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Under de sista tre eller fyra åren af sin lef-
nad arbetade min fader stundom på den ro-

mun, som härmed i fragmentariskt skick of-
fentliggöres.

De kapitel, som framläggas för allmänheten,

utgöra ett själfständigt afsnitt, benämnt

„Arfvet” af en tilltänkt större roman „Krono-

fogdens pengar”.

Manuskriptet tili fem af bokens sex kapitel

är fullständigt, hvaremot detsamma beträf-
fande fjärde kapitlet „Fan och kronofogden”
är synnerligen fragmentariskt, hvarför jag till-

låtit mig att vid slutet af sagda kapitel göra

några förklarande anmärkningar.

Falun den 6 januari 191 7.

RENE AHRENBERG





I KAPITLET

HEMKOM S T E N.

I den lilla länsresidensstaden inne i landet

hade mani ansträngt sig att ordentligt fira
julen. Under ständigt dansande och „kala-
serande” hade man hunnit tili dagen efter

Tjugondag-Knut, men nu vai det också slut.

Festoset hade duostat af, feriegästerna, stu-

denterna och kadetteina hade lämnat staden.
När det rörliga temperamentet, alla de unga

viljoina faiit sin väg, böijade det sedvanliga

lifvet i vinteiidet ånyo, det vill säga, staden

veikade tom och ödslig. Säiskildt denna af-
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ton, då yrsnön, drifven af en stark nordan,

strök kring knutarna af de Stora envänings-

husen och fyllde läsidan af gatorna med sinä

nyckfulla snöbarrikader. Stadsborna sökte

sig tili hemmet och inom hemmet tili de var-

maste rummen, där brasan sprakade i ka-

kelugnsäriln. Då de varmaste rummen en-

ligt landsens sed alla voro belägna åt går-

den tili, medan parad- och gästrum bredde

sig ut längs torgets och gatans linje, så såg

staden ännu ödsligare ut än vanligt, ty alla

fönster mot gatan voro mörka, t. o. m. hos

guvernören baron Carl Krusebjörm, hvars

Stora residenshus jämte länsstyrelsens loka-

ler fyllde så godt som hela långsidan af det

strängt reguliära torget.

Snedt emot guvernörens residens hade kro-

nofogden och riddaren Carl Rupert Tollsta-
dius uppfört sitt väldiga träpalats. Krono-

fogden hade jämte sitt talrika, pur svenska
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husfolk för ett par tiotal år sedän, det sades

motvilligt, flyttat från Österbotten bit tili den

finska staden. Hän hade köpt det lilla, vid

den tiden obetydliga trähuset och genast låtit

tillbygga det på alla hali. Det hade uppförts

af skickliga österbottniska timmermän, vid

den tiden då skogarna voro värdelösa, då vir-

ket kostade ingenting och ett karldagsverke

på 12 timmar betaltes med 50 kopek. Väl

måladt och exemplariskt underhållet, hade det

under årens lopp blifvit en ytterst värdefull

Possession. Det ansågs också allmänt vara

stadems dyrbaraste hus, liksom det äfven var

det mest i ögonen fallande. Med sinä tolf

Stora boningsrura, kök, kökskammare, visthus,
\

bodar och stall, sitt så kallade bondkvarter, en

rad af små byggnader inne på den Stora tom-

ten, där bönderna togo in och hade rätt att

öfvernatta, och den Stora, fullkomligt igen-

vuxna trädgården, belägen vid husets södra
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sida, upptog gården nu ett halft kvarter, på

tre sidor omgifvet af gator, på den fjärde

gränsande tili doktorsgården. Carl Rupert

Tollstadius, en af stadens magnater, inkame-

rad ungkarl och en i hög grad själfmedveten

byräkrat, bebodde ensam så godt som alla rum-

men. Endast trenne rum med egen ingång

från torget, alldeles invid den Stora inkörs-

porten hade hän hyrt ut, i förbigående sagt

för en spottstyfver åt geheimerådet, f. d. vice-

ordföranden i kejserliga senaten, kommen-

dören och riddaren af Stora korset, grefve Ja-
kob Mauritz Fredensköld tili Rapola, Arlax

och Lepas. Största delen af året bosatt på det

närbelägna Rapola, hade hän i kronofogdens

hus inrättat åt sig ett pied å terre, då hän för

statsmannavärf och mångfaldiga affärer reste

mellan godsen, residensstaden och Helsing-

fors. Stadsborna gjorde sig lustiga öfver

kronofogden, som eljest en ytterst sparsam
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man, gaf bort dessa präktiga och välbelysta

rum med ett för orten utomordentligt han-

delsläge åt grefven för den lumpna summan

af hundra rubel om året. Men, plägade gu-

vernören baron Krusebjörn, som enligt lokal-

vitsen sades beta Krusebjörn därför att hän

aldrig direkt kunde säga nej tili någon män-

niska, Carl Rupert Tollstadius vet hvad hän

gör. Genom geheimerådet bar hän förbindelse

med alla de maktägande där nere i Helsing-

fors och det är värdt mycket pengar, frånsedt

glansen geheimerådets namn ger honom och

hans träpalats. Guvernören hade rätt, ty det

Fredensköldska namnet var vid denna tid ett

stort namn i vårt land.

Att kronofogdens träpalats denna stormiga

Januaridag såg utdödt ut berodde därpå att

Grefve Fredensköld icke sedän veckor besöflct

staden och att kronofogden, nitisk och slug
som alltid, slutat julfirandet för länge sedän
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och redan tvänne dagar befunnit sig på tjänste-

resa. Gick man emellertid ned för den brant-

sluttande tvärgatan, så kunde man uppe i

köksflygeln af kuset se två starkt upplysta

fönster. Af det fladdrande röda s,ken, ljuset

kastade på de miljoner snöflingor, som yrande
drogo förbi fönstrens lysande rektanglar,

kunde man sluta sig tili att en väldig brasa

sprakade i rummets eldstad.

Hit i det Stora, låga, varma och trefna rum-

met bakom köket hade tjänarne och husfolket

dragit sig. Här sutto de enhvar i sin gär-

ning vid oroligt brinnande talgljus och vid

skenet af brasan, som knastrade i den enorma

bakugnen och som genom den Stora hvälfda

öppningen öfver äriln spred ett mjukt röd-

flammande ljus öfver hela det stocktimrade,

otapetserade rummet med alla dess grejor och

verktyg för både manlig och kvkmlig slöjd.

Där sågos utom den obligata spinnrocken vid
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väfstolen, hyfvelbänken och filarbordet. Här

sutto de, Maja Lisa Storfolk, hon som i kök

och visthus red för roten, Hedda Strandfolk,

Elias Larsfolk, den döfstumme Joel Brenner

och ynglingen Axel. Alla svenskar, alla från

strandsocknarna i Vasa län, alla bärande sinä

från hedenhös nedärfda, mycket sägande, men

här i inlandet starkt förlöjligade namn.

Alla väntade på det Stora ~själfvet”, husets

obestridda härskare, Carl Rupert Tollstadius,

väntade honom med en viss oro, ty kronofog-

den höll sitt folk, som hän själf sade, utan

pjunk och känslosamhet, styft och strängt,

men rättvist.

Maja Lisa Storfolk, kökets hukia vårda-

rinna, satt tjock och myndig vid det hvitsku-

rade bakbordet och lade patience, medan hon

mera nynnade än, gnolade en af de oräkneliga

psalmmelodier, som utgjorde hennes föga om-

växlande musikaliska repertoar. Bred, mäk-
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tig, klarögd och hvithårig satt hon likt den

visa valan och siade framtida öden ur de

brokiga lapparna på bordet.

Längre ned i rummet satt Hedda, en trettio-

två-årig kvinna, hvars dystra och allvarliga

anlete, med de öfver näsroten nastan samman-

vuxna ögonbrynen, blef, då hon tillfälligtvis

log, så förunderligt förbytt, hon blef vacker.

Läpparna tili hennes stränga, nastan hårda

mun bildade när hon teg, enkänslolös rak linje,

men när hon log, svällde de tili och tecknade

en förtjusande bruten linje och blottade på

samraa gång de hvita tänderna och det friska

röda tandköttet, hvilket åter gaf henne ett

drag af ungdom och godhet, som eljest för

länge sedän tycktes ha plånats ut af bekym-

mer och oro. Hon spann, vätte allt emellan-

åt tummeni och tråden, rörde flitigt trampen

tili rocken, men hann det oaktadt med blicken
följa Elias Larsfolk, som åt henne slöjdade
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ett rockhufvud, och den döfstumme, som täij de

korfstickor. Längst ned i rummet lag fram-

stupa på en oändligt lång, fordom förgylld

soffa ynglingen Axel och läste vid skenet af

ett enda talgljus läxan för morgondagen, den

nya läseterminens första arbetsdag. Den tref-
na tystnaden i rummet afbröts af Elias, som,

när yrsnön där ute hårdt piskade mot rutorna,

sade; Jag får allt lof att gå ut och se om

elden i lyktan vid porten kan halla stånid mot

stormen. Ty kommer kronofogden i kväll och

det är mörkt, så Gud nåde oss.

Skyndsamt drog hän på sig vadmalströjan,

tryckte färskinnsmössan på hufvudet och gick.

Nå kommer hän i kväll, frågade Hedda,
hvad säga korten Maja Lisa?

Vi få se, vi få se, blef den gamlas ifriga

svar, där är en knekt i vägen, men var tyst nu,

knekten ser med sneda ögon på honom, var

tyst nu, ty nu just gäller det.
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Tystnaden, ljum och tjock, accompagnerad

af kubbarnas knastrande i brasan, spinnroc-

kens surr odi psalmsångens släpande, däm-

pade toner, sänkte sig åter öfver rummet.

Då och då hörde man snöstormen därutanför

ilsket piska mot rutan ooh hest klaga i eldsta-

dens rör.

Plötsligt stannar spinnrockens hjul, tråden

faller ur Heddas hand, hennes läppar hvitna.

Hör I något Axel och I Maja Lisa. Det låter

som om någon jämrade sig däruppe.

Maja Lisa hann knappast säga: Asch, det

är stormen, innan det tydligt hördes uppe från

viniden ett dunk, dunk, dunk, dunk. Alla
lyssna. Dunk, dunk, dunk, dunk, någon går

där uppe.

Jesus hjälp! det är hän som gjorde af med

sig däruppe. Det är vackra Konstantin.

Maja Lisa reser sig värdigt, hon kämpar

mot sinnesrörelsen, men hennes läppar darra
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och hastigt skjuter hon den syndiga trolldoms-

apparaten, kortleken, samman och griper tili

psalmboken, som alltid ligger närä tili hands,
och ännu innan hon hinner bläddra i den, stäm-

mer hon i med ett svagt tremulerande: „till
min gärning nådigt skåda”.

Dunk, dunk, låter det åter där uppe. I det

samma slår röken in i rummet, en lång elds-

låga följer efter och slickar röstet på ugnen,

ett hvinande 'ljud drager genom rören och

någon eller något faller däruppe på vinden

med brak och dån, så att dammet från det på

polskt sätt lagda innantaket yr från vasama

omkring i rummet. Tili och med den döf-
stumroe hajar tili och ser hjälplöst omkring sig.

Skapare och Herre, säger Maja Lisa, det

är hän, Konstantin, och med psalmboken

tryckt mot bröstet sjunker hon ned på sin stol.

Hedda slår händerna för ansiktet och suckar

gång på gång.
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Axel rusar upp ur sin soffa. Nå hvad fan

är det nu, säger hän med sin skrofliga mål-

brottsstämma.

Svär inte, skriker Maja Lisa strängt ooh
fruktande. Svär inte i denna stunden, pojke.

Där fär du svar på ditt hädande, tillägger hon

bäfvande, när ett kraftigt dunk, dunk åter hö-

res uppe från vinden.

I det samma kommer Elias in i kökskamma-

ren. Hvar är lyktan, säger hän brådskande,
jag måste upp på vinden för att se hvad som

händt. Stormen har lossat hakarna, ett fön-

ster kom dängande ned ooh hade så när slagit

mig i hufvudet.

Hihihi, grinar Axel, kvinnfolket trodde att

det var vackra Konstantin, som gick igen, nu

åratal efter det hän häng. . .

Tyst, Axel, säger Elias, ooh ser betänksam

ut. Sådant har man sett förut. Kom med du

Axel, så få vi hjälpas ät däruppe. Ooh Elias
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blef synnerligen ‘belåten, när Axel utan vidare

var med om den betänkliga expeditionen. Axel

och Elias gjorde klart för den döfstumme att

hän sfculle ut och skotta snön från porten, som

var alldeles igensnöad. De tre gingo ut i kö-

ket och så vidare upp längs vindstrappan tili

det skräckinjagande, obekanta mörkret där-

uppe.

