och sofver minä nätter som
en vinterbjörn. Nog är forstmästarens kali så-
som skapadt för mig, det vet jag, men att du som
amatör finner behag däri, är glädjande. Troligt
dock, att ditt eget intresse härvidlag också spe-
lar in en smula, eller hur min bror? Du lyckans
gullgosse, som äger denna härliga skog med ett
värde vidt öfver hvad jag någonsin kunde för-
moda vid första anblicken. Mycket har förvisso
försummats vid dess skötsel, men vi skola nu taga
uti så mycket duktigare och efter bästa förmåga.

Ja, därom var Bertel också öfvertygad.
Väderleken var ovanligt gynnsam för dessa

skogspromenader, torr och lagom varm, med
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ljusa morgnar och klara solnedgångar, som ka-
stade trolska reflexer in bland de pelarlika fu-
rorna.

Huru angenäm var ej middagsrasten under
någon väldig skogsjätte, med Majas välförsedda
vägkostkorg emellan dem, och sedän siestan vid
en god cigarr, där de sträckte ut sig på den
mjuka, gröna mossan, medan skogvaktaren i sin
tur smorde kråset med resterna från det rika för-
rådet. Mången munter vits förtjänade, sitt löje,
och månget allvarsord blef sagdt därunder med
blicken höjd mot den blå strimman däruppe, högt,
högt ofvanom trädkronorna, i skogens högtidliga
tystnad, där knappt ett fågelläte förnams på mils-
vida omnejder. Och då solen sjunkit, återvände
de långsamt tili bruket för att göra heder åt den
gamla hushållerskans kvällsvard, som alltid stod
färdig för dem i rätta stunden.

Och hvilka fridfulla kvällsstunder sedän ute
på gården under lönnarna midtemot solvisaren,
som lyste hvit i det glimmande månskenet. Då
blef där långa pauser i samspråket vännerna
emellan, medan röken från cigarretterna sakta
steg upp i aftonluften.

Janne Holst hade också sinä „tigstunder", som
han själf sade; dessutom bedyrade han, att han
var så proppfull af mat, att inte ens tungan kunde
röra sig, och Bertel tyckte alltid om att sjunka
här i något obestämdt drömmeri, manad af stäm-
nirigen rundtom dem.
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En dag hade han för ett affärsbesök mäst
stanna hemma, medan Holst drog tili skogs, men
rå kvällen sutto de åter som vanligt tillsammans.

Plötsligt sade då forstmästaren: Hvad har
ni för en fången prinsessa, som hålles dold här
på Lindeby?

En fången prinsessa smålog Bertel
hvarifrlån har du den sagan min bror?

Jag har ju sett henne med egna ögon
skämtade Holst. I morse tog jag för ro skull
genvägen förbi verkmäsarbostaden, och då sväf-
vade en ljus gestalt bakom fönsterdraperierna.

Prat, du såg i syne! Bruce är änkling, och
hans gamla Zenobia ser minsann ut som en veri-
tabel drake.

Där det finnes en drake, kan man också
söka prinsessan det kan du vara viss om
sade Holst filosofiskt. Jag är förresten alldeles
säker på att det var en ung fin kvinnovarelse jag
såg. Den där mystiska engelsmannen har ju en
dotter?

Rätt, men hon vistas hos anförvanter närä
London.

Nej, vet du min bror, hon är nog närmare.
Jag mötte gamla Sander på hemvägen, och han
höll något tai om att verkmästaren fått långväga
främmande.

Möjligt. Då är det min lilla lekkamrat
från barnaåren, Daisy Bruce. Jag kommer nog
ihåg, huru vi lekte brud och fästman därnere på
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~kärleksstigen" närä ån, där det väl i det hela var
oss barn förmenat att vistas; men man höll inte
efter mig så noga.

Forstmästaren nickade: Och nu kanske
herrskapet såsom vuxna begynna leken på all-
var? Den där skyrnten jag såg var fängslande
nog tänk på saken Bertel, och håll ögonen
upp.

Tack för rådet Janne men det märkes,
att du ej känner gamle Bruce. Han har sedän
min hamkomst mest gått ur vägen för mig, så att
jag knäppt taiat fem ord med honom. Antingen
hör han tili eremitklassen, eller har han person-
lig antipati mot mig. En gång sökte jag mig in
tili honom, men fann dörren låst. Han står sä-
kert fast vid engelsmännens: „Mitt hus, min
borg", och jag ämnar inte bestrida honom den
rätten.

Nåja, hvar sak har sinä sidor förmenade
Holst. Där var också en väldig newfoundlän-
dare, som gaf skall, när jag gick förbi och såg
tämligen bister ut.

Den hunden har ej tidigare funnits på
stället.

Kanske den följt med missen utifrån för
att blifva hennes vaktare här, om fadern är män-
niskohatare menade forstmannen. Den
vackra dottern skall då väl också hållas inom lås
och bom, och så kommer min teori om „en fån-
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gen prinsessa" ändå tili sist att bli en realitet
skrattade han.

Jag skall fråga Maja i morgon sade
bruksägaren. Han glömde det dock nasta dag
under skogsstrapatserna, och det var ej förrän
de på hemvägen togo genvägen förbi Bruces
lilla »cottage", samtalet från i går dök upp i Ber-
tels minne.

Och så blickade han med ett visst intresse
ditåt, när de passerade det nätta huset, nu in-
höljdt i vildvinets purpurskrud, och hans for-
skande ögonkast funno äfven ett mål, ty i det lilla
vindskammarfönstret, som stod öppet, lutade sig
just i detta ögonblick en ung ilicka mot fönster-
karmen och blickade hän öfver landskapet, där
aftonsolen utsände sin glans likt en gyllene flod.
Hennes mörka hår låg slätt öfver den hvita pan-
nan, hyn var beundransvärd och ögonen mörka
och djupa som en insjös vatten.

I detsamma rusade en väldig newfoundlän-
dare fram tili grinden under högljudt skall, flic-
kan i fönstret ropade ett varningsord på engel-
ska tili „Lady" och såg oroligt bort mot de två
förbipasserande unga männen, hvilka aktnings-
fullt lyfte hatten för henne.

En fin rodnad sköt upp i hennes mjuka kin-
der, då hon behagfullt besvarade artigheten, för
att sedän genast draga sig tillbaka inåt rummet.
Hunden stod stum men fortfarande i gif akt-
ställning vid gårdsgrinden.
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Nå, hvad säger.du nu? sporde Holst,
när de vandrade vidare nedåt bruket. Var inte
det här något liknande sagan om draken och den
förtrollade prinsessan, den förra i dag represen-
terad af hunden. Rosamunda, så hette ju den
där skönheten, som någon uråldrig engelsk här-
skare höll fången i sin lustgård. Jag är inte,
vidare inne i historiska traditioner, men den här
skönheten kallar jag Rosamunda i alla fall. Hon
är verkligen det namnet värd: „rosenmun"
jo jag tackar, det kan hon alit skryta med!

Bertel svarade ej. Han gick och tänkte på
huru detta oväntade möte förde med sig en hei
här af minnen från den tid, då han, den lilla sju-
åringen, spelade beskyddare för lilla fyraåriga
Daisy med de mörka lockarna, den hvita kläd-
ningen och de runda, bara armarna.

Han hade ju aldrig haft hvarken bror eller sy-
ster, och fadern tålde icke, att han umgicks med
bruksbarnen, men den lilla hade man glömt,
åtminstone mindes Bertel intet förbud i frlåga om
henne. Han erinrade sig blott lyckliga stunder
i verkmästarens trädgård Bruce var inte ovän-
lig den tiden och de många vackra blommorna,
som man fick se på, men aldrig plocka samt
nere vid stranden, där näckrosorna växte. Och
så småningom steg också fram ur hågkomster-
nas dunkla kaos en högväxt, smärt kvinna
vacker som sagornas feer, som slöt båda bar-
nen intill sig och talade ömt tili dem på ett språk,
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hon som dränkte sig.

Han väcktes något prosaiskt ur sin drömvärld
af Holsts högljudda undran, om Maja möjligen
hade fläskpannkaka hans favoriträtt tili
kvällsvard, ty i dag var han visst hungrig som sju
vargar.

Vi ha sett en underskön prinsessa berät-
tade forstmästaren, då de sutto tili bords och den
gamla hushållerskan bar in faten. Tyvärr är hon
instängd och bevakad af en förtrollad hund med
blodrödt gap och brinnande ögon.

Nu pratar herr Holst tokerier igen.
Nej rena sanningen, min gumma. Verkmä-

star Bruce har fått hem sin fagra dotter!
Maja satte så häftigt ned fatet, som hon bar,

att man märkte huru handen darrade.
Tänk att inte den nyheten ekat hit ned tili

gården undrade Holst och öste upp åt sig en
väldig portion af den eftertrådda fläskpannkakan.

Jag frågar inte stort efter bruksnyheterna
muttrade gumman.

Den unga missen är vacker som en som-
mardag här på Lindeby fortsatte han. Vi
hälsade på henne i förbifarten nu på kvällen, och
jag har beslutat kalla henne Rosamunda.

Hvarför icke hellre „brukets ros", inföll
nu Bertel, som hittills tegat.

Det namnet har traditioner för sig.
En tallrik föll skramlande tili golfvet och gick

192
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i kras. Maja bockade sig ned och började plocka
upp bitarna under tusen ursäkter för sin fumlig-
het. Hon hade eljest inte för vana att handskas
vårdslöst med husbondens ägodelar.

Sanna minä ord, att där ligger någonting
under gumman Majas nervositet i dag sade
Holst, då de åter efter måltiden sutto ute på glår-
den och rökte. Jag såg huru hennes skrumpna
händer skälfde.

Kanske har du rätt, men inte har jag haft
någon erfarenhet af Majas nerver tills dato
sade Bertel leende. I kväll är jag trött, det må
erkännas. Jag längtar efter „privatlifvets lugn",
som onkel Holst brukar uttrycka sig, när, söm-
nen betar honom.

Qodt, då bryta vi upp, sof i ro unge man
och dröm om din barndomsflamma, den ljufva
Daisy. Qodnatt!

Om Bertel icke enligt vännens önskan under
nattens drömmar återsåg verkmästarens dotter,
tänkte han dock mycket på henne under de föl-
jande dagarna, och då han en morgon mötte mr
Bruce, kunde han ej afhålla sig från att stanna
och lyckönska honom tili att ha fått sin dotter
tillbaka efter den långa frånvaron.

Verkmästaren stramade tili, och det föreföll



194

bruksägaren, som om han plötsligt vuxit, så lång
och styf och oåtkomlig som en hotfull skugga
stod han där på den solljusa vägen.

Jag får tacka för deltagandet. Den iskällä
tonen uttryckte snarare ett „jag undanber
mig det", men Bertel reflekterade ej däröfver,
utan räckte vänligt fram handen. Då drog den
andre sig så plötsligt tillbaka, att han hapen
ryckte tili.

Nasta sekund hade Bruce med en bugning
skyndat förbi honom. Det hela var på en gång
oförklarligt och oangenämt resonerade han

mannen var just en besynnerlig passagerare.
Men där kom nu gamle Sander emot honom med
sin kvast och sin sopkärra.

Qubben hade tili uppgift att halla brukstorget
rent och köra bort de vissna löfven ur allån.

Patron råkade visst ihop med engländaren
grinade gubben han är nog inte god att bi-

tas med.
Jag har ingenting otaldt med verkmästaren

svarade Bertel afvisande; han kände dock för
väl den gamles pratsjuka för att visa sig illa be-
rörd af hans förtrolighet.

Ja se nu är han rakt som en retad humla,
sedän dottern hans kom hem.

Huru så då?
Ja se han vaktar om henne. Sander ki-

sade med ena ögat det andra var skadadt
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och såg menande ut han är rädd om tösen hä,
hä, hä

Nå, inte ha vi ju några kvinnoröfvare här
på bruket sade Bertel ofrivilligt leende åt gub-
bens svada.

Nej, nej, inte numera förstås, men se där
kommer Blommen, nu för jag minä fiskar varma,
att jag inte bärgat löfven under middagen.
Och borta var han.

Den gamla kontoristen kom makligt prorrlene-
rande, med sinä långa armar hängande utmed si-
dorna, som om de värit löst påsatta: Jag sökte
just herr Bertel; här är en affärsagent, som ön-
skar tala med brukspatron själf.

Jag är just på väg tili kontoret, men San-
der uppehöll mig med sitt prat.

Ja den har visst skräpprat på lager och tar
munnen full, bara man ger sig tili att höra på ho-
nom.

Bertel nickade: Qubben tyckes intressera
sig för verkmästaren och hans dotter och påstår,
att han vaktar henne som sin ögonsten. Jag lug-
nade honom med att vi inte ha några flicktjufvar
på Lindeby; då invände han helt mystiskt: inte
numera! Jag vet då inte hvart han ville
komma!

Han pratar i nattmössan gamle Blom
strök sig om pannan med sin blårutiga bomulls-
näsduk, som om han svettats i höstkylan. Qalna
skräfvelmåns mumlade han mellan sinä svart-
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nade tandnaggar, när han långsamt följde efter
sin unga husbonde tili kontorsbyggnaden.

Några dagar senare, då Holst åter värit allena
tili skogs, kom han helt triumferande hem och be-
rättade, att han haft ett s)å angenämt möte. Frö-
ken Bruce med sin hund hade kömmit emot ho-
nom, han hade stannat och presenterat sig och
blifvit bekant med både flickan och hunden, och
alltsammans skedde inom synhåll från verkmästar-
bostaden, där Bruce själf stod i fönstret utan att
göra någon min af att vilja afbryta tSt å teten.

Han har antagligen insett, att det vore onö-
digt, för att ej säga löjligt, att isolera en vuxen
människa enkannerligen en ung dam inom
alltför trånga skrankor här på vår fredliga lands-
bygd resonerade Bertel.

Rätt slå kamrat, men gubben är kanske
rädd, att någon yngre mansperson kunde kasta
ögonen på hans skatt; och fager att skåda, det är
hon utan alit tvifvel.

Jag tror du gått och blifvit kär i första
ögonkastet log bruksägaren.

Inte så orätt gissadt. Tills vidare håller
jag mig dock inom gränserna af en liten oskyldig
flirtation tili ombyte i vår landtliga enslighet. En
behaglig tillsats tili trefnaden, något som jag ej
trodde Lindeby hade att erbjuda, då jag inte hade
den aflägsnaste aning om tillvaron af en „Rosa-
munda" här på stället.

Du är dig alltid lik, kara Janne skrat-
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tade Bertel eldfängd efter vanligheten. Bruce
kan dock vara lugn, någon don Juan är du i alla
fall icke. Ställ nu blott tili att äfven jag kan M
återupplifva bekantskapen med min forna lek-
kamrat; men snart måste det ske, efter du hotar
att nasta vecka lämna mig.