Det är med skrämseln som med smultron-

plantan. Med sinä refvor breder den sig vida

omkring, blott där finnes lämplig jordmån.

Alla, tili och med den döfstumme hade gripits

af iden fruktan, som betagit Hedda vid minnet

af den uppskakande händelse, som för åratal

sedän väckt fasa hos alla dem, som lefde och

bodde i kronofogdens hus. Kronofogdens

tjänste- och skrifbiträde Konstantin Wyscheff-

ski, äfven kallad vackra Konstantin, tillhö-
rande en sedän gammalt i Finland bosatt polsk
familj, hade tagit lifvet af sig för en obetyd-
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lig balans i den stränge kronofogdens kassa.

Hvarje gång något som ansågs oförklarligt

eller mystiskt sedän tilldrog. sig i kuset,
straxt dök den sorgliga bistorien om den unge,

vackre mäntien upp; hans olyckliga stjärna,

hans osälla ande tillskrefs allt som kade att

göra med olycka, hämnd och skräck.

När den naturliga förklaringen, det sönder-

blåsta vindsfönstret, som Elias hämtade ned

med sig, återförde det hela på verklighetens

grund, brast skrämselns förtrollning med ens.

Både Hedda och Maja Lisa kände sig liksom

förlägna för hvarandra, den senare därtill för-

argad öfver att ha låtit sig se i en för hennes

år löjlig situation. Hon tog åter häftigt och

ifrigt itu med den afbrutna patiencen. Hedda

drog tili sig rocken och började åter på med

sin spånad, men medan hennes händer arbe-

tade, gingo dock tankarna i den riktning fan-

tasien gifvit dem.
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Huru länge sedän är det den stackars Kon-

stantin gick bort, frågade hon Maja Lisa.
Denna gaf intet svar, för att rätt tydligt visa

sitt missnöje med Hedda.

Ja, det är väl nio år sen dess, men aldrig

glömmer jag den aftonen, fortsatte Hedda be-

svärad af den andras tystnad. Kronofogden kom

in genom den där dörren, hvit i synen som

lärft, med håret på ända och skrek: bar nå’n

sett Konstantin. Ja å då hade den stackarn

värit död här öfver oss i ett par timmars tid,
å herre Gud så hän såg ut när di sen skuro

ned honom.

Å håll inne med sådant tai, kan man då

aldrig få slut på den saken, jag bar aldrig frå-

gat Hedda om där inte var kärlek med i olyc-
kan. Hvad menar Hedda? För när man-

folk i unga år går å gör af med sig, så bru-

kar det alltid vara kärlek med i sådant där, det

är åtminstone min tro, andra må sen säga
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hvad sorti helst, och hvad hän var galen i

Hedda, ja det kunde då hvarje människa se,

sade Maja Lisa retsamt.

Å, är I tokig Maja Lisa, som talar så där i

sena kvällsstunden. Det kan jag då vid lef-

vande Gud säga att ja’ inte’ hade med den Sa-

ken att skaffa. Ja' ska’ säga hvad det var, det var

kronofogdens pengar. Och jag vill då en-

gång för alla ha sagt, och Heddas ögon tåra-

des af förtrytelse, att jag inte vill höra ett

sådant tai.

Oberörd af Heddas lamenteringar och för-
klaringar reste sig Maja Lisa upp, slog korten

samman och sade: Nu går jag tili köket och

sätter på ölosten, ty nu kommer kronofogden

hem, det ha korten sagt, och i dag är det då

säkert, ty det gick ut med dubbla åttor och

hjerter ess. Gå nu Hedda och tänd brasan i

herrns rum och Ijusen med och sitt inte där

och prata, man har nog haft ögon i hufvudet.
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Så tände hon ett talgljus i en bleckstake och
>

gick hög och värdig med vaggande ron m i

sitt kök för att tillreda kronofogdens tarfliga

kväilsmat. Hedda, lämnad ensam kvar i rum-

met, blef icke så litet förargad öfver allt detta,

mest öfver Maja Lisas tvärsäkra ton.

Alit tnedan hon städade undan kortleken och
psalrahoken, ställde undan spinnrockeo och

såg om elden i ugnen, lugnade hon sig så små-

ningom, så att när Elias och Axel kommo ned

från vinden kunde hon behärskad säga åt den

förre att hän skulle göra sig beredd att öppna

porten, för si, kronofogden skulle komma i

rappet.

Huru vet Hedda att herrn kommer, frågar

Elias.

Maja Lisa har sett det i korten.

Bevare oss väl, och porten som är igen-

snöad, det tager nog en hei kvart ilman vi

få den klar.
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Hör, säger Hedda, hör, är det ej våra bjäll-

ror och kurirklockan ? Alla lyssnade tyst och

spändt.

Visst fan är det varan kurirklocka, skrek

Elias, hän är här på eviga minuten, Shåller på

att köra upp från iskanten redan. Kors hvad

hästen är trött, det hörs på klockan det.

Skynda dig Elias att hjälpa Joel, för nu är

det inte tid att prata.

Som en raket for Elias på dörren och läm-

nade Hedda och Axel ensamma i rummet.

Hvad är det nu Axel, säger Hedda åt yng-

lingen, som långsamt samlar ihop sinä böcker.

Säg fort ifrån, ty att något är på fnurr det ser

jag. Är det unifonnen?

Ja, det är hara det, att om jag ej har gym-

nasistuniform på mig i morgon, så är det

slut med läsningen. Rektor Ljung har sagt

mig, att det kömmit en sträng skrifvelse från
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senaten att hvarenda gymnasist skall vara uni-
fonmerad.

Hedda sade brådskande: Hälsa rektorn och

säg, att kronofogden har sagt att uniformen

kommer nog med det första. Du säger att
kronofogden sagt det, förstår du, inite jag
Hedda, minns det. Var det något vidare?

Ja, å så det det där namnet. Inte får

man heta Darsfolk eller Strandfolk, när raan

är gymnasist och skall läsa tili präst.
Säg rektorn, sade Hedda brådskande, ty nu

hördes kurirklockan på närä håll, att krono-
fogden, inte jag Hedda, önskar att du skall

kallas Strandman, förstår du?

Axel strök det motsträfviga mörka håret,
som läg honom i pannan, åt sidan, och såg med
en listig blick, i bvilken det låg både beundran
och ett grand hän på Hedda. Ja, ja, nog
förstår jag den saken, bara det sen blir hål-
let af kronofogden, det som Hedda nu lofvar.
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Axel kan lita på mig, men skynda sig mu för

Guds skulL Hör, hur hän regerar vid porten.

Axel tog sin mössa, sprang ut ooh kom oför-
märkt längs öfverbyggnaden på gården tili
drängkammaren, där hän hade sin bostad,
tände ett ljus, blåste på den halft utbrunna
brasan i den stora spiseln och satte sig vid

fönsterbordet och fortsatte sin läsning. I detta

Stora af timmer uppförda, otapetserade och

knappt möblerade rum hade hän bott i öfver

fem år tili en början med Matts kusk och se-

dän med hjälpredan och lagerdrängen Elias.
Hedda gick in i de stora paradrummen.

Medan hon ordnade allt för att taga emot sin

husbonde, hörde hon, huru kronofogden rege-

rade, skrek och skyndade på Elias och Joels
arbete.

Hvarför i helvete ha ni inte börjat ert ar-

bete förut. Är det förauftigt att taga itu

med saken nu i sista minuten. Skall jag frysä
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ihjäl o. s. v. Omsider hörde man huru por-
tens gångjärn knarrade, porthalfvan slog mot

väggen, Matts kusk klatschade med piskan, ku-
rirklockan och bjällrorna gåfvo ännu en gång
ljud, så stannade släden för förstugudörren
och med tunga, dunsande steg klef Carl Rupert
Tollstadius upp för de sex trappstegen i sin
af kolonner uppburna yttre förstuga. Innan
hän hunnit ringa eller taga i dörrvredet, flög
dörren upp. Hedda stod nigande vid ingån-
gen och hälsade husets herre välkommen med
alla tecken tili vördnad och underdånighet.

In steg stultande och med sidan förut ge-
nom dörren ett väldigt skinnbylte. Byltet
ställde sig med ett „uff” midt i den stora

vestibulen, Iklädd en stor sjubbskinnspäls,
ombunden kring hals och mage med ett rödt
yllebälte, med en bäfverskinnsmössa med öron-
lappar på hufvudet, räfskinnsvantar på hän-
derna och bundskinnsstöflar på fötterna, stod
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kronofogden där oböjlig och orörlig som ett

block midt i sin tambur. Mellan bäfvermös-

san och pälskragen kunde man skönja en röd-

frusen näsa och ett par borstiga, Stora, hvita

ögonbryn öfver ett par klara, bistert blickande

ögon. Alit medan Hedda skalade af honom

bälte, pälsverik, munduk, vantar och ytterstöf-

lar, gaf hän luft åt sin förargelse öfver Elias
söi och öfver den igensnöade porten. Att

låta honom, husets herre, stå ute i yrsnön och
vänta på att siippa in, hem tili sig själf

uff det var himmelskriande. Hedda som

kände sin herre teg, hon visste att hvarje för-

sök tili ursäkt endast hade förvärrat saken.

När kronofogden så omsider var klar, tar-

kat snön från ögonbryn och näsa och ett par

gånger sträckt på sinä styfnade lemmar, gick

hän in i expeditionsrummet, ett stort rum, som

af ett lågt skrank delades i tvenne afdelningar.

På det af böcker och enorma pappersluntor
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i

belamrade bordet stod en moderatörlampa och

spred sitt mjuka l.jus öfver rummets kartor,

taxor, kungörelser ooh hans maj estäts porträtt

i stålstick. En brasa i kakelugnen spred sitt

varma, trefna, rödgula ljus öfver den kure de-

len af rummet. Kronofogden strök sinä ögon-

bryn, gned händerna och ruskade på sig af

välbehag öfver att åter vara hemma i sitt
varma rum. Hän drog fram sin flammande

rödgula, kinesiska sidennäsduk, harklade och
snöt sig så att det Ijöd som en trum-

petstöt och sade blidkad: Tutingen, hvar är

tutingen.

Hedda sprang skyndsamt tili det lilla bor-

det, där toddyn stod färdigblandad och bjöd

honom den heta, sota drycken i ett stort glas

med tredje Gustafs namnchiffer. Kronofog-
den grep klenoden med valna händer, smakade
gillande och tömde i ett drag den rykande, ci-

trondoftande drycken. Med ett uttryck af väl-
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behag ställde hän varsamt glaset ifrån sig och

befallde kort: Pipan,!

Hedda räckte honom en stor, silfverbeslagen

sjöskumspipa, stoppad med Gefle vapen och

passade noga på med den stinkande fosforstic-

kan. När pipans drag behörigen afprofvats
och befunnits i ordning, hette det: ölosten.

Den står inne i matsalen.

Nå, då så! Alit är i ordning hvasa? Har

Joel skrifvit ut restlängderna för i fjol?

Ja-
Har Elias, den satans karien, jag skall lära

honom att passa bättre på en annan gång, vä-

rit tili Uramo?

Ja-
Har Hedda sofvit på skinnsoffan i kassa-

rumimet?

Ja-
Så kom den obligata frågan, ett för krono-

fogden alltid lika nöjsamt, för Hedda alltid
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lika retsamt skämt: Har Elias värit efterhäng-

sen? Har hän friat än? Hvasa? Därpå följ-

de aldrig något svar. Så gick kronofogden tili

sin matsal, åt sin ytterst enkla aftonmåltid,

och drog sig sedän genom expeditionsrummet
tili sin innersta helgedom, kassarummet. Här

i detta rum, som vintertid konstant uppvärra-

des tili en temperatur af tjugu grader, med

dess af tobak nedrökta väggar och svartnade

tak, med dess gamla skåp fulla af kamerala

verk och författningar, med dess inpyrda lukt
af gammal ungkarl och Geflevapen, här trifdes

hän, här lefde hän sitt verkliga lif. Här stod

som i en grekisk helgedom hans kassakista af

järn, stod på en låg massiv fot af masur,

själfva kistan fastlåst vid väggen. Detta rum

var äfven kronofogdens sofrum. Hans bädd

var redd på den gamla, väldiga skinnsoffan,
och här låg ihan så att hän, innan hän som-

nade och genast när hän vaknade, kunde se
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kistan med den försilfrade renen med de tret-

ton gyllene stjärnorna, målade på klenodens

långsida och look. Denna kista hade i tiden

värit Västerbottens regementes kassakista. I

den hade regementets penningar och värde-

papper förvarats, den hade värit med om mån-

gen het dust under sista kriget. Med möda

hade den räddats i den blodiga striden vid

Hörnefors, då Duncker, den tappraste bland

de tappre, föll. Annu buro repor och buck-
lor i kistans plåt vittne om dem mördande el-

den den 5 juli 1809. Men järnet höh och

Vesterbottens vapen lyste trots allt i silfver,
guld och blått på den nötta plåten. Kistan var

kronofogden ett kärt minne från forna tider,
den var hans största skatt, hans enda arf. När

faan var på längre resor, måste Hedda om da-

gen sitt inne i kassarummet och skötai sin

spinnrock, om natten sofva i kistans närhet,
ty den var husets palladium.
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II KAPITLET.