Ja tyvärr, nu kan jag inte ägna Lindeby
längre tid, men i vår, då jag fått ordna minä rese-
planer, skall jag komma igen och riktigt slå mig
tili ro här.

Och sköta din lilla flir.t?
Ja, och dina skogar på samma gång, det

ska vi tumma på.
Tiden gick emellertid de båda vännerna „ur

handom"; Holst mötte inte vidare »brukets ros",
och Bertel fick en mängd angelägna kontorsgö-
romål, som upptogo både tid och tankar. När
forstmästaren sedän gjorde uppbrott, följde han
med för att ombesörja en del affärsuppgörelser
å andra orter, och resan tog längre tid än han
tänkt sig.

Då han återvände, hade hösten på allvar in-
funnit sig. Hvartenda blad hade fallit, gräset låg
gulnadt och storm och regnbyar växlade. Bertel,
som åter hade mycket kontorsarbete, hann dock
ej tanka på väderleken, och när han suttit flera
dagar i streck vid pulpeten, kände han sig helt
styf och trådde efter både motion och luft. Qamle
Blom hade nu en gång sinä privilegier, och ett af
dem var att fylla de låga kontorsrummen med
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tjock tobaksrök, som förpestade atmosfären där-
inne i hög grad. liuru hans bröst vidgades
tyckte bruksägaren, när han efter en sadan sträng
arbetsdag i den kvafva luften stod ute på trappan
och knäppte sin ulster. Tili och med november-
dimman var att föredraga, och en promenad nedåt
ån var alltid efterlängtad. Nere på kärleksstigen
såg det helt torrt ut: de tätä grenarna höllo emot
vätan, och vägbottnen var sandblandad.

Nu gick han långsamt med händerna på ryg-
gen åter där och lyssnade tili forsens dån.
Det ackompagnerade så harmoniskt hans irrande
tankar, men plötsligt förnam han ett svagt knast-
rande på stigen, han såg upp, och där kom verk-
mästarens dotter med lätta steg honom tili mötes.
Bertel stannade genast och inväntade henne:

Hvilket gladt möte - han tog af hatten och
räckte ut handen emot henne. Det är ju min
barndoms lilla lekkamrat.

Daisy har väl inte glömt mig?
Nej, visst icke hon smålog och lade sin

hand i hans med en lätt rodnad, som gjorde henne
förtjusande, åtminstone i Bertels tanke.

Och tänk att vi aldrig råkats på hela denna
långa tid? Han började gå framåt med henne.

Jag går ej ofta utom trädgården sva-
rade hon. Min far har, den gammaldags iden,
att unga flickor helst borde sitta inne, men i Eng-
land dyrka vi sport och friluftslif framför alla an-
dra tidsfördrif; därför vantrifs också jag här en
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sumia, ehuru jag inte viii bedröfva min far med
att tala om det.

Han är väl så lycklig att ha sin dotter hos
sig förmodade bruksägaren.

Ja hon nickade stackars far har ett
tungt lynne; det kommer väl alit af sorgen efter
min mor. Hon drunknade ju härnere vid den
gamla bron.

Jag har hört talas därom. Bertel tänkte:
Hon har aldrig känt tili folkets misstankar an-

gående dödsfallet. Högt sade han: Qår ni ofta
här nere vid strandbrädden?

Nastan dagligen. Jag behöfver nödvändigt få
röra mig ute i friska luften för att ej få hufvud-
värk, och den här stigen är så enslig, att man säi-
län möter någon.

Vet ni hvad den kallas? frågade han med
ett litet leende.

Nej, det känner jag ej.
Den heter i folkets mun „kärleksstigen", är

det inte romantiskt?
Obeskrifligt! De sågopå hvarandra och

logo och kände sig med ens som gamla, goda vän-
ner, hvilka träffats igen efter en lång skilsmässa.

Jag tycker också mest om denna prome-
nadväg på hela Lindeby bifogade Bertel.
Jag gick just här, innan vi möttes, och gladde mig
åt forsens brus, såsom musiken tili den text minä
tankar komponerade, men det är bra mycket
trefligare att få meddela åt en annan människa,



hvad inan tänker, än att bara lyssna tili vattnets
sorl och trädens sus i novemberdimman.

Ja, det tyckte miss Daisy också, och därpå
begynte de upplifva sinä halftförgätna barndoms-
minnen och lekarna vid åstranden; huru Bertel
skurit barkbåtar åt sin lilla väninna, medan hon
sömmade seglen och flaggorna; huru de plockat
vårens första sippor i backen ofvanför och mogna
smultron i sommarens soi. De hade tusen sa-
ker att tala om, och när de skildes åt i skumrasket
vid „cottagens" grind, så visste båda, att de
skulle rakas igen, lika säkert som att solen skulle
gå upp nasta morgon.

Bruksägaren kunde aldrig förs.tå, hvar hans
tankar värit, då de inte förr fäst honom vid Lin-
deby. Nu tyckte han, att det skulle värit att slita
ett oupplösligt band, om han icke ägnat stället det
bästa inom sig och hela sin ungdomskraft.

Han tyckte att Lindeby var det vackraste
ställe på jorden, att hösten var sällsynt ljus och
vacker och att tiden hade vingar, men anade ej,
att den innersta, osynliga orsaken tili alit detta
låg fördold i ett par strålande flickögons djup

Daisy! Då han vaknade om morgonen,
tänkte han: I dag skola vi rakas igen och
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när han somnade om kvällen, var hans sista lyc-
liga tanke: I morgon mötas vi åter.

Hari hade aldrig förr brytt sig om flicksäll-
skap. Bröderna Holst alla tre, som redan i slyn-
gelåren värit stora kavaljerer och synnerligen an-
litade som dansörer på skolflicksbalerna hade
skrattat ut honom för hans blyghet och tafatta
sätt i sällskap med unga damer, men Bertel för-
drog det med lugn. Han hade sinä böcker, sitt
arbete och sin egen inre värld, och det var säll-
skap nog för honom på den tiden men nu!
Där var Daisy, och ögonblickligen visste han,
att en ung flicka var det allra ljufligaste Gud Fa-
der skapat att ingenting gick upp mot att få
vara tillsammans med henne och att hela hans
lif fått en ny och ljusare syn från den stund han
mötte Daisy!

Men på samma gång han kände det, var Ber-
tel tillika obeskrifligen rädd, att någonting stö-
fande kunde ingripa i detta förbållande, och ehuru
hans natur var i grunden öppen, kände han en in-
stinktmässig böjelse att låta sin bekantskap med
Daisy Bruce och alit som hängde samman där-
med, så vidt möjligt förblifva en hemlighet för
världen, det viii säga den lilla värld Lindeby
samhälle representerade, gamla Maja och gubben
Blom särskildt inräknade.

Verkmästarens synbara ovilja mot honom in-
gaf Bertel också från början en ej oberättigad
oro, att deras oskyldiga sammanvaro med hans
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vetskap antagligen skulle få ett hastigt och oan-
genämt slut. Båda visste, att deras lilla hem-
lighet ingalunda behöfde sky ljuset, men tillika
låg det för dem båda någonting tjusande i dessa
möten på kärleksstigen vid åns sakta ström-
mande vatten.

Och ämnen för deras samspråk tröto aldrig.
Daisy berättade om sin glada sorglösa barndom
i det engelska hemmet, och Bertel öppnade sitt
slutna hjärta och lät henne se, huru mycket han
saknat och längtat hela sitt unga ensliga lif.

Sedän följde han henne hvarje gång ända
fram tili verkmästarens grind, med klappande
hjärta hvar dag som gick, men besluten att våga
alit, om det gällde, för att ej förlora den nya lyc-
kan. Eget nog var ödet dem dock synnerligen
bevåget, i så matto att ingen någonsin såg de-
ras skilsmässa vid den hvita grinden. Med Lady,
den bruna newfoundländaren, hade bruksägaren
längesedan slutit en Ufslång vänskap, och hushål-
lerskan, den hederliga Zenobia, höll mest tili på
baksidan af huset i köksdepartementet, medan
verkmästaren själf vanligen kom senare hem.

Dessa enkla orsaker bevarade alltså de två un-
gas dagliga promenader från upptäckt också på
den stig, där ingen gick, emedan den utan de-
ras vetskap var allmänt skydd af bruksfolket.
Man trodde nämligen, att de döda, fru Bruce och
brukspatronen, gingo igen på kärleksstigen.

Sålunda förgick den mörka hösten som en
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ljus dröm och julen kom, länge väntad och ef-
terlängtad i hvarje hem, där barnaögon funnos att
återstråla juleljusen.

Holsts hade säkert räknat på att Bertel som
vanligt skulle fira högtiden hos dem, men om han
tidigare tänkt så, hade han efter återknytandet
af bekantskapen med Daisy ändrat tanke och be-
stämdt sig för att stanna hemma, något som upp-
togs högst välvilligt på Lindeby.

Naturligtvis måste ju helgen i husbondens
närvaro te sig helt annorlunda, resonerade man,
och siå oriktig var icke heller denna slutledning.
Maja måste ställa tili stort bak, och Bertel såg
själf tili att ingen af de gamla och orkeslösa på
bruket blef utan julkost. I det nya prydliga skol-
huset ordnade han om julfest för barnen med både
gran och klappar, så att det märktes nog sade
folket att husbonden var hemma.

Uppe i verkmästarbostaden var det enligt en-
gelskt bruk klädt med grönt tili julen; Bruce od-
lade alltid järnek och buxbom för detta ändamål
i den lilla glasutbyggnaden, som var hans diminu-
tiva växthus! Gamla Zenobia hade plockat kat-
konen, som alltid juldagsmiddagen stod på bor-
det, och Daisy hade egenhändigt tillredt plumpud-
dingen; hvarken russin, plommon eller socker sak-
nades, och hon kunde med skäl vara stolt öfver
sitt verk.

Själfva julaftonsdagen föll snö, lätt och fin,
den vackraste högtidsskrud man kunde önska.
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Daisy kom hem i skymningen med rosiga kin-
der och leende ögon: Min far hon gick fram
och lade sakta sin hand på hans axel, där han
satt vid den gröna skärmlampan och läste sin
gamla engelska bibel.

Hvad önskar du, my dear?
Min far, jag har inbjudit en gäst i kväll, får

han stanna?
Han såg undrande på henne.

Bruksägaren svarade hon gladt på hans
spörjande blick.

Han han i mitt hus på julaftonen!
Omöjligt Daisy!

Åh, min far, men tänk på att han är allena
i kväll. I alla hemmen här samlas man i familje-
kretsen att fria julen, men han som tänkt på al-
las deras glädje står alldeles ensam. Du kan inte
vilja vara ogästvänlig mot honom, jag viii så
gärna visa honom en engelsk jul.

Han skakade sitt hufvud.
Min far, det är den första bön jag ställt tili

dig hennes små barnahänder grepo fast om
hans arm, och de stora, mörka ögonen sågo bön-
fallande in i hans. Ack dessa ögon, hans hustrus
ögon voro de, och ryckande sig lös slog han
händerna mot pannan. Plåga mig inte barn,
jag kan ej uthärda det!

Daisy hade lämnat honom och skjutit upp den
halföppna dörren. Därute såg man en mans
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smärta gestalt luta sig mot ytterdörren färdig
att gå.

Ni har hört det sade flickan sorgset
min far viii inte uppfylla min önskan, ehuru det i
dag är själfva julaftonen.

Ja, jag hörde ailt, Daisy, tack för er vän-
lighet, men nu går jag genast. Mr Bruce kan
vara Viss om att jag aldrig tränger mig in, där
jag är ovälkommen.

Verkmästaren hade rest sig och stod nu lång
och styf vid dotterns sida: Huru känner ni
min dotter? frågade han med en hotfull blick
under de tätä ögonbrynen.

Åh, Daisy och jag ha ju lekt tillsammans i
barnaåren, nu ha vi blott återknutit bekantska-
pen.

Det hväste snarlikt en förbannelse mellan de
tunna, skägglösa läpparna: Och ni ha ofta sett
hvarandra han såg från Bertel på Daisy.

Dagligen svarade bruksägaren kort.
Jag dåre, jag dåre mumlade Bruce och

tryckte åter handen hårdt mot pannan.
Min far, hvad skulle Lindeby värit för mig

utan honom sade den unga flickan med sin
ljufva, klara röst. Du är ju alltid borta och jag
allena, och det var höst, när jag kom hem, och
storm och mörker föll på, men så möttes vi och
sedän dess har jag aldrig saknat någonting.

Visste hon väl själf, huru mycket som göm-
des i denna öppna oskuldsfulla bekännelse?



Bruksägaren såg på henne, där hon stod i den
fulla ljusglansen som en fager ros i sin hvita dräkt,
och om han ej förr sagt det tili sig själf, så ro-
pade hans hjärta högt i denna stund: Jag äl-
skar, älskar, älskar henne!

Bruce stod som förestenad; sedän drog han
sig långsamt åt sidan räckte fram handen och
sade styft men höfligt: Mottag min ursäkt och
stig in.

Bertel stod ett ögonblick tveksam. Stoltheten
och kärleken stredo häftigt inom honom, men
Daisys ögon kallade och han kunde ej motstå
dem.

Bruce stod vid fönstret och blickade dystert
ut. Det var på nyåret, en frisk vinter med snö-
klädda skogar och isbelagda sjöar. Nedifrån
vägen hördes unga glada röster: Daisy och Ber-
tel kommo från ån med skridskorna hängande
öfver armen den unga flickan var skicklig i
olika slag af sport, och hennes lilla blekhet hade
i den nordiska vinterluften förvandlats tili skä-
raste purpur. Hon såg så frisk och glad ut, att
det borde fröjdat hvarje öga, i synnerhet en fa-
ders. Men så tycktes ej vara förhållandet i fråga
om verkmästaren: Jag kunde ej annat mum-
lade han där han stod och stirrade efter dem
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jag måste låta det fortgå ända tills ja tills
det oundvikliga slaget faller. -•-

Nu hördes ytterdörren slå igen, Daisy kom väl
som vanligt in, medan bruksägaren tog farväl vid
grinden. Sedän julaftonen hade han icke trädt
in i huset, men Bruce visste, att de unga fortfa-
rande råkades hvarje dag. Hvarför hade han
tyst medgifvit detta, ja hvarför?

Han öppnade sin dör,r för att kalla på dottern,
men stannade som förstenad på tröskeln, ty där
midt i rummet under den kvarglömda misteln
från julen stod Lindebys herre med Daisy i sinä
armar.

Ett ögonblick, men ej heller längre, dröjde det,
innan verkmästaren återhämtat sig; då gick han
fram och grep med ett fast tag sin dotter om skul-
dran: Du går genast upp på ditt rum, barn
sade han strängt jag måste tala med denne
herre mellan fyra ögon.