UNIFORMEN.

I kronofogdens hus var man tidigt färdig på

kvällarna. Klockan tio voro alla rullgardiner

nerfällda, alla ljus och eldar släckta, en half

timme senare sof hela huset de rättfärdiges

sömn. Klockan fem på morgonen voro alla

åter vakna utom Axel. Kronofogden rakade

sig omsorgsful.lt hvarje dag, och som den. äkta

fullblodsbyråkrat, hän var, klädde hän sig

städse prydligt. Ett par Stora, styfva fader-

mördare smekte hans starkt utvecklade käkar

och fylliga kinder, en präktig svart sidenhals-
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duk, virad flera hvarf kring haisen, lät

stärkbröstets ooh kragens hvithet ytterligare

sticka fram. Den buteljgröna västen liksom

uniformssyrtuten med sinä förgyllda knappar
slöt sig värdigt om hans stadigt byggda, Stora

lekamen. En karneolpitschaftringpå pekfipgret

ooh en massiv guldkedja öfver den rundade
magen gäfvo hans person ytterligare pondus.

Det tätä, jämngrå håret och det ogrumlade
blicken, under de borstiga, hvita ögonbrynen

läto ingen människa ana att denne själfmed-
vetne, starke gubberedan öfverskridit sitt sex-

tionionde år, man hade utan betänkande gif-
vit honom högst femtiofem eller sextio.

Efter att ha spisat en ytterst lätt och frugal
frukost, satt hän nu i det Stora expeditionsrum-

met vid bordet bakom skranket, med fyra talg-
Ijus, som hän ordentligt snoppade och skötte,
framför sig. Precis på slaget sex ringde hän

i en stor ringklocka och Hedda kom in med
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samma fråga, som hon gjort så länge hon vä-

rit i detta hus.

Hvad befaller kronofogden?
Låt Joel komma in.

Stumma Joel Brenner hade på ett ganska

originelli sätt kömmit i kronofogdens hus.
När stackars, vackra Konstantin slutat sin

jordiska vandel, befanns det, att hän spolierat

tvåhundra rubel silfver. Detta hade mi värit

toleraibelt, men värre var det att hän pratat för

kreti och pieti om kronofogdens pengar, skru-

tit med dem och bland annat för landskamre-

raren, dödsfienden Victor Napoleon Långfors

taiat om kronofogdens sätt att handskas med

sinä egna, höga kronans och böndernas affärer

och medel. Kronofogden hade förargat sig åt

denna sak, så att hän värit sjuk däraf, sjuk för
första och tili den dag, som var, sista gången

i hela sitt lif. Då svor hän på att hän skulle
skaffa sig ett biträde som var stumt, ja döf-
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stumt, förstås, på högsvenska. Hän hade hört

att en fattig länsmansfamilj uppe i Kristine-

stadstraktem välsignats med allt för många

barn, bland dessa ett, som var döfstumt och

som visserligen led af en lindrigare form af

epilepsi, men i stället hade ett fenomenalt

hufvud för matematik. Att lära honom kate-

kismi enklaste sanningar, som det heter, var

omöjligt, men gällde det siffror, då var hän

strax parat. I hans illa konstruerade hjärna

funnos hemliga gångar och genvägar för siff-
rornas mystik och magi. I ett ögonblick adde-

rade hän kolumner af siffror, multiplicerade

och dividerade i hufvudet femsiffriga tai och

resultatet var säkrare än en maskins. Krono-

fogden, som tyckte att det just var en sådan

en hän behöfde, for tili ort och ställe och kom

åter med ynglingen. Hans fiender, bland dem

Långfors, påstodo att hän röfvat bort pojken,
sanningen lär ha värit att hän köpt honom för
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300 rubel kontant och löfte om att sorja för

stackars Joels framtid. Med otrolig ihärdig-

het lärde kronofogden sin discipd bolags-, in-

tresse- och ränteberäkningar. Ynglingen be-

höfde inga formler, fick hän endast en gång

klart för sig hvad saken gällde, satt det för lif-

vet i hans hufvudknopp. Då hän hade tvänne

svagheter, nämligen sötsaker och vackra klä-

der, kunde hans mentor med löfte om plättar,

blancmanger och färgade halsdukar få honom

att lära snart sagdt hvilka sifferproblem som

helst icke geometriska, ty hän kunde aldrig

draga en konklusion, lika litet som hän visste

om ett vunnet resultat var lyckligt eller olyck-
ligt för hans patron, visste om en post skulle

skrifvas på debet eller kredit sidan, därom

måste hän för hvar gång underrättas med ett

inlärt fingertecken. Var saken en gång klar,
då skref hän ned den med en hofkalligrafs stil.
Elegantare Iböcker än Joels fanns det ej hos nå-
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gon kronofogde i Finland. Den pojken skulle

jag ej sälja bort för hans vikt i guld, plägade

kronofogden säga om denna ofuillkomliga pro-

dukt af en grym natur, inlärd i den strängaste

bland kronofogdars skola. Hän är en juvel,

brukade kronofogden säga om idioten Joel
Brenner, en juvel, men oslipad, ergo oanvänd-
bar för alla andra än för mig.

Joel kom in, elegant klädd i kronofogdens

aflagda och för hans räkning ändrade kläder.

Hän hälsade ceremoniöst, steg innanför skran-
ket och satte sig tyst på sin höga kontorsstol,
från hvilken hän hela tiden kunde observera

kronofogdens minspel, gester och fingertecken.
Nu ringde klockan igen. Elias trädde in

med ett ~gomorron” och fick tili svar; Släpp

in bönderna.

Elias skyndade sig att öppna dörren tili tam-

buren på vid gafvel och in kommo bönderna.

De kommo in för att betala sinä restantier,
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klädda i vadmalsrockar, hållande får-, hund- el-

ler vargskinnsmössorna med bägge händerna

framför sig, bugande sig djupt för kronans

höge fogde. Och nu började ett förhör med

bönderna, säreget så att det var kändt i hela

landet. På en ända tili löjlighet bristfällig fin-

ska följde efter hvarandra bannor, skäll, be-

röm, snus ur kronofogdens egen dosa, råd om

hälsovård, dikning, befallningar att gå tili

prästen eller läkaren etc.

Nå Mikko Kulju, du är fortfarande änk-

ling. Hvasa! Tycker du det passar sig för

en man i dina år. Hushållet går åt helsike

föratås. Vili inte Ahokas Minä ha dig?
Skicka hit henne nasta vecka. Jag skall min
själ tala vid henne. Du har att betala 12 ru-

bel och 60 kopek. Se här har du ett kvitto,
och så har du att leverera tili kronans maga-
sin 2 tunnor, tili mig två kappar råg.

En ringning. Elias kommer in.
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Två tunnor säd tili Haapakoski magasin,

två kappar i vårt eget. Sedeln är Kuljas.

Skrif upp det, se tili att det blir gjordt.

Jaså du Israel Pullinen, du har naturligtvis

inte 42 rubel 30 kopek. Jag kunde just tro

det. Tredje året på efterkälken. Skall jag

lägga ut för dig igen? Tror du, jag är en

guldgrufva. Du skyller på vår Herre och på
frosten. Mig lurar du ej, kriappast vår Herre

heller. Tror du inte vi båda sett dina åkrar.
Nej afbetala skall du, huru litet som helst.

Tio rubler. Nå, nå, vackert så. Tre tunnor

och tio kappar hafver du ock på ditt skuld-
register. Har du dem här. Nå godt! Elias,
tre tunnor tili Uramo kronomagasin, tre kap-

par tili vårt eget. Och hör du Israel. Du

bar tre arbetsföra söner, inte sant. Huru ha

ni fyra raska karlar skött bäcken, som flyter

genom dina ägor. Tror du inte, jag sett det.

Där ligger frosten och felet. Denna vår, ge-
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nast när kälen gått ur jorden, går du med poj-
karna dina och rätar ut bäcken, gräfver den

från bron ända ned tili sjön en aln djupare.

Hör du, en aln. Elias! Du far iår före

Johannedag upp tili Pullinens och ser att allt

är gjort som jag nu sagt. Elias antecknade

befalilningen i sin kladd.

Har du förstått, Israel?

Ja.
Om Elias finner att du åter slarfvat och

icke lydt minä befallningar, så tar fan dig.

Det vill säga jagkommer själf. Adjö.

Änkefru fältkamrerskan Emilia Petander.

Frun har allt bra mycket uppskrifvit i minä

böcker. Väntar på Guds hjälp och på pension
efter salig fältkamrern. Det kan vara godt

och väl, men tror frun att landtbruk sköter

sig själf eller att vår Herre lägger sin hand
vid det. Nej frun. Jordbruk, det är en sak
och pension, det är sak för sig. Jaså, kvar-
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nen nere vid ån har gått sönder, har kostat

mycket pengar. Det tror jag! Sade jag inte att
frun skulle skicka efter Munsala Emanuel från

österbotten. Hvad tusan skulle en savolaxare

duga tili i den här saken. Ja nu stå vi där.

Hör nu frun, om jag skickar efter Munsala

Manne, på fruns konto förstås, och hän gör

kvarnen i ordning, så får jag väl först mala

minä korngryn gratis. Nå det var galamt.

Kom ihåg att den råd lyder är vis. Tackar,
tackar. Om frun skall skicka sin äldsta son

Kalle tili gardet? Nej, för tusan, tili junker-

skolan skall hän, då kan hän bli officer fort

nog om det kniper. Kom hit i eftermiddag så
skall jag skrifva ett bref tili major Grönholm
min gode vän, då är pojkep i goda händer.

Ingenting att tacka för. Elias, skrif upp att vi
ska ha bud tili Munsala Manne att hän skall

reparera fru Petanders kvarn. Hör nu, hän

skall brädfodra drängstugan hos oss med det
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samma. Ännu en sak, fru Petander. Jag sät-
ter upp tili eftermiddagen ett papper, att jag
får lyfta min fordran jämte 6 %, när pensio-

nen faller ut. Adjö, adjö, lilla fru Petander.

Petter Hänninen. Pass upp du! Dig ta-

lar jag inte med, ut med dig i dag. Petter
Hänninen får ej komma in, innan hän ryktat
sin häst och skött framhofvarna på den. Tror
du inte jag såg dig din fähund, när du for

fram med din oskodda häst på den hårdfrusna

backskräntan. Kom i morgon, kom i morgon.
Så gick det på, timme efter timme. Alla

bönder kände hän såväl tili för- som tillnamn,

visste huru mänga barn de hade, åt alla hade

hän svar på tai och goda råd. Men som en

röd tråd gick det genom det hela, att hän själf
icke blef lottlös, något som bönderna funno

helt naturligt. De höllo på sin kronofogde,
det var dock en herre, som ville och kunde be-
falla. Det var bättre att ha att göra med en
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lefvande människa som gaf ljud ifrån sig, öm-

som gormade ooh ömsom slätade öfver med

hartasseni, än med en sadan där skrifkanl ooh

bläcksuddare, som satt som en maskin ooh

delade ut lycka och olycka med samma gest

ooh samma förbenade ord. Nej, bönderna

höllo på sin Carl Rupert Tollstadius, ehuru

det nog händt någon gång att hans spanska

rör med den förgyllda kryckan dansat på deras

breda ryggar. När den det gjort, ja, då er-

kände man att den ryggen förtjänat hvad den

fått och att det mest var synd om den fina

käppen, den kunde ha gått af.

Så gick det på i runda fem timmar. När

klockan blef elfva, ringde kronofogden på

Elias, som stängde dörren, mottagningen var

slut. Joel Brenner reste sig och tummade sin
kravatt och gick. Kronofogden kastade af sig

uniformen och tog på sig en kort stoppad natt-

rook. För att riktigt få rata på sig gick hän
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i enlighet med sitt temperament några snabba

korta slag af och an i rummet, gick ifrigt, så

att man trodde, att hän skulle törna emot

möblerna, men därför var det ingen fara. Så
tog hän fram sin Stora sjöskumspipa. Medan

hän höh på att stoppa den med Gefle vapen,

kom Hedda in i rummet. Hon slöt dörren

varsamt efter sig och steg, som det tycktes,

tveksamt inom det heliga skranket. Något

sådant hade Carl Rupert Tollstadius inte trott
henne om. Innanför detta skrank fick ingen

annan än Joel och hän själf tillträde före mid-
dagen.