Jag önskar äfven tala med er, mr Bruce
inföll mr Bertel hastigt men det jag har att

säga, bör Daisy äfven höra. Hon har i dag lof-
vat mig sin tro; jag anhåller därför hos hennes
far om hennes hand.

Verkmästaren svarade ej, han sköt blott flic-
kan framför sig mot dörren och såg tili att den
blef stängd efter henne: Nu skola vi två upp-
göra vår räkning med hvarandra sade han
dystert.
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Så vidt jag vet står jag icke i någon skuld
tiii er svarade bruksägaren något kärft.

Kan ni skänka mig en half timme; jag tror,
att jag kan bli färdig på den tiden?

Bertel nickade. Bruce ställde fram en stol,
men han föredrog att stå kvar där Daisy läm-
nat honom och stödde sig blott lätt mot rygg-
karmen. Verkmästaren däremot sjönk liksom
utmattad ned i korgstolen invid blomsterhyllan
hans vanliga plats och strök med den smala
handen öfver sin kala panna, där klara svettpär-
lor blänkte.

Jag var ännu en ung man, då jag hamnade
här på bruket begynte han mitt föregående
hör inte hit, blott det må nämnas, att intet van-
hederligt hänger därvid. Lika godt, det bröt
min bana itu, jag blef aldrig hvad min uppfostran
åsyftat, men en onyttig drönare blef jag inte där-
för, ni vet det, och han er far visste det ännu
bättre. Jag har arbetat och skött min plikt ef-
ter samvetet. Därhemma i diet gamla landet
lefde de minä, men skilsmässan var oundviklig
och veirksamheten här blef mig kär. Min hus-
bonde var en skicklig yrkesman, han kände tili
bruksdriften i grund och botten, hade ett klart för-
stånd och goda tekniska kunskaper ni hör att
jag gör honom rättvisa, så långt jag kan, men han
var en lättsinnig människa, en cynisk person utan
skrupler, som tog hvad han åtrådde, njöt skum-
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met af nöjets bägare och frågade aldrig efter,
om han därvid sköflade andras heder och lycka.

Fråga de gamla här nej, det menar jag
ej, hvarför skulle en son utspionera sin fars la-
sten men då jag icke skonar er i denna stund,
är det för att jag måste tala, att jag är tvungen
att öppna edra ögon, såsom ingen annan har rät-
tighet tili, för att ni skall kunna förstå mitt hand-
lingssätt.

Ni var en liten parfvel, då jag en vår for
hem på kort tid för att hämta min ungdomsbrud,
som var villig att dela landsflykten med mig.
Hon var ja ni har sett Daisy, då behöfver
jag icke beskrifva henne, men hon var icke blott
vacker, hon var rikt begåfvad på hufvudets väg-
nar, god och renhjärtad, uppfostrad som en äkta
engelsk flicka i lyckliga förhållanden och krist-
liga grundsatser. Hvad hon var för mitt hjärta,
därom må ni själf döma, då ni tänker på Daisy.
Jag gjorde mitt lilla hem så varmt och vackert
jag kunde för henne, på det hon icke skulle ångra
sitt vai och sakna, hvad hon lämnat därborta, jag
bar henne på minä händer och sökte bortskaffa
hvart törne, minsta stötesten från hennes väg.
Så kom Daisy, och vår lycka var fullkomlig; men
ni vet ju den gamla historien, paradiset och
onnen! Den kom så hai, så listig, men full af
dödande gift i alla fall, och det var min hus-
bonde! Jag anade ingenting, jag arma dåre, jag
vet inte heller, hvad medel han nyttjade om
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han tjusade eller frestade jag vet endast, att
han röfvade den fattige mannens enda lam.

Han tystnade och stönade högt.
Bertel hade bleknat och höll så hårdt om sto-

lens ryggstöd, att knogarna hvitnade.
Det är inte mycket mer att säga Bruces

röst var bruten och klanglös min stackars Lu-
de gick som den lilla fågeln rakt i ormens gap,
och sedän kom ångern, bitter med förtviflan i sitt
följe. Hon kunde inte uthärda att ha svikit min
blinda tillit, hon öppnade sitt stackars sjuka
hjärta för mig och gick bort och dränkte sig,
stackars liten.

Och min far frågade bruksägaren hest.
Brukspatron Landberg, nåja, han höll ku-

raget uppe för världens skull förstås, det var ju
alltid skenet han höll på, men jag tror att sam-
vetet grep honom tili sist. Han stängde sig inne
och blef människoskygg. Man såg ej mycket tili
honom de åren, och alit fick gå på sin hals vid
bruket. Ett par gånger skymtade jag hans ge-
stalt som en fridlös skugga nere vid den gamla
bron, där Lucies döda kropp flöt upp en giång;
och där precis på samma fläck, fann man ho-
nom äfven som död. Drunknad hette det.

Jag hörde knallen af skottet och gömde
vapnet, de fingo nu tro, hvad de ville. Skulle
sanningen kömmit i dagen, hade jag väl fått skul-
den, och Gud vet huru många gånger jag velat
taga hans lif i verkligheten, men en osynlig hand
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höll tnig alltid tillbaka jag var icke hans mör-
dare annat än i minä tankar.

Stackars far sade Bertel lågt lif för
lii han sonade dock på sitt sätt. Qäller det
alls intet för er?

Bruce skakade på hufvudet: Jag hatade ho-
nom, mumlade han mörkt. De dödas skuggor
skilja eder åt.

För alltid? frågade bruksägaren med
bleka läppar.

Verkmästaren böjde sitt grå hufvud.
Hvad ämnar ni göra med Daisy?
Skicka henne åter tili Egnland; hon har

det godt där hos sinä kärleksfulla anförvanter.
Tror inte Daisys far, att hon lider?

Bruce rätade på sig: Att lefva är att lida
svarade han hårdt jag talar af erfarenhet;

min väg har ju i årtionden värit en ökenvandring,
men hon är ännu i mycket ett barn hon skall
glömma!

Tack. Bertels r,öst var bitter det är
visst ali den tröst ni har att skänka mig. Något
deltagande rymmer ert hjärta säkert ej för min
iars son?

Fädernas missgärningar straffas på deras
barn sade verkmästaren med dystert allvar.

Jag måste få taga farväl af henne sade
Bertel häftigt.

Hvad skulle det tjäna tili, annat än att för-
länga pinan.
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Jag fordrar det hans lugna ögon blixt-
:rade, och en hög rodnad flammade upp på den
dödsbleka kinden. Ni har ingen rättighet att
neka mig det.

Verkmästaren lämnade rummet och kom
strax därefter tillbaka med Daisy, som såg för-
virrad och upprörd ut. Bertel gick emot dem och
grep flickans hand.

Hon blef skrämd af hans utseende han tyck-
tes på den korta tiden åldrats alldeles förundrans-
värdt:

Vi måste skiljas, min älskling sade han
tonlöst. Din far har framlagt sinä skäl och an-
ser dem oryggliga. Jag måste afstå från min
lefnadslycka och bjuda dig ett lifslångt farväl.

Daisy såg ömsom på honom och sin far:
O, jag kan inte, min far viii ju inte säg det
säg det Hon kastade sig om hans hals
och bönföll både med ord och blickar, men den
gamle gjorde sig hård och sköt henne afvärjande
ifrån sig.

Men du Bertel, du kan ju inte gå in på
denna skilsmässa, du som vet att mitt hjärta bri-
ster, om jag förlorar, dig.

Min Daisy han förmådde inte mer, han
drog henne tili sitt bröst och öfverhöljde hennes
ljufva ansikte med kyssar, sedän slet han sig lös
och stormade ur rummet som en hvirfvelvind.
Vintersolen sken klart från molnfri himmel där-
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ute, meri Bertel såg det ej. I denna stund tyckte
han att nattens mörker hvilade öfver honom själf
och Lindeby.

Det var åter vår, och lifvet tycktes gå sin
jämna gång på bruket, där den ena nybyggnaden
efter den andra reste sig i höjden, andra förän-
dringar ej att förtiga såsom att gamla Sander
bäddats tili ro på kyrkogården och att verkmä-
staren strax på vintern återiort sin dotter tili Eng-
land. Det hade kömmit någon ledsam underrät-
telse därifrån, hette det, därför blef resan så
plötslig.

Bertel hade en morgon fått ett bref med Bru-
ces gamla hushållerska. Däri stod blott: Låt
Lady bli din vän!

Hunden, som i detsamma trädde in i rummet,
lade sitt stora hufvud på bruksägarens knä och
såg upp tili honom med sinä kloka bruna ögon.
Bertel strök ömt hans yfviga päls: Ja, du skall
bli min kamrat hviskade han vi två ensamma
skola trofast halla ut tillsammans och så blef
det äfven. Han visste, att Daisy äfven menat det
så. Från denna dag var Lady oskiljaktig från
sin nya husbonde, vakade om natten vid hans
dörr och följde honom om dagen steg för steg
livart han än gick.
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Verkmästaren var längesedan tillbaka vid
arbetet och plikttrogen som förr, men det högt-
bur.na hufvudet hade sjunkit, och ryggen var ej
mera äå rak. Han hade märkbart åldrats det
syntes tydligt. Äfven var det numera synbart, att
bruksägaren och Bruce undveko hvarandra, och
man talade om att den senare starkt funderade
på att taga afsked och återvända tili hemlandet.
Måns vasen uttryckte dock icke numera den forna
hårdheten; snarare låg en afbedjan däri, ehuru
Bertel ej tycktes märkä det.

Han å sin sida hade blifvit tystlåten och sluten,
en rättvis och bra husbonde var han visserligen
fortfarande, men det ungdomliga lif, som nyss
tyckts vakna upp inom honom, hade numera
efterträdts af ett tungsint allvar, som nastan al-
drig tillät ett leende att smyga fram på de slutna
läpparna.

Han ägnade sig likväl med om möjligt än stör-
re energi åt sin verksamhet på Lindeby och för-
summade ingenting, som kunde bidraga tili bru-
kets förkofran.

Du tänker på framtiden och dina blifvande
arfvingar skämtade Holst som hela våren
och sommaren inpå hösten uppehöll sig på stället.

När jag dör, skall jag testamentera allt-
sammans åt dig sade Bertel med ett blekt löje.

Qillas ej lagenligt såsom yttrat i enrum utan
vittnens närvaro förklarade forstmannen
men jag hänger mig inte för det kommer nog
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ännu att bli marskalk på ditt bröllop min vän och
faddra för älsta pojken huiii han hviss-
lade.

Ja, Holst kunde skämta, men han hade ett fint
väderkorn att toålla inne därmed i vissa fall. Så
hade han nu icke sedän första dagen då han frå-
gat efter „Rosamunda" nämnt en stafvelse om
verkmästarens vackra dotter, emedan han af vän-
nens svar och hans utseende därvid dragit sinä
slutsatser. Flickan var sin kos, det var ett faktum,
Bertel hade försökt sin lycka, men förgäfves
det var det andra, och gamla bitvargen fadern
hade satt sig emot det hela alit sammanlagt
visste han ungefär, huru landet låg och rättade sig
därefter.

Att bruksägaren var förändrad behöfdes ej en
väns skarpblick för att upptäcka, men om han
gömde på en motgång, en hemlig sorg, bar han
den i alla fall manligt nog, och det väckte Janne
llolsts beundran. Han och bröderna hade ju all-
tid i tysthet ansett Bertel kvinnligt vek, men nu
fann han, att han misstagit sig och att där under
vännens yttre låg en fasthet, som han aldrjg kun-
nat ens ana.

Hans sällskap var emellertid nu mer än tidi-
gare både tili nytta och trefnad för bruksäga-
ren, om han också ej var lika benägen för skämt
och upptåg som den föreg&ende hösten, och när
Holst slutligen reste, motsåg Bertel den stundande
vintern med dystra känslor,
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Han visste ingenting pm Daisy och var för
stolt att fråga Bruce efter henne. Det var kanske
också bäst för honom så, ty redan blotta tanken
på henne kom hans hjärtesår att blöda på nytt.
Han var en djupt anlagd natur och hans kärlek var
grundad så pass djupt, att år och tid måste förgå,
innan askan föll öfver den flammande lågan. Tili
dess var det bara att tiga och resignera, men då
han som förr gick nere vid åstranden och tänkte
på den föregående hösten och henne, som då gått
ung och varm med hönom på kärleksstigen då
kom där ibland en sadan förskräckande bitterhet
öfver honom vid minnet af faderns skuld, och så
måste han vända om och ställa sig vid den gamla
bron, luta pannan mot räcket och be som ett stac-
kars förvilladt barn: Qud, inled mig icke i fre-
stelse en son må icke förbanna sitt lifs upphof.

Den gamla bron, ja den hade bevittnat myc-
ket! Från den såg man ned mot stigen under
alarna, där älskande gått tunga och lätta steg,
där synd och sorg och kärlek stämt möte, och
nedanom den i det svarta vattnet lurade döden.

Där fann man en dag den bleka kvinnohamnen
med det våta, svarta håret klibbande vid tinnin-
garna, och där där tätt invid bropelaren hade
hans olyckliga far flytt från frätande samvetskval
tili döden för egen hand. Hvad de känt och tänkt
dessa två inför det sista tunga steget visste
ingen ingen mer än den Qud, som mäter män-
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niskohjärtats styrka och svaghet och som allena
fäller domen öfver begångna brott.

Bertel suckade tungt, då dessa tankar ström-
made öfver honom, mörka och tunga som vattnet
därnere. Det var dystra minnen fästa vid denna
gamla bro; den skulle inte heller stå kvar nu, då
den nya var färdig längre fram plankorna voro
dessutom ruttna och br,una och Blommen hade
sagt, att en kari lätt kunde trampa igenom dem,
så murkna voro de. Med det första skulle den
rifvas, så att ingen olycka skedde resonerade
han, där han gick hemåt med tunga steg och Lady
hack i häl efter sig. Där var så många minnen
från det förflutna, som trängde sig fram, minnen
och bilder, den ena efter den andra.

' Först hans mor huru mycket hade hon ej
fått lida, lida genom sin make, som visste, huru
han handlat mot henne, och likväl fortsatt på sin
villostig, tills han fick föra den bedragna hustrun
bort, inte tili kyrkogården däruppe utan längre,
längre bort, så att hon icke genom den tunga mör-
ka jorden, skulle kunna se, huru han gick alit dju-
pare in i lidelsernas afgrund.

Och sedän hon, den andra Daisys mor
med den hvita hyn och de undersköna ögonen.
Huru hon tryckt den lilla gossen intill sig; var det
för att parfveln var hans son, den som hen-
nes man med afsky vändt ryggen.

O )if, lif, lif! Hvilka sällsamma trådar slår du
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ej in i din brokiga väf, men de mörka taga öfver-
handen, alltid de mörka!