Nå, hvad nu då! Hvad i Herrans namn

skall det betyda, och hän lät fosforstickan
brinna ut och brände sig på fingrarna, där

hän full af förvåning blef stående med pipan
halfvägs tili munnen.

Ja, jag vill tala ett par ord med kronofog-

den, om, om
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Hvarför fan stänger Hedda dörren efter
sig, och koromer in hit, hit in !

Hedda låtsade icke höra frågan. Med den

tillkämpade ibeslutsamheten hos en, som skall
kasta sig i kalit vatten, sade hon skyndsamt:

Det har kömmit en skrifvelse från senaten,

från kejserliga senaten om att alla, alla
gymnasister ska vara klädda i uniformi.

Jaha det vet jag. Jag har tili och med sett

dem i imiform. Blå som nötskrikor, med

guldknappar, de aro tamme fan vackrare än

jag själf, men hvad tusan gör det mig.

Ja, si Axel är ju gyronasist, nu.

Det är inte mitt fel, inföll Tollstadius argt

och slagfärdigt. Där går hän, den drulliga

pojken och proppar i sig allt möjligt. Hän

läser Xenofons anabasis. Vet Hedda hvad

det är?

Nej.

Ja, men jag vet det. Det är grekiska,
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dumheter är det. Aldrig har jag läst grekiska.

Från mitt femtonde är, det har jag sagt dig

förut, har jag födt och klädt mig själf, och
ingen har heller hjälpt mig. Jag har dragit

mig själf fram utan Xenofon och de där andra

herrarna, Cicero och hvad de allt heta. Skicka
hit Axel och jag skall ta mig djäfvulen göra

folk af honom, så att hän inte behöfver ligga

någon tili last.

Hedda kämpade om herraväldet öfver sig

själf, trängde med våld tillbaka sinä upprörda

känslor och sade beslutsamt, i det hon drog ett
tungt andetag: Axel, hän skulle läsa tili

präst. Hän tycker inte om siffror, hän är

inte skapt tili räknekarl, säger rektor Ljung.

Det behöfs nu bara hundra rubel för uniform

och böcker.

Bara hundra rubel! Bara! Tycker inte om

siffror. Hvad fan har jag med den lymmeln

att göra. Siffror ! Alltings värdemätare på
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jorden, dem bryr hän sig inte om, men Xeno-

fon, fy tusan. Det var det fräckaste jag hört.

Har jag inte sagt att. . att. men har Hedda

lydt mig. Nej, det 'har Hedda inte gjort.

Nej, sade Hedda osäkert, jag hade inte trott

att det var kronofogdens sista ord.

Nu blef kronofogden alldeles rasande. Inte

trott att det var mitt sista ord, jo jag tackar.

Nog vet jag hvad Hedda vill ha mig att säga

som mitt sista ord. Jag skulle gudbevars fria

tili henne, och gifta mig med henne. Och så,

så när jag är död, tager rika kronofogdskan
Elias tili man. Tror du, jag inte har sett huru

ni ha det er emellan. Jag skall säga dig,

att man bakom gardinen tili det där fön-

stret ser mycket mera än somliga tro. Å så,

när i är gifta så tar i Axel tili er och lefver
herrans glada dagar, på minä, på kronofog-

dens pengar. Nå hvad säger du nu. Är det

inte så, eller hvad?
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Unider sjutton långa år hade dessa män-

niskor lefvat tillsammans i kronofogdens hus,

men så stor var disciplinen i huset att aldrig

ett ord utbytts mellan dem om denne olycklige

Axel, om allt det som nu tned ens, framtvunget

af förhållandenas makt, måste upp i dagen.

Med skälfvande stämma, men beslutsamt

svarade Hedda: Efter som kronofogden frå-

gar, så skall jag då säga att Konstantin några

dagar före sin död friade tili mig, men jag

sade nej, fast jag ej tyckte illa om honom.

Jag vill ha Axel uppfostrad först, sade jag.
Elias har friat tili mig, vi ha allt fclart oss

emellan, men jag har sagt honom att först

skall Axel bli student. Hela mitt Hf har jag

lagt an på den saken att hans, Axels, upp-
fostran skulle vara slut först, att hän tager stu-

dentexamen, sen, sen kommer min tid. Det har

alltid hymlats och hycklats i det här huset med

allt, som rört Axel, men nu är det utsagdt.
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Kronofogden retade upp sig allt mer, hän

rynkade de väldiga ögonbrynen, så att de rörde

sig som spröten hos ett retadt bi. Hän knac-

kade med pipan i ugnen, så att det dyrbara

sj öskumshufvudet gick i kras.
Och jag skall säga dig min kara Hedda

kronofogden såg ett ögonblick upp och in i

den unga kvinnans ögon, färdig att urladda

sig . . . men hän hejdade sig och teg.

Framför honom stod Hedda, hon höll vän-

stra handen på höften, med den högra stödde

hon sig i lutande ställning mot bordet. Hen-

nes klara blågrå ögon verkade svarta, öfver

hennes ansikte hvilade ett drag af ödesdigert,
dystert hot. Hennes näsborrar skälfde, läp-

parna voro bleka, smala och rörde sig knap-

past, när hän med altröst, kort och distinkt
sade: Och jag skall säga kronofogden något,

som för min ungdoms skull ej blifvit sagdt i

ord i det här huset. Hän vet själf att hän ta-
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Git min jungfrudom, med halft våldskedde det,

och jag var dock bara barnet, hade just fyllt

sexton år. Hän vet själf att Axel Rupert är

hans och min son, fast hän vill förneka det af

retsamhet, envishet och högfärd. Jag skall
säga ännu mer. Om kronofogden inte nu

slutar med det här bråket, som hvarje gång

skolan börjar plågar mig och hela huset, så

går jag och gör som vackra Konstantin, si

det gör jag. Fråga sig själf: hvem kastade
honom i dödens käftar? Jag vet det nog. Jag

såg och hörde, hvad som sades och gjordes

just i det här rummet för åtta år sedän. Och
nu begär jag ingenting, som jag inte har rätt

tili. Jag har taiat med rådman Svahn. Jag

frågar: får jag på min lön under de sexton år

jag värit i kronofogdens hus hundra rubel?

Kronofogden hade aldrig värit ung. För-
värfsbegäret hade från barnaåren ödelagt hans

s jäi. Hän hade aldrig trott att bakom de
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Stora förgyllda orden, som ungdomen plägar

använda, låg något verkligt. Att någon män-

niska skulle vilja kasta bort sitt lif, sitt eget

lif, för hvilken stor sak som helst, var för

honom ofattligt. Men sådant kunde dock ske.

Vackra Konstantin hade lärt honom det. Hän

hade sett det i sitt eget hus, och här, det hörde

hän på hjärttonerna i talet, låg något af sam-

ma klang, liksoin det i Heddas ögon lyste nå-

got af samma glöd, hän en gång sett hos vackra
Konstantin och aldrig önskade minnas. Hän

var en hård man, men en klok man, två gån-

ger behöfde hän ej samma läxa. Men att ge

med sig utan vidare hän hade ej värit den

själfmedvetne man hän var, om hän direkt f al-

lit undan.

Din lön, din lön, nej ser du, lön har jag

aldrig betalat dig, så det får du ej heller nu,

men här får du hundra rubel. Jag ger dem

som lån åt dig.
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Nu brast Heddas sj älfbehärskning. Med
darrande händer tog bon den Stora sedeln,
kramade ihop den och gömde den vid bar-

men, böjde sig ned mot dörrposten i af-
skrankningen och brast ut i en häftig men

ljudiös gråt. Hela hennes kropp skakade.

Kronofogden såg huru hennes axlar höjdes och

sänktes, såg den hvita nacken och det vackra

tnörka nackhåret, som ringlade ned öfver

det hvita hullet. Hän såg huru hon torkade

sinä tårar med förklädet, och var för första

gången sedän hän blef envåldshärskare i detta
hus stukad.

Hän låtsade syssla med sin sönderslagna
pipa, allt medan hän halfhögt muttrade, så att

Hedda hörde hvad hän sade: Ser du, du har

alltid regerat mig och härskat öfver mig. Det

har du. Du har ledt mig med kvinnans list,
tyst och intrigant. Aldrig visste jag hvar jag
hade dig, innan du hade mig vid målet. Ditt
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mål. Hvem var det som hade mig att flytta

från Österbotten hit tili finnlandet? Jo du.

Ingen skulle gudbevars få veta om den där

pojken förstås, och här bar jag fått den där

fördömda Victor Napoleon Långfors på hai-

sen. Ham har förbittrat hela mitt lif. Och

Axel nu, jag ville göra honom tili människa,

men nej, du skuile ha honom tili präst. Då

tröttnade jag på honom. Jag har för öfrigt

aldrig erkänt honom, aldrig, det vet du. Och

tidigt varnade jag dig för den där Konstantin

men du hörde inte på mig.

Hedda reste sig. Utan att svara på krono-

fogdens tai gick hon genom öppningen i skran-

ket tili expeditionsrummets dörr. Här stan-

nade hon tveksamt ett ögonblick. Så vände

hon sig emot sin husbonde. Det är krono-

fogden, sade hon med nu tili en del återvun-

nen fattning, som sj älf borde ha bringat denna

sak på tai allaredan då, när Axel var liten,
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men kronofogden har alltid halkat öfver den,
nekat i ord tili det, som hän i handling tillåtit.

Nu är det för sent, nu måste det gå som det
börj at, om några år är hän student och då . . .

Föröfrigt, rektor Ljung har lätit säga att

Axel måste få något namn, ett släktnamn.
Kronofogden höll på att åter brusa upp,

men när hän såg Heddas stränga ansikte, lade
hän band på sig och sade ironiskt; Mitt får

hän då inte i något fall.

Ja då får hän inte mitt heller, sade hon
strängt. För öfrigt lär det inte duga säger
rektorn. Man lär inte kunna heta Strandfolk.
Hvad menar kronofogden, om hän skulle heta

Strandman?
Kalla honom hvad tusan du vill, och krono-

fogden blåste gång på gång i sin pipa för att

visa att honom angick det ej.
Nå ja, det blir då Strandman, hon öppnade

dörren och gick.
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Kronofogden såg efter henne, hän visste ej

hvad det var, men i det sätt på hvilket Hedda

rätade på sig odi i förbigående såg på honom,

låg det något af triumf, det var åter hon, hon

som segrat. I yttre rummet stod Elias och

väntade på henne. Hän tog hand om Hedda

och följde henne tili köksdörren. Nå Hedda,

stå på dig nu. Inte skall du visa dig så för-

gråten för Maja Lisa, inte.

Hedda gick in i det Stora skänkrummet, hon

vmkade Elias tili sig, öppnade ett af de stora

skänkskåpen och tog fram en i linne inlindad,

splitterny gymnasistuniform, mörkblä, med

sammets ståndkrage och förgyllda knappar.
Hon log och löjet lyste upp det välformade

ansiktet och gaf det ett uttryck af blidhet och

ömhet, som helt förvandlade henne. Gå med

den här in tili Axel. I dag klockan 12 skall

hän vara uppe på gymnasiet, klädd i den. Såg

att kronofogden har gifvit pengar tili den och
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att kronofogden sagt att namnet Strandman
blir hans. Måtte nu uniformen bara passa

bra.
Nog passar den, sade Elias tröstande, det

må jag väl veta, den är ju gjord efter hans

bästa rock.

Hedda drog ett djupt andetag af lättnad och
gick tili sinä sysslor.

Men inne i sitt rum gick Carl Rupert Toll-
stadius af och an förbannande sitt öde. Ung-

karl var hän, men kvinnorna regerade honom
lika fullt. Det värsta af allt, den där Hedda,
hon var allt en rifvande bra kvinna i alla fall,
och så bra hon kunde se ut, när dysterhet och
bitterhet ej förfulade hennes drag. Kanske

var det dumt i alla fall att hän låtit henne gå.

Och hän kände för hundrade gången inom sig,

att hän i grund och botten nog velat gifta sig
med henne, men högfärden hade kömmit emel-
lan. Just vid den tiden, då det afgörande ste-
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get borde ha tagits, då öppnade byråkratien för

honom sinä gyllene portar. Hän tvekade ett

ögonblick, just i det farliga momentet och hän

förlorade henne. Sedän kom envisheten,

härsklystnaden, svartsjukan, hatet tili denne

Konstantin, och hon gled ut, utom sfären för

hans suggestionskraft. Nu, nu var det för
sent. Hvad skulle guvernören Krusebjörn

säga och grefve Fredensköld sedän. Nå med

den senare var det ej så farligt. Hän var ett

stycke vidsynt människa, men det formligen

klack tili i kronofogden, när hän tänkte på

huru arffienden Långfors skulle juhla. Hvilka

giftigheter skulle hän ej klämma fratn. Hän

reste sig plötsligt, kastande hufvudet bakåt.