Däruppe på kulien aftecknade den lilla kyr-
kan sin silhuett mot hösthimlen. Han såg upp,
och omedvetet runno honom orden i „Synnöves
sang" i minnet:

„Nu Tak for Alt ifra vi var smaa
og legte sammen i Skog og Lage.
Jeg tsenkte Legen den skulde gaa
op i de graanende Dage.

Jeg tsenkte Legen den skulde gaa
ud f,ra de lövede lyse Birke
did frem hvor Solbakke huse staa
op til den rödmalte Kirke."

Han gnolade sakta melodin och suckade sedän
tungt, suckade såsom den som vet, att hans hopp
är dödt och aldrig kan stå upp igen. Så tror man
åtminstone i lifvets mörkaste stunder, då man
glömt att hvarje långfredag sin påskdag har.

Jag önskar tala några ord Bruce stan-
nade och lyfte mössan, Bertel äfvenså.

Kan jag få lämna min plats från instundande
November?

Ni viii afgå från er befattning här på Lin-
deby?
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Ja jag blir tili åren och har ämnat återflytta
tili mitt gamla hemland vågar jag föreslå en
efterträdare? Björklund är kompetent tili plat-
sen, han kan åtminstone vikariera tili en början.
Jag viii icke förorsaka någon förlägenhet i fråga
om arbetet.

Tack, naturligtvis har ni er frihiet, mr
Bruce, får jag i min tur framställa en önskan?
Daisy hur har hon det? rösten stockade sig
och orden formade sig med svårighet på hans
läppar.

Daisy befinner sig väl, jag tackar er hon
hon frågar alltid efter Lindeby.
Hans sanningskärlek framtvang detta ytt-

rande, ehuru ljuset, som tändes i bruksägarens
trötta blick, bevisade honom, att elden for,tfa-
rande glödde under askan.

De båda männen hälsade högtidligt och gingo
enhvar åt sitt håll. Följande dag kom emellertid
gamle Blommen med stormsteg och flygande
rockskört och underrättade Bertel, att verkmä-
starn fallit på den af nattfrosten glatta bruksvä-
gen och brutit sitt ben.

Låt genast hämta läkaren svarade denne
raskt; han ville ingalunda en motståndare något
ondt, allra minst Daisys far. Både i ord och
handling skulle han fullgöra sin plikt mot honom.
Bruce var en konsekvent natur, men icke oädel

han var omutligt sann och hade framför alit
lidit lidit outsägligt.
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Doktorn infann sig följaktligen, spjälade benet
och lofvade komma igen för att se om den sjuke.
Bertel å sin sida försäkrade, att Bruce skulle få
den bästa möjliga skötsel och omvårdnad. Han
var ej ense med sig själf, om han borde besöka
honom, men andra dagen kände han, att det var
en plikt för honom att gå.

Patienten hade feber och mötte honom med
oroligt glänsande ögon. Har ni det svårt?
Bruksägaren kom fram och satte sig stilla vid
bädden kanske tänkte båda samma tanke
tänkte på den sista gången de möttes under detta
tak. Men båda behärskade sig. Jag tror att
jag grät skoftals sade verkmästarn och tog sig
om pannan. Jag kan inte se klart, och all-
ting tyckes röra sig rundtomkring mig. Det
är febern. Bertel nickade. Ni har försökt
skrifva bref, tror jag?

Ja tili min dotter, men jag kunde ej det
får vara så länge!

Vili ni, att jag skal göra det mr Bruce?
Frågan framställdes vänligt och rösten var natur-
lig och lugn.

Den sjuke vred sig på bädden som i viånda,
sedän stammade han: Om ni viii, här är pappe-
ret.

Bruksägaren tog det och gick tili bordet vid
fönstret; där nedskref han med sin vackra karak-
teristiska handstil följande rader: Er far har
genom ett fall i halkan skadat sitt ben och måste
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halla sig stilla. Han kan därför ej företaga sin
resa tili England vid utsatt tid, men ber sin dot-
ter med lugn invänta vidare underrättelser från
honom.

Han gick tillbaka tili sjuklingen och läste upp
innehållet, långsamt och tydligt: Är det bra så?

Bruce böjde hufvudet.
Daisy känner ej min stil sade Bertel

iugnt. Jag har aldrig skrifvit en rad tili henne.
Verkmästaren svarade ej. Han visste väl,

huru ofta hans dotter beundrande yttrat, att man
redan af bruksägarens blotta namnteckning kunde
sluta sig tili hans karaktär. Inga konstiga slän-
gar och snirklar, utan enkla, tydliga bokstäfver,
klart läsbara, som Bertels egen fasthet och heder

och han tänkte, där han låg, hjälplöst fjättrad
och med förblindad syn, på ädelmodet hos denne
man, bevisat också i detta lilla drag den man
han en gång tillfogat ett så djupt sår. ödets
vägar äro ofta sällsamma, aldrig hade han trott,
att han skulle tvingas att beundra den enkla stor-
heten hos sin dödsfiendes son.

Bertel frågade, om han hade alit hvad han
behöfde och sade sedän farväl. Äfven följande
vecka besökte han den sjuke, men fann honom
då delvis förändrad ögonen voro infallna och
febern höll i sig. Den tillkallade läkaren såg
betänksam ut, en kontusion i hjärnan, som han
först hoppats af lättare beskaffenhet, föreföll
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numera oroväckande, och någonting åt lungorna
var tydligen att befara.

Skall jag bö,r man telegrafera efter hans
dotter? frågade bruksägaren tvekande.

Det vore kanske rättast. Mannen är tili
åren, man kan icke förutse, huru mycket krafter
han har i behåll för att genomkämpa denna sjuk-
dom. Bertel afsände genast telegrammet, och
förberedde fadern så srrtåningom på Daisys an-
komst.

Doktorn har således dömt mig tili döden
frågade han med stadig röst.

Det har han icke gjort men han fann
befinnandet otillfredsställande, och enligt hans råd
telegraferade jag tili England svarade bruks-
ägaren.

Tack, det var nog det bästa i alla fall för
Daisys skull.

Bertel reste sig: Ni kan vara lugn mr Bru-
ce. Han lade lätt sin hand på den sjukes arm.

Då hon kommer hem, skall jag nog halla mig
undan. Bruce teg.

Jag borde dessutom i dagarna företaga
en affärsresa han böjde hufvudet tili afsked och
gick.

Daisy hade anländt, Bertel visste det. Hon
hade kömmit vida snabbare än man kunnat för-
moda, och det var lyckligt nog, ty läkaren såg
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forttarande betänksam ut. Bertel tänkte pä sitt
löfte, som det kändes mer än tungt att uppfylla
just nu, men svika skulle han ej det berodde
blott på någon dags uppskof i och för en affärs-
uppgörelse, som ovillkorligen fordrade hans när-
varo på kontoret, sedän skulle han genast tili en
tid lämna Lindeby.

Säkert var det också bäst så, ty att veta Daisy
så närä och likväl anse sig förpliktad att icke åter-
se henne, var en tortyr, som kanske skulle öfver-
manna hans styrka tili slut. Bättre då att vara
utom håll för frestelsen. Under tiden tog han sin
tillflykt tili arbetet, som lyckligtvis för tillfället
var öfverhängande, och mycket berodde härvid-
lag på hans egen omtanke och energi. Det gällde
att trots alit spänna både vilja och krafter, och
det gjorde han. Snart kom den sista efteirmidda-
gen, och nasta morgon var bestämd för afresan.

Bertel ordnade sinä papper och gaf Blom
instruktioner, han kunde ju ej under närvarande
förhållanden bestämma sin hemkomst.