Jag bryr mig fan om Långfors. Tollstadius
ar en rik oberoende människa, som gör hvad
hän vill. Hän gifter sig med Hedda eller

hvem som helst midt för alla världens lands-

kamrerare, det gör hän. Och med fasta steg
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gick hän tili fönstret, blef stående i djupa tan-

kan. Hän skulle gifta sig, ja det skulle hän

göra. Hän repeterade orden, allt medan hän

trummade en gammal bröllopsmarsch på ru-

tan.

Plötsligt ser hän dörren tili drängkamma-

rens förstuga öppna sig och ut stiger en gäng-

lig, illa vuxen pojke. Den öppna öfverrocken
låter en sprittny, blå uniform med glänsande

förgyllda knappar komma tili heders.
Nå tag mig så fan, är det inte Axel. Krono-

fogden sköt ut truten, ögonen blefvo runda.

Ögonbrynen rörde sig som antennerna hos en

trefvande insekt. Plötsligt drog hän sig undan

från fönstret för att ej ses af ynglingen, som

synbarligen generad af sin egen ståt, förlä-
gen gick längs husets vägg. Hän trampade

sig själf på tårna och tycktes känna af att den i

nacken halflånga luggen under patalakkin *)

') Ett slags skirmmässa.
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icke precis var i stil med den glans, i hvilken

hän i öfrigt uppträdde. Hedda, Hedda! Du

listiga orm, har du inte åter lurat mig. Så

säker var du på ditt öfvertag attuniformen låg

fix och färdig redan innan du taiat med mig.

Och kronofogdeni skymfade sig själf och före-

brådde sig sin svaghet. Och jag som höll på

att fria på eviga momangen. Men det var

fiffigt gjort af dig i alla fall och kronofogden

drog en djup suck, som kunde tolkas både si

och så. Den sucken betydde: hade frieriet

blifvit gjort i unga år och genast, så vore

hon nu en fru lika god som hvilken annan, och

jag, jag hade en arfvingd. Hän såg med ett

ömt ögonkast på silfverrenen med de tretton

stjärnorna på blå botten mot sinä pengar.
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111 kapitlet.

DET STORA VÅROFFRET.

Kronofogden, hade tagit för vana att två

gånger under årets lopp, en gång på hösten

och en gång på våren, se sinä vänner, ja också

sinä ovänner utom Långfors förstås —,

så klok var hän, hemma hos sig på gästabud.

Tili den förra utfodringen fingo hans gälde-
närer, godsägarne, bestå skinkan, kålrötterna
och lingonsylten, tili den senare kalfsteken och

hjortronmosen. De af stadens handlande, som

stodo i affärsförbindelse med honom, och det
gjorde alla, ty banker funnos ej, växelkrediten
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var ännu ej i bruk i denna landsända, men

kontanter behöfdes, offrade på kreditens fal-

ska våg stark konjak och rom, svarta hästen,

ett högt gouteradt, spritlagdt portvin, och den

sota i mörkgrönt skiftande Malagan. Under

sådana förhållanden var det ju naturligt att

särskildt om Maja Lisas världsberömda
kokkonst togs med i räkningen —, kronofog-

dens fester näst j ui, påsk och pingst räknades

som årets största högtidsdagar, efterlängtade

af enhvar berättigad att taga del i dem. Be-

rättigade voro endast samhällets honoratiores,

tjänstemän af den högsta förefintliga tili den

näst lägsta rangklassen samt stadens förmög-

naste handlande. Denna ordning var ej lag

i kronofogdens hus, den var mera än så, den

var en sed, så stark att den följdes utan efter-

tanke, af instinkt.
N.u var menförestiden inne, isarna hvarken

buro eller brusto, det var vår. Korna hade



57

gjort sin skyldighet, kalfvarna voro födda och

allaredan slaktfärdiga. Gäldenärerna hade läm-

nat sin tnbut. Tiden för det Stora våroffret

var inne. Kronofogden gick just och funde-

rade ut hvilken dag, som vore lämpligast, då

hän emottog följauhe bref från sin illustre

hyresgäst grefve Fredensköld.

„Herr Kronofogden och Riddaren af

St. Anne Ordens 3:dje klass, Högädle

Herr Carl Rupert Tollstadius.

Anländer från Helsingfors tili guverne-

mentsstaden fredagen den 23 dennes, hvar-

före får anhälla att Högädle

Herr Kronofogden tillsäger om rummens upp-

värmning tili +180 och godhetsfullt tillser att

mitt folk och minä hästar från Rapola, gunst-

benäget erhålla, hvad som tili deras riödtorft
och trefnad kan behöfvas. Jag anhåller dess-

utom att få tillfälle tili en halftimmes samtal
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med Högädle Herr Kronofogden, rörande en

angelägenhet, som på det högsta måste intres-

sera Herr Kronofogden.

Med högaktning Herr Kronofogdens etc.

/. M. Fredensköld.”

Kronofogden hvisslade tili och knäppte sam-

tidigt med fingrarna gång på gång. Den 23,

det är fredag. Då blir min bjudning, då bar

jag både guvernören baron Krusebjörn och

senatorn grefve Fredensköld hos mig. Jag

undrar, om det gläder mig mera än det förar-

gar landskamreraren Långfors.

Dagen var bestämd, nu gick budkaflen ut.

Elias var den lycklige, som presenterade listan

för de inbjudna, som egenhändigt hade att

teckna sinä namn och kvittera inbjudningen.
Metodisk, byråkratiak i allt gaf kronofogden
ej efter i denna fordran, lika litet som i någon

annan. Order gick tili Maja Lisa, Hedda,
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Elias, Joel och Matts kusk att göra sitt bästa

för husets heder.

Så rann, den upp, den af många efterläng-

tade dagen. I den Stora matsalen, som sträckte

sig genom husets hela bredd, med två fönster

åt gatan och två åt gården, stod bordet dukadt

redan tidigt på dagen. Det dignade under

Stora brännvinskaraffer från Gustaf den

3:djes tid, tjocka, massiva flaskor med engelsk

porter, buteljer innehållande hvad man vid

denna tid i vårt fädernesland kallade lätta

viner, nämligen scherry och madeira samt det

svarta portvinet, om hvilket en tillfällighets-

diktare sagt:

Bryggdt på ädlaste svafvelsyra,
Prydt med den svarta hästens bild,
Skänker det åldringen ungdomens yra,
Gör den unge modig och vild.

Kring smörassietterna syntes inlandets läc-

kerheter, lakrom, sikrom, löj rom, gäddrom, sait
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strömming, halstrad braxen och ättikssiklöj a.

Tomina fat här och där angåfvo hvar den un-

der MajaLisas konstförfarna händer tillkomna
puddingen och andra närande rätter skulle få

plats-. Ett särskiWt beders.rum var utsett för

kalfsteken, husets, häradets, nej länets piece de

resistance i fråga om ibordets njutningar.

Sora alltid, där Stora händelser förberedas
och kasta sin skugga framför sig, gingo de

första dagarna i huset långsamt, ja olidligt

långsamt för gamle Tollstadii temperament,
men när den Stora dagen, fredagen •—den kal-

lades senare af kronofogden den svarta freda-

gen, också med hänsyftning på portvinet
föll in, rullade händelserna i revolterande fart

öfver hvarandra. Först kom på morgonen det

budet att guvernören tackade för inbjud-

ningen, men, plötsligt angripen af s. k. troll-

skott, var hän hindrad att bivista festen. Så
kom olycksbud som förkunnade att landskam-
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reraren Victor Napoleon Långfors förbjudit

landskontorets bägge vaktmästare att assistera

som betjänter vid gamle ovännens, Carl Ru-

pert Tollstadii fest.
Kronofogden rasade, ty just landskontorets

vaktmästare, nastan alla uppfostrade i gamle
grefve Fredenskölds tjänst, medan hän var

guvernör i länet, voro de mest aristokratiska
och världsvana servitörer i hela länet. Detta
tili den grad att, då landssekreteraren anställ-
de „bondtuppar” på landskansliet såsom gu-

vernören Krusebjörn okruserligt yttrade,

bondtupparna af guvernören anmodades att

taga landskontorets vaktmästare tili förebilder
i att gå, äta, hälsa, snyta och kläda sig. ■

Det här räftaget skall jag betala igen, var

emellertid allt hvad kronofogden kunde säga,
och hän insatte „taget” i den långa promemo-

ria öfver kränkningar och oförrätter, som

landskamreraren under åratal låtit honom lida.
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Intet annat återstod än att anskaffa nytt folk.

Huru svårt delta var framgick däraf att tili

och med Kustu Nylund, den skojarem, firman

Nylunds son, pojken Axels hjärtevän, n.u

måste tagas i anspräk.

Midi i ali den oreda, som dessa återbudblefvo

orsaken tili, kommo grefve Fredenskölds folk

och hästar från Rapola för att möta sin herre.

Också detta gaf anledning tili oro, men krono-

fogden hade ej värit den man hän var, om hän

ej oaktadt allt behärskat situationen.
Och så blef klockan 6. Vid denna tidiga,

landtliga timme brukade symposierna i dessa

tider begynna för att sluta så sent som möj-

ligt på morgonkvisten. I köket satt Maja

Lisa fullt rustad och färdig, gnolande sin älsk-

lingspsalm „Herre signe du och råde”, medan

Heddas flitiga fingrar gåfvo offerbordet den

sista konstnärliga tournuren. Kronofogden
själf bryggde starka konjaksbålar och gick
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omkring i rummen, öppnade spjäll och ugns-
luckor och ställde brinnande talgljus i äriln,
ty att här skulle behöfvas ökad ventilation,
ehuru rummen vädrats i timmar, det visste
hän sedän gammalt. Medan hän i salen höll

på härmed, rasslade det tili i nyckelhålet tili

den dörr, som ledde tili de af grefve Freden-
sköld hyrda rummen. Dörren öppnades på ett

försynt sätt och in trädde grefven själf.
Hän var en gammal magerlagd man, som re-

dan fyllt sjuttiofem år, med ett fint ansikte, åt

hvilket den nedåtdragna vänstra mungipan

gaf ett uttryck af ironi, något som dock för-

mildrades af den öppna, för en så gammal

man ovanligt klara blicken, och hans föröfrigt
affabla och tillmötesgående väsende.

Jag ser att jag kommer alldeles raal apro-

pos. Herr kronofogden väntar sinä gäster.

Det gör ingenting, försäkrade kronofogden
och ilade sin illustre gäst tillmötes, hälsade
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honom hjärtligt välkommen, och bad honom

hedra festen med sin närvaro.

Men grefven kunde det ej. Hän var och

förblef obeveklig. Hän hade en sjuk niece,

en fröken Ulfsparre och hennes sällskap, en

fransyska mamselle Trinite där inne i rum-

men. De hade nog tänkt hvila öfver natten i

staden, men då det nu var stort gästabud i

gården, var det bäst för bägge parterna att

hän reste tili Rapola med detsamma, ty niecen

var litet grefven pekade på hufvudet,

angripen af denna fördärfliga pietism, som

regerade tiden, och nu skulle hon Gudbevars
hållas, huru hette det nya ordet, isolerad, som

doktor Bonsdorff kallade det. Man hittade då

på så mycket nu förtiden. Grefven hade för
öfrigt redan sagt tili om hästarna.

Denna nya förargelse på denna förbannade

fredag höll alldeles på att taga humöret af
kronofogden.
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Men samtalet jag bad om, sade grefven.

Ja, var så god, och kronofogden förde sin

gäst in i expeditionsrummet och bad honom

taga plats i sin egen rymliga skrifstol.

Herr kronofogde, började grefven. Jag var

uppe hos gelreimerådet Falck i senatens eko-

nomidepartement. Där fick jag höra något

som angick eder. Ni torde själf kanna tili

att geheimerådet föreslagit eder tili erhållande

af kollegierådstitel. Alit är klart tili den in-

stundande påsken, dessvärre fick jag emeller-

tid af min förre referent höra att geheimerå-

det fått emottaga ett bref, i hvilket hän upp-

manades att innan något vidare åtgjordes

företaga en inventering i edra magasin.

Hvad för slag, kronofogden for upp, inven-

tering, men den har ju redan värit. Det är

en skymflig intrig, som jag nogsamt vet, hvem

som spunnit ihop. Det är landskamreraren.
Ja, det hvarken kan, bör eller vill jag säga.
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Jag har kanske allaredan sagt för mycket.

Grefven satte sig upp ooh tillade värdigt: Jag

häller på tjänstemannakärens reputation gent-

emot folket. Har jag gjort något godt med

min indiskretion, så är jag glad. Ingen, icke

ens geheimerådet Falck har för öfrigt ålagt

mig diskretion.
Men när, när blir det inventering, sade ej

geheimerådet något därom?

Nej, det sade hän ej, men då jag händelse-

vis hörde från annat håll, att en senatstjänste-

man, en kanslist, i morgon skulle resa från

Helsingfors tili denna stad, så kan jag väl

draga minä slutsatser. Ja, jag är viss om att

herr kronofogden, som man säger, har sitt på

det torra, men då jag vet, att i ett fattigt land

utan kapital ooh utan banker statens upp-

bördsmän ofta i långa tider ligga inne med

Stora medel ooh som kändt vid behof förmedla

lån i orten, så har jag ansett mig tili den



67

kraft och verkan det hafva kan böra ... Ja
ni förstår, jag säger det ännu en gång, ingen
har ålagdt mig förtegenhet. Grefven reste

Big. Jag ber om ursäkt att jag på denna

glädje- och festdag stör eder med min korpa-
låt.

Jag tackar, jag tackar herr grefven och ge-
heimerådet. . ~ och det undslapp kronofog-
den kommer jag med heder ur denna histo-
ria, så var viss om, att jag ej skall glömma
att jag har grefven att tacka därför.

De två herrarna gingo åter ut i salen.

Kronofogden följde grefven ända ut tili hans

dörr bugande sig gång på gång. Så gick hän,
sedän dörrn stängts, blek men behärskad tili
bordet där dryckesvarorna stodo, fyllde ett
stort glas med konjak och tili sin egen för-
undran ty hän ansågs och ansåg sig själf
vara en nykter man hällde hän den starka
drycken i sig. Så gick hän i dystra mörka
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tankar åter in i sitt ide. Att tänka djupt och

klart, det tyckte hän sig kunna endast här, i

delta nedrökta rum med sitt svartnade tak,

sinä bruna väggar, sitt slitna golf och sin

varma skinnsoffa. Endast här kunde hans en-

sidigt utvecklade fantasis bildvärld forma sig

i dessa honom fängslande taflor, där hän i

lyckliga ögonblick såg sig själf omätligt rik

och mäktig, behärskande bönder och länsmän,

ja guvernören själf. Med guldet som motor

och skaparkraft skulle hän ... ja hvad skulle

hän ej.

Men nu, denna förfärliga halftimme som

följde efter grefvens meddelande, nu såg hän

motsatsen tili denna bildvärld framför sig.

Hans fiender skulle triumfera, trampa honom

under sinä fötter. Hans guld, frukten af ett

halft sekels arbete skulle tagas från honom.

~Arbete i Konungens slott eller fästning hela

sitt lif” stod det i missgärningsbalken, och
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detta var det lindrigaste, ty där stod det också

„varde hängd”. Hän såg på den smutsbruna
väggen med sinä taxor och tabeller ordet ~förs-
kingrare” framför sig. När hän blåste ut

röken ur sin pipa, såg hän samma ord for-

mas ut i dess blånande ringlar.
Förskingrare —, ja just det ordet hade hän

själf för åtta år sedän slungat ut mot den
stackars Konstantin, när hän låg där, just
där på mattan och tiggde om barmhärtighet.

Hän hade fuskat i kronofogdens bodar och
mera än 200 rubel voro försvunna. Hvem
hade då värit hård och brutal mot den unga

människan, jo hän kronofogden själf, och nu,

nu stod hän själf här inför denne andre, denne
förfärliga andre staten —, som man ej

kunde personifiera, icke tilltala, icke kalla vid

namn. Ja, var där ett namn, så var det Lång-

fors, det mest afskyvärda namn som fanns.

Stackars Konstantin, sade kronofogden högt
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för sig själf och för första gången tillade han

om denna sak, jag menade nog ej så strängt

som jag talade. Ju mera han tänkte på stac-

kars Konstantin, desto klarare gick det upp

för honom att det egentligen. icke alls var för

de där 200 rublernas skull, utan mera öfver

det där karvan,liga bligandet ooh koketterandet

mellan honom och Hedda han förargat sig,

fattat eld och låtit det gå, som det gick.

Hedda, fördömda kvinnfolk, jag ville ej ha

henne, men jag ville ej heller att hon skulle

bli någon annans. Och så gick han, den där

dumma pojken, och gjorde det. Ah, åt helve-

te med sådana tankan, det skall väl finnas nå-

gon utväg nu med. Bara jag får tala med

bror Ljung och bror Svahn.
Kronofogden var ej den, som lät tiden gå

sig ur händerna. Praktisk, förslagen och före-

tagsam som han var, skönj de han redan dun-

kelt konturerna tili en räddningsplan. Han
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drog i ringklockans sträng, och i ett nu stod

Elias framför honom.

Vi måste upplåta också detta rum åt gästerna,

sade kronofogden. För därför alla minä res-

kläder ut i drängrummet, kom sedän hit och

bär ut kassakistan, den placeras under din

säng.

Kassakistan ! Hvad i Herrans namn har

nu hänt, kassakistan! Elias såg ut som om

hän fallit från skyarna.
Gör som jag säger, sadekronofogden otåligt.

Elias hade knappt lämnat rummet, förrän

kronofogden steg upp, gick tili sitt skrifbord,

och skref på ett halfark en följd af ord och

präntade tili sist under det hela med sin pryd-

liga stil: „Detta är Carl Rupert Tollstadii
yttersta vilja och testamente”. Så tog hän

lackstången och den Stora karneolsringen från

pekfingret och placerade under skriften sitt

sigill. När detta var gjort, gick hän tili kassa-
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kistan, öppnade den och med samma kansia,

som hän med orden, „af jord är du kommen

och tili jord skall du åter varda”, kastat mull

på sin bästa väns graf, lät hän papperet falla

i kistan, slog locket igen ooh låste kistan med

hast.

Så tog hän ned de fyra magasinsnycklarna

och afräkningarna öfver hvad magasinerna

borde innehålla af olika slag af säd och stack
dem på sig.

Nu kom Elias och såg ännu en gång tvek-
samt på kronofogden, innan hän vågade för-

gripa sig på det heliga skrinet. I detsamma

ringde det i tamburklockan. Kronofogden

hörde huru Hedda sprang genom rummen för

att öppna för gästerna. Tag den, kommen-

derade kronofogden med bestämd röst. Elias
grep kistan och bar ut den. Kronofogden

följde den med en lång blick och gick för att

möta sinä gäster.
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Som alltid vid dessa inibjudningar var det
vännerna Ljung och S vahti, som kommo först.

Två storväxta, starka män med grofva drag,
bägge kvicka i tai och starka i näfvarna, nå-

got som vid dessa fester kunde komma väl tili

pass mot morgonkvisten, då det stundom
kunde hända att munterheten ibörj ade gå öfver
i bråk och gräl mellan de hetsigaste gästerna.

Rådman Svahn var republikan, carbonist,
höh med Kossuth, Manin, Kosciuszko, och
alla tidens Stora frondörer. Hän hatade frack,
stärkskj orta och mansohetter, gickklädd i rock
af korderoj och bar en halsduk med fritt

svallande sleifer.

Rektorn, boktryckare och tidningsutgifvare,

var teoreticerande fennoman och ehuru hän ta-

lade en jämmerlig finska, var hän fulladdad

med finska ordapråk, dem hän lärt sig af Elias
Lönnrot själf. Hans synnerliga specialitet

var att hata pietister och väckta, af hvilket
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skäl hän äfven tili prenumeranternas Stora

förargelse tryckte en viss lektor J. L. Rune-

bergs skrifverier, benämnda ~Den gamle träd-

gårdsmästarens bref”. Föröfrigt skref hän

fruktade notiser i hufvudstadstidningarna och
var en liebhaber af portvinet Svarta hästen.

De två herrarna trädde hemmastadda in och

sågo sig frågande omkring. Nå Hedda, hvar

är värden?

Kronofogden hade baddat sitt ansikte med

kalit vatten och inom sig kämpät ut den första

förfärliga persen. N.u steg hän in med ett; jo

här är hän.

De tre herrarna ansågos allmänt vara ett

hjärta och en s jäi, intet under att vännerna

genast insågo att något passerat, något all-

varligt, det utvisade Tollstadii bleka, grå an-

siktsfärg. Också frågade båda nästan på en

gång: Hvad har händt? Är du sjuk?

Nej, men Stig in här, skall ni få höra. Hän
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förde dem in tili förmaket, husets praktrum,

ett genomgångsrum mellan salongen och mat-

salen, möbleradt med masur taburetter och

runda smä bord. På väggarna hängde bilder
i stålstick från Napoleons fälttåg. Vid ena

långväggen stod ett gammaldags piano, en kla-

vesin, glömd och ospelad under en människo-

ålder.

Sedän kronofogden stängt dörrarna, slogo

de tre herrarna sig ned på taburetterna.

Nu är fan lös, sade kronofogden.

Nå hur så, och fruktan, denna smittosamma
själsrörelse, började att betaga äfven dem.

Det blir inventering igen. Det är Långfors

verk. * Hän har hört att jag skulle få kollegie-

rådstitel, före honom. Afunden har frätt hans
själ. Hän kan- ej lida den saken. Nu har hän

kokat ihop den här inventeringssoppan åt mig.
Jag har inga pengar, inföllo bägge vännerna

på en gång, rektorn synbarligen bleknande.
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Bägge hade, som det hette, knyckt betydliga

belopp hos kronofogden.

Det är ej fråga om pengar, sade Tollstadius
med själfkansia. Pengar bar jag mera än

någon annan i den här struntstaden. Hän

drog fram den Stora, flammiga röda siden-

näsduken och torkade sig om pannan, men ser

ni, jag behöfver råg, hafre, korn och bland-
säd. Förstår ni det? Jag måste ha magasi-

nen fyllda. Vet ni hvad missgärningsbalkens

45 :te kapitel säger „Griper uppbördsman tili
kronones allmänna medel, går thet över tu-

sende daler, varde hängd”. Så enkel är den

saken.

De tre männen stodo bleka och upprörda

och sågo med osäkra blickar på hvarandra. Nu,
nu gäller det inte tusende daler, utan många

gånger den summan, tillade kronofogden med

låg, skälfvande stämma, och strök sig gång på

gång öfver pannan.
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Åter tystnad, man hörde huru gästerna sam-

lades inne i salen, huru de hälsade på hvar-
andra och huru Hedda bad dem sitta ned,

kronofogden skulle komma strax.

När blir inventeringen, frågade rådmannen

med sakta, fruktande stämma?
I öfvermorgon.
Hvem blir revisor?

Ja, si det vet jag ej. Jag vet blott att man-

nen är senatskanslist.

Ja men då vet jag det, sade Svahn ifrigt,
hän heter Henrik Petrell.

Huru i Herrans namn . .
.

?

Jo, si, på vägen hit mötte jag den gamla
pladderhanen, kantor Kekkonen. På min fråga,

hvad nytt, svarade hän, oändligt stolt öfver sin
svärson, kanslisten Lars Henrik Petrell, att

hän just nu haft bref från denne, som under-

rättat honom om, att hän om ett par dagar
skulle komma tili vår goda stad, enligt sena-
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tens förordnande för någon viktig angelägen-

het. Då unge Petrell ej var riktigt kry, så

bad hän att kantorn skulle hålla rummet väl

varmt åt honom.

Petrell, nå gudskelof för det. Hän är in-

skränkt, Gud vet huru hän klifvit sig upp i

senaten. Hän var i tiden en af minä sämsta

elever. Och ingenting tål hän heller, knappt

ett glas, tillade rektorn med en föraktlig fnys-

ning.

Ja, men det hjälper inte oss. Ser ni, jag

har Siltala, Uramo, Tervola och Storviks ma-

gasiner. Siltala ligger borta i norr i ödemar-

ken, sextio verst härifrån. Siltala magasinet

är fullt, jatili och med öfverfullt, men alla de

andra aro så godt som tomma. Och den gamle,

sjuttioårige mannen ' började att ur minnet

rabbia upp alla tunnor, halftunnor och kappar,

som borde finnas i de fyra magasinerna, hän

kände allt tili punkt och pricka.
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Ja, ser ni hade jag bara tid på mig, så

vände jag mig tili bönderna minä. De skulle
icke svika mig. Jag bar hållit dem strängt,

det säges tili och med hårdt, men sanna minä

ord. Kunnes det här ett högt berg och jag

stege upp på berget och bara vinkade åt

bönderna, så här, så skulle de komma man

ur huse, för att fylla minä lador ooh magasi-

ner. Si, så skall böndern hållas, strängt,

men rättvist. Men hvad hinner man nu på

fyrtioåtta timmar. Spelet är förloradt.
Från salen hördes en nynnande sång, åtföljd

af glasens klang. Det var en trio af Ahlström,

som sakta profsjöngs, en gammaldags dryckes-

sång.

Bägaren fyllom,
Vår dag förgyllom,
Vår värd vi hyllom.

På denna gla-a-a-da da-a-ag.



80

Kronofogden slog ett hårdt slag i det gamla

pianoskrället, så att en dallrande suck från

dess inre trängde upp och fyllde ut den pinan-

de tystnaden i rummet med sin diffusa klang.

Jag ger mig, fan ta mig, inte ändå. Så fort

skall Långfors, den gamle räfven, inte bita

nacken af min gås.

Impavidum feriunt ruinae, sade rektorn

med patos.

Se så go’ vänner, gå nu in i salongen, spela

värdar, håll dem varma. Minä gäster böra

intet få veta, hitta på hvilken ursäkt som helst

och skicka genast hit Hedda, Elias och Kustu

Nylund.

Kustu Nylund, det är en fähund, utbrast

rektorn häftigt, jag har sroort upp honom, och

relegerat honom från skolan.

Ja, men klippsk är hän och för tio rubel
färdig tili allt. Det är sådant folk man behöf-

ver i förtviflade ögonblick.
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Rådmannen och rektorn gingo in i salen och
kronofogden beredde sig tili det afgörande

steget i sitt lif. De stora och svåra situatio-
nerna skapa de stora männen. Med hela sin

själs energi och sin obrutna sjuttioåriga

kroppskraft tog hän upp kampen och gjorde
det på ett sätt, som än i dag, när det bland
landskanslister och kontorister i den landsän-
dan talas om den olyckliga striden mehän

kronofogden och landskamreraren, väcker de

ungas tjusming och beundran.

Först kom Elias in i mmmet. Gå unge
man, sade Tollstadius. Gör dig i ordning tili
ögonblicklig resa, sen går du tili alla formän i

staden och hyr hvarenda häst och släde, du
får tag i. Om en timme skola de stå alla ien
rad längs Skolgatan här utanför.

Elias hade icke ens rätt att bli häpen, hän

nickade „ja” och försvann.

Så kom Matts Kusk in.
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Kläd dig i resdräkt, spänn för alla hästar, vi

ge oss af ännu i natt, om en timme, på tjänste-

resa. Kusken gick utan att ha yttrat ett ord.

Nu kom Hedda in.

Du vet att Storvik ligger söderut sexton

verst från staden, du vet att där finnes ett

kronomagasin.

Ja, jag vet.

Kläd dig varmt för en lång resa. Fyll kur-

släden med öl, portvin och brännvin. Tag

med en skinka och allt som behöfs för en god

supe åt tre personer. Så bär du själf in

kassakistan, hör du, kassakistan, i släden, göm-

mer den väl och reser med alltsammans ned

tili Storvik. Här aro nycklarna tili kronoma-

gasinet, du går ensam in i det och gömmer

kassakistan väl mellan den sista sädeslåren och

ytterväggen. Sä går du in tili häradsdoma-

ren ooh säger honom att det blir inventering i

öfvermorgon. Inom tjugu timmar komma
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böndernas forpr tili magasinet. Du låter fylla
alla lårarna efter den förteckning jag ger dig.

Förstår Hedda?

Ja-
Kronofogden lade sinä händer på Heddas

axlar. Hon höll på att segna ned vid denna,
sedän åratal henne icke vederfarna vänlighet.

Ser du Hedda, i natt åker gamle kronofogden

i kapp med själfva fan. Står du mig bi nu, så

lurar jag den lede, och jag lofvar dig att sedän
blir det aldrig mera krångel om terminsafgif-
ter, böcker och kläder åt den där pojken Axel.
Och tili sist, Tollstadius’ röst skälfde af åter-

hållen sinnesrörelse, här har du .
.

. här har

du .. . kassakistans nyckel. Du vet hur den

öppnas, om den måste öppnas af dig.

Heddas stränga ansikte lyste upp vid detta

oerhörda förtroende af husets herre, och det

behöfdes endast detta sken af lycka, för att

göra de tidigt hårdnade dragen vackra.
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Kronofogden kan lita på mig, sade hon, fast

och trohjärtadt. Jag kommer ej att öppna den

kistan i onödan, det är säkert.

Sedän man öfverenskommit att Hedda inom

en timme på kontoret skulle få alla nödiga

handlingar, kommenderade kronofogden in

Kustu Nylund.

Kustu kom flinande in. Det var en lång

räkel på aderton år med falaka, klippska ögon,

smutsig hy full af fräknar och finnar och ett

svagdricksfärgädt hår, som stod i alla väder

och som hvarken spott, talg eller pomada fick
bugt med. Kronofogden såg ett ögonblick
tveksamt på honom, så sade hän för sig sj älf:
Mja, hvad skall man göra?

Hör du Kustu, man säger att du är flink

som fan, när det gäller ooh när du vill.

Kustu grinade sj älfbelåtet.

Vill du förtjäna en rubel om dagen i sex

dagars tid?
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Ja, om det är fritt opp hela tiden, svarade
Kustu.

Jaha det också, ehuru det är oförskämt myc-
ket begärdt.

Nå då så.

Klockan nio i afton stå här utanför på
Skolgatan alla stadens formän med sinä
hästar. Du tager ledningen öfver dem och
reser med dem i natt norrut tili Siltala. Det
är sextio verst dit. Tili resan åtgå sju tim-
mar. Inom fyra timmar bör ni ha lastat in
ali säd som finnes i magasinet, så ger ni er af
igen tillbaka söderut tili Storvik, men inte

här igenom staden. Den färden bör kunna
göras på elfva timmar. Där finner du Hedda
och hon säger hvad du sedän har att göra. Så
bör ni vara beredda att fara vidare tili Ter-
vola och Uramo och så tili Siltala igen. Tror
du det kan göras och förstår du hvad ,j ag
menar?
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Ahjo, nog förstår jag den här saken herr

kronofogden, sade hän med en fräck glimt i

ögonen, men tili och med Kustu Nylund tyst-

nade, när hän såg kronofogdens blixtrande

ögon . . . hän tillade något helt annat än hän

först ämnat säga. . . magasinerna måste vara

fyllda inom 24 timmar först i Storvik och se-

dän undan för undan.

Kronofogden rynkade sinä ögonbryn och

såg barskt på ynglingen.

Kustu hade återfått fattningen och log sitt

knipsluga, mångtydiga löje, strök lugnt på tu-

pen med pekfingret och sade inte ett ord.

När vecken i kronofogdens ansikte jämnat

sig, sade Kustu trankilt: Ja, nog tror jag det

låter göra sig, ehuru det är i värsta menföres-

tiden. Men nog stryker en och annan häst

med, och den får kronofogden betala, ja det är

nödvändigt att betala utan krångel.

Och Kustu Nylund försvann hastigt med ett
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belåtet grymtande, innan kronofogdens kom-

primerade hetta haun urladda sig.
Nu hade krohofogden som de Stora fälther-

rarna gjort sinä dispositioner. Det genialiska
ögonblicket, alltid oerhördt sj älsansträngande,

såsom man konstaterat hos den store Napo-
leon, var det äfven för Carl Rupert Tollsta-
dius. Hän sjönk ett ögonblick samman i sin

länstol och torkade gång på gång svetten ur

det bleka ansiktet. När nervspänningen lagt

sig, reste hän sig upp, rätade på sig, knöt

bägge händerna i jämnhöjd med tinningarna

och sade högt: Gamle Tollstadiius bryter man

ej så lätt. Så öppnade hän dörrarna på vid
gafvel ooh gick, rak och ståtlig, med fasta

steg tili sinä gäster, som likt svärmande bin

kring ett fluster, samlats kring spritkällorna.
Man glammade, man sjöng och när värden

syntes, hälsade hän med den vördnad hans

år, och hans ställning som kommunens
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rikaste man kräfde och trion klärode i med

verve;

Glasen tömmom,
Om lycka drömmom,
Sorgerna glömmom,

På denna gla-a-a-a-da da-a-g.

Bägarna fyllom,

Vår dag förgyllom,

Vår värd vi hyllom,

På denna gl-a-a-da d-a-ag.

Rak som ett ljus gick kronofogden bland

sinä gäster, hälsade tili höger och vänster, ska-

kade hand med den ena, klappade den andra

på axeln, så att åratal efteråt, sedän detblifvit

kändt af en hvar i den lilla staden, hvad saken

gällde och hvad denna ödesdigra revision fört

med sig, kunde människorna icke nog förvåna

sig öfver hans lugn. Ja, se Tollstadius, hette
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det, det var en kari hela dagen, ingen kunde

se på honom att hän den natten skulle ut och

åka i kapp med sj älfva fan.

När klockan blef elfva, skakade värden hand

med vännerna Ljung och Svahn och kom i

tysthet öfverens om att ifall allt gick som man

hoppats, skulle man mötas hos källarmästar

Andersson klockan åtta på aitonen, i det lilla

rummet bakom fröken Ingeborgs disk.

Så gick kronofogden in tili sig, klädde om

sig, tog ur sin skrifbordslåda en pistol, som

hän haft där i tiotals år, men knappast egnat

en tanke, laddade den omsorgsfullt och gömde

ett par knallhattar i västfickan. Hän stack
vapnet i bröstfickan ooh gick genom smårum-

men tili köket, där hän fann att Hedda hade

allt färdigt och vidare tili drängstugan. Här
satt Axel med sinä böcker vid det eländiga

lilla bordet och läste sinä läxor vid skenet af
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ett talgljus. Det var väl första gången dessa

två möttes i enrum.

Hjälp mig på med reskläderna, sade krono-

fogden kort och barskt.
Axel, väckt ur sinä studier af denna fruk-

tade röst, förlorade helt och hållet fattningen,

så att allt hvad kronofogden frågade eller sade
gick ho nom fönbi. Drumlig och ovan, kun-

de hän med största svårighet hjälpa tili

med pälsen och resbältet. Hade situationen

för den gamle värit mindre kritisk än den

var, hade hän utan tvifvel gifvit luft åt sin

förargelse, men hän nöjde sig med att fram-

mumla ett „drummel”. Senare när den mäk-

tige mannen gått bort ur tiden, mindes Axel

detta tilltalsord som det enda hän hört direkt

ur kronofogdens mun, adresserat tili honom
själf.

När kronofogden kom utanför sin port, stod
hans lilla släde med den hvita valacken utan-
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för porten och där på andra sidan gatan kunde

hän genom snöslagget och mörkret vid ljuset

från sinä egna festligt upplysta fönster skön ja

en oändlig rad af hästar och slädar. Kustu

Nylund sprang, då hän fick se kronofogden,

fram och sade grinande: Nu finns det inte en

häst att få i hela standen, inte för alla pengar

i världen.

Det var hra, sade kronofogden, satte sig

tili rätta i släden och kommenderade: framåt

godt folk.

Ett halft hundratal slädar satte sig i gång

i menföret, snöslasket och mörkret. Det bar

af mot norden, sextio verst tili Siltala, uppe

; länets ödsligaste trakter. Erän isen kunde

den gamle ännu en gång se fjorton, ljusa, eld-

gula rektanglar, hvilka lyste varmt och

frestande ut i natten, det var fönstren i hans
stora hus. Och där innanför, där var det

ljumt och godt och där Ijöd sången:
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Vår värd vi hyllom,

På denna gla-a-a-da da-ag.

I gästabudssalen pågick det Stora vårblotet
under fröjd och gamman. Broder Pjung och

broder Svahn förde ordet och kommenderade,
och långt efter det de osande oljelamporna

längs småstadens gator och torg slooknat, såg

man samhällets pelare och stöttor med vär-

dighet bära sinä reellä florshufvor tili de tysta

hemmen.
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IV KAPITLET.

FAN O C H KRONOFOGDEN

Sex dagar hade gått. I kronofogdens hem

föreföll det att vara begrafningsstämning. Så
tyst, stilla och ödsligt var där. Tili och med
Pontus gårdvar höh inne med sitt sedvanliga

morgon- och aftonskall. Tung tili sinnes vag-

gade Maja Risa omkring i rummen, städade,
dammade, eldade' och hushållade för Axel.
Den,ne var ensam hemma och sprättade i sin

gentila uniform i drängstugan, som om hän

aldrig i sitt lif behöft bråka om utrymme på

britsen, eller om en god plats vid den brasa,
Hedda plägade tända hvarje eftermiddag i det
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mer än ruskiga rummet. Nu bade hän själf

värit tvungen att bära in ved och tända sin

brasa, men som sagt, i stället var hän en-

sam herre öfver rummet.

Maja Lisa hade lagt otaliga patiencer, frän

„Fyra länsmän” tili „Envisa finskan” och

„Gamla Granfelt” och hvad de allt hette,

denna så omtyckta förströelse, tili hvilken ti-

den i flydda dagar alltid räckte tili. Men om

patiencen gick ut eller ej betydde intet. Da-

garna kröpo blytunga och dödande enformiga

fram, och ingen kom. Så grep hon tili psal-

merna, tili bönerna för dem, som på resa stad-

de äro, allt med lika liten framgång. Men

en förmiddag, då hon händelsevis kom att

blicka ut, fick hon se Hedda. Herre Gud,

var det verkligen Hedda, som långsamt gick

fram längs Skolgatan. Trött, utschasad och
eländig, med kjolarna våta upp tili knäna kno-

gade hon upp mot gården. Hon, den raska
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Hedda, som vanligen gick med spänstiga steg,

som bar upp det lilla hufvudet käckt och fri-

modigt, hon gick nu, slött blickande mot mar-

ken, som en gammal, utfaren människa.
Maja Lisa blef förskräckt, hon gick hastigt

och lagade tili ölost, tände en brasa i skänk-

rummet, där Hedda brukade sofva och tog så

emot henne på kökstrappan med en ström af

frågor, utan att få någöt redigt svar. Pä

Maja Lisas direkta fråga om hon sett tili kro-
nofogden, gaf hon endast en motfråga: Har I

sett om pistolen är på sin gamla plats?

Nej, den var borta.
Hedda var alldeles förstörd, hon frös, hade

feber och gick in tili sig. Hon klädde af sig

och gick tili sängs, mitt på Guds klara för-

middag. På Maja Lisas fråga angående hu-

sets herre gaf hon tili svar, att hon ej sett

denne på tjugufyra timmar, så vände hon sig

på det andra orat och somnade in.
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När ett folkets barn lägger sig tili sängs på

förmiddagen, då är stor fara och ängslan för

handen. Också blef Maja Lisa utom sig af

oro, ja ända därhän att hon skickade efter den

lede fienden själf, doktorn. Hon eldade upp

rummet tili öfver tjugu graders värme, satte

sig själf med ett ansenligt kaffeförråd, varm

och ångande, med psalmboken hos den sjuka

och väntade på doktorn. Denne kom omsider,
såg på patienten, kände henne på puisen, skref
ut ett recept, det var allt, där var intet annat

att göra, ty Hedda sof de rättfärdiges sömn.

Hon sof tjugufyra timmar i sträck.

I skymningen kom den annars så hygglige

och stillsamme Elias hem. Hän var som för-

bytt, full och arg aldrig hade någon män-

niska förut sett honom i detta tillstånd. Hän

kom körande som en galning genom porten,
släden slängde mot portstolpen, så att stjälp-

meden krossades. Fotmanteln var åt hälsing-
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land, boss och hö ur bottnen af släden kasta-
des ut och yrde kring honom. När hän bör-
jade spänna från hästen, befanns det att hän
hade en främmande, hvit häst för släden, en

häst, som ingen någonsin sett i staden, än

mindre i kronofogdens gård. Elias ropade på
ölost och brännvin, och när hän omsider värmt
sig med dessa retmedel, taite hän sludd-
rande om att hän sett Hedda i kronofogdens
kursläde och hän slog näfven bekräftande i

bordet. Det hade värit ett förbaskat kuttrasju
mellan dem. Hän skulle slå ihjäl henne, så

snart hon, den falska människan, kom hem.
När det sades honom att hon redan var

hemma, lugnade hän sig tvärt. Men plötsligt
for hän upp. Maja Elsa talar väl sanning,
var är hon? Jag vill se henne. Herre å ska-
pare, sade Maja Lisa, du väcker ju människan

med ditt skrik. Hän fick se henne och blef
åter lugn och gick nu beskedligt tili dräng-
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kammaren, kastade sig på Matts kusks brits

och somnade in.

Två timmar senare kom Matts kusk själf.

Hän hade gårdens häst, men en splitter ny

släde, blåmålad med röda rosor, sådan man

aldrig sett i den landsändan. Hän gick in

i drängkammaren och när hän såg Elias soiva
på britsen, blef hän vild och ville ställa tili

slagsmål, men då Elias icke vaknade, blef där

intet af. För att lugna honom bjöd Axel

honom plats, hvarpå Matts kastade sig full-

klädd på madrassen af rörtofs och gäspade
högljudt. På Axels fråga var hän värit sva-

rade hän redan halft insomnad: Vete sig den

lede, vi ha ränt kring halfva länet och hela

häradet som galningar, kört ihjäl tre hästar,

druckit brännvin, lefvat rackare med alla

Kustu Nylunds vänner, fy tusan.

Nå, men kronofogden då!

Honom såg jag natten mot i går i Uramo
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skogsbacke, hän satt i en kursläde och hade
den där revisor Petrell i farnnen, den var hel-
full eller halfdöd. Men, fråga mig ingenting
mer nu, nu vill jag sofva.

Inne i det allra heligaste hos källarmästar

Andersson på Stadshuset, i nummet bakom
den disk, vid hvilken mamsell Ingeborg i fyllig
glans tjänade en värd, sutto vännerna Ljung
och Svahn. De sutto i den Stora svarta vaxduks-
soffan med var sin bolmande pipa. Ehuru de
hade varm, söt rök och stark konjakstoddy

framför sig, voro de ej glada. Dystert blickade
de framför sig, då och då togo de en klunk af
den starka drycken och utbytte några enkla
reflexioner öfver situationens vansklighet.
Dystert var hela rummet med sinä smutsbruna
ektapeter, sin svartpolerade björkmöbel och

nedrökta gardiner. öfver soffan hängde ett

porträtt i stälstick efter Dowe af kejsar Niko-
lai I. Taflan gjorde rummet ännu mera otref-
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ligt, ty härskarens later och miner voro i hii-

den uppdrifna tili onaturlighet och de stränga,

fascinerande dragen sågo olycksbådande ned

på rumrnets gäster. Tvenne palmljus i höga

mässingsstakar gjorde hvad de kunde för att

riktigt understryka stämningen af mörker och

otrefnad.

Har du sett Långfors i dag?

Ja.
Hur såg hän ut ?

Skadeglad!

Jag har sett kantor Kekkonen, hän såg ned-

slagen ut. Svärsonen Lars Petrell hade hän

sett en kort minut i släden, klädd i kronofog-

dens respäls. Lars hade sett frusen, blek och
öfveransträngd ut, Gud vet om hän inte var

litet dragen också.

Aj, aj, Gud nåde honom då. Kronofogden

sj älf är nykter som en kalf, men sinä gäster ..
.
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ja, du minns nog bur det gick tili vid festen

senast.

Vid minnet af denna i hela orten berömda

bachanal brusto bägge, oaktadt den förtviflade

ställningen, i ett kort, häftigt skratt.

Så tog tystnaden och dysterheten åter vid.
De två sågo betänksamt in i de blå rökmolnen,

som vajande ur piphufvudena ringlade sig upp
mot taket.

Hör du, säger rektorn plötsligt, om något

mänskligt skulle hända Tollstadius, så tager

fan vid mig.

Rådmannen röker, trummar på bordet mar-

seljäsens anslagstakter och säger om en stund;

Det är så med mig också. Men säg mig en

sak, hvart skulle kronofogdens pengar i sådant

fail gå, hvem ärfver honom. Jag bar försökt

sondera honom, men hän blir som förseglad,

man får ej veta något alls i den saken. Ett
vet jag blott, danaarf blir det ej. Och den
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där Axel sedän, den talar hän aldrig om, men

att hän hvarken tål eller erkänner honom, det

både hörs och syns.
*

Här följer en lucka i manuskriptet. Af

sammanhanget och af den i manuskriptet öf-
verstrukna och ändrade kapitelrubriken „Kro-
nofogden berättar om sin resa” framgår att

afsikten värit att skildra revisionsresans för-

lopp. Som denna berättelse hufvudsakligen är

byggd på verkligen timade händelser, kan det

med ali säkerhet tänkta irmehållet af detta ka-

pitel med några ord här antydas.

Kronofogden berättar, återkommen tili sta-

den, för sinä vänner Lj ung och Svahn, att hän

sammanträffat med revisorn Petrell, som hän

narrat att berusa sig, att hän under några

dagar genom flitigt pokulerande hindrat denne

att nyktra tili och att hän i sällskap med Pe-

trell inventerat fögderiets samtliga kronoma-
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gasin, som under Heddas och Kustu Nylunds

ledning undan för undan fyllts och tömts med
den frän Siltola magasin hämtade spannmå-
len. Petrell, som ej märkt något fusk och

som för öfrigt insjuknat under färden, hade

icke haft något att anmärka emot kronofog-
dens förvaltning.
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v kapitlet.

R E S A N TILL ARLAX.

Gamle grefve Fredensköld var död, ett döds-

fall som väckt mycken saknad i kretsar, vidt

utom den bögförnäma släkten. Med gref

Jakob Magnus Fredensköld hade en karaktär,
ett politiskt stöd för landet gått hädän. Som
yngling, vuxen upp under frihetsvännernas
ständiga strider mot den tredje Gustafs bö-

jelse för enväldet, hade hän tidigt vigts in i
hofintrigens strategi. Som man hade hän under

den fjärde Gustaf värit med om de stora po-
litiska olyckorna och omhvälfningarna och
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därunder skolats tili en skarp diplomat, som i

afgörandets stund år 1809 var redo att hjälpa

odi ordna vid öfvergången från det gamla tili
det nya. Försiktigt tagande vara på alla lyck-
liga tillfälligheter, och segt värjande allt det,
som kunde värjas, blef hän, hänvisad som hän

var tili den finska t jänstemannakårens patrio-

tism och klokhet, med åren den noblaste typen

i vårt land för en hederlig byråkrat. Honom

tillskrefs ett på sin tid bevingat ord „det
starkaste värnet mot enväldet i ett land, är en

själfständig och själfmedveten tjänstemanna-

klass”.

Affärerna efter gamle grefven hade redts

ut icke utan svårighet, men de hade dock
redts ut. Detta visste kronofogden, visste

dessutom tack väre sin egen kassakista, att

där ännu återstodo några tusen rubel mot för-

skottskvitton från unge grefven i Nizza

hette det att lösas utaf familjen. Denna
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hade från det närä länsresidenset belägna Ra-

pola, flyttat tili det urgamla familj egodset

Arlax, som låg midt i klungan af gamla adels-
gårdar på lermarkerna kring Lojo sjö, ooh på

hvar sin sida om den härliga, tallbevuxna ås,

som här strök fram söder om det vackra vat-

tendraget. Vägen tili Arlax var lång, men

kronofogden beslöt sig för färden, ty, frånsedt

att hän hade ett skäl, hemligt snart sagdt för

honom själf ville hän, en metodisk ooh or-

dentlig affärskarl, som hän var, drifva in sin

lilla fordran i det grefliga sterbhuset. Sedän
detta skett skulle hans beslut vara klart. Då

kunde ålderdom ooh sjukdom ha sin gång, ooh

när det oundvikliga hade händt, ja då skulle

inga revisorer i världen, inte ens landskamre-

raren Långfors finna något att hänga upp sig

på. Där nere i den Stora kladden, längst nere

skulle det stå „Saldo mig tili godo” ooh så en

kolumn, som skulle göra världen häpen. Men
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hvem skulle vara mig, hvem var detta jag,

som hade allt detta tili godo, när kronofogden

själf var borta ur tiden? Ack, denna plåg-

samma fråga, den kunde hän ej själf besvara,
och resan tili Arlax var företagen just för att

om möjligt finna ett svar på denna fråga.

Den lilla skräpinkassoaffären var sanningen

att säga endast ett svepskäl, i verkligheten

drefs hän af djupare orsaker, af noblare af-

sikter. Kronofogden hade fått en ide, en ide
som helt betog honom. Denna ide hade ar-

betat sig in i hans tröga fantasi och då denna
outnyttjade andliga kraft nu sent omsider sat-

tes i rörelse brusade den i väg med hela den

gamles eljest så strängt skolade logik. Denna

ide skulle hän lägga ut för unge grefve Egon
Odo Mauritz Fredensköld tili Arlax. Den

iden skulle slå ned som en bomb, ack nej, icke
en bomb, som ett mildt ljuft vårregn efter må-

nader och veckor af bitter köld och vresiga
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vindar. Alla visste att gamle Carl Rupert

Tollstadius .hade ett godt hufvud odi skarpa
tankar, nu skulle man också se att hän