Nu stöflade någon genom förstugan och tog
i dörren; det var kontorspojken med mössan i
hand.

Har Severin något ärende, du ser s*å viktig
ut? log bruksägaren, som favoriserade den
flinka och läraktiga gossen.

Bara om patron ville gå upp ett slag tili
verkmästarn: det lär vara på upphällningen med
honom.
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Jag skall komma genast.

x— Nå, inte sade Zenobia, att det brådskade
precis förklarade Severin. Hon lämnade budet
i förbigåendet, hade ärende tili byn, men skulle
nog snart komma tillbaka.

Qodt Bertels hand darrade lätt, när han
sköt tili pulpetlocket. Bruce ville tala med honom,
men inte Daisy, utan den gamla pigan borde
öppna dörren för honom han kunde vänta!

Det skymde nedan, när han begaf sig på väg,
och han kände att det var en tung vandring. Hvad
den döende ville honom, visste han väl ej, kanske
ett försonande ord vid evighetens tröskel, kanske
ett förnyadt löfte han suckade bittert gå
måste han, hur det än var.

Uppe i verkmästarbostaden såg det öde ut.
Han öppnade sakta dörren och trädde in. Där
brann en liten lampa i sjukrummet, och i dess
bleka sken såg Bertel Bruces hufvud på kuddarna.

Hans hår hade under dessa veckor blifvit snö-
hvitt.

Qodafton hälsade bruksägaren ni ön-
skade råka mig mr Bruce?

Ja, det ville jag, doktorn säger men här
är så skumt; kanske ni viii vänta, Daisy kommer
snart?

Hvar är Daisy?
Hon har gått låt mig tanka hon gick

för att möta Zenobia vid den gamla bron, gum-
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man har fått dåliga ögon, och Daisy var rädd att
hon skulle slinta på de våta plankorna.

—På gamla bron, Gud i himlen! Vet ni inte,
att den är ; tili häitten rifven; Matts Sillgren gick
in där i förrgår Daisy, Daisy, jag måste dit
och utan att lyssna tili den svaga kvidan, som bröt
fram öfve,r den sjukes darrande läppar rusade
Bertel utur huset och nedåt den välbekanta stigen
tili åstranden. Det var nu nastan mörkt, men
månen, som just arbetat sig fram ur de hopade
skyarna, vägledde honom.

Han sprang alltjämt, och när han kom när-
mare, försökte han ropa, men rösten kväfdes, han
förmådde det ej, ty där midtöfver de brustna plan-
korna sväfvade för en sekund en smärt gestalt,
lätt som en ande, sedän hördes ett svag skri, ett
fall och Daisy hade försvunnit, mellan de bräckta
brohvalfven ned i åns svarta, strömmande vatten.

Att afkasta rocken och störta sig uti var för
Bertel ett ögonblicks verk. Nu kunde han ropa,
och hans röst ljöd vida omkring: Daisy min Daisy,
jag kommer!

Men flickan därnere i mörkret hörde honom ej
mer, skrämseln hade beröfvat henne medvetandet,
och hon för des nu af strömmen viljelös ned mot
fallet. Bertel hade alltid värit en skicklig sim-
mare och ett par gånger tili och med lyckats
rädda drunknande människor; nu gällde det ju
henne, som för honom var det dyrbaraste i lifvet,
och ehuru kläderna hindrade honom och vattnets



226

höstkyla stelnade lemmarna, sam han fram med
breda jämna tag och andades lugnt hela tiden viss
om att alit nu i främsta rummet berodde på att
han ej förlorade besinningen.

Se där,, där några famnar framför honom flöt
någonting mörkt upp tili vattenytan ännu ett
raskt tag, och s!å grep han fatt hans arm omslöt
Daisys sanslösa gestalt, och med uppbjudande af
hela sin kraft lyckades han nå stranden.

Han svingade sig upp, åbredden var lyckligt
nog här lägre, och på den frusna marken lade han
nu försiktigt ned sin lätta börda. Men hvilken
ödets lek! Huru de nu vändt och vändt i vattnet,
här voro de åter vid den gamla bron, och Daisy
låg liflös på samma fläck, där man en gång funnit
hennes olyckliga mor.

I denna stund hann Bertel dock ej att tanka
därpå, ty nu gällde det blott för honom att med
användning af ali den erfarenhet han härvidlag
ägde söka återkalla Daisy tili lifvet. Då han lagt
orat mot hennes hjärta, hade han med en ilning
af outsäglig fröjd hört ett svagt pickande, och
snart kröntes ock hans energiska bemödanden
af framgång. Hennes hröst höjdes af ett djupt
andedrag, Bertel anade att regnrocken hon bar
hallit henne delvis öfver vattnet, och utan betän-
kande lyfte han nu upp henne för att bära henne
hem.

Vid grinden kom gamla Zenobia emot dem
med darrande knän och strömmande tårar: Herre
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min skapare, en sadan olycka klagade hon
husbonden talade om det inte gick jag ju öfver
gamla bron, fast det skulle lättat stegena, jag
visste väl som alla andra här, utom hon stackars,
barnet, att den var så godt som rifven.

Lugna sig nu kara gumma manade bruks-
ägaren. Här kommer jag med Daisy oskadad,
men ni måste se tili att hon genast kommer i säng
och får rtågot varmt att dricka.

Daisy rörde sig plötsligt i hans armar:
Hvad har händt mumlade hon hvar är jag?

Hos din älskade svarade Bertel, som
böjde sig ned och innerligt kysste den kalla pan-
nan. Då vände lifsvärmen snabbt tillbaka, hon
öppnade ögonen och slöt sig tätt tili honom.

Var jag inte nere i det kalla, mörka vattnet?
Jo, du föll från den söndriga bron!
Och du du räddade mig?
Jag simmade ut och tog fatt i dig, och så

har jag burit dig hit hem. Men nuskall du gå in
tili din far och visa, att du är välbehållen, och
sedän i säng som ett snällt barn log Bertel.

Det viii jag o min far, min far!
Där satt verkmästarn upprätt i bädden, dar-

rande i hela kroppen, men utan feber skräm-
seln hade påskyndat krisen, och läkaren skulle nu
med ali säkerhet konstaterat, att faran var öfver-
stånden.

Jag föll i ån, min far, och skulle ha drunk-
nat, om inte Bertel räddat mig! ropade flickan
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och föll på knä vid bädden. Bruces blick sökte
bruksägaren, som bekräftade Daisys upprörda
ord med en lätt böjning på hufvudet.

Nu kom Zenobia, lydig Bertels order, och
Daisy steg genast upp.

Hon måste befrias från de våta kläderna,
sade bruksägaren, frotteras och få en varm dryck

sedän hoppas jag, att ingenting är att befara,
Imen doktorn bör i alla fall komma och se om
henne. Och du själf, Bertel du måste också
sköta om dig,— bad Daisy. Se min far, huru
hans vackra hår dryper, men jag kyssex det i
alla fall. Jag har inga ord för att tacka min
räddare, men mitt lif viii jag hädanefter ägna dig!

Lif för lif sade gamla Bruce med dar-
rande röst varde det så som hon säger. Sonen
har gäldat faderns skuld.

Det var mörkt och novembervinden brusade,
då bruksägaren begaf sig hem, men han märkte
det ej, han såg ej höstdimmorna och kvällsmörk-
ret, ty det var vår och solljus i hans hjärta, och
inom honom ljöd det högt:

Jeg tsenkte Legen den skulde gaa
Op tili den rödmaalte Kirke
med „brukets ros".
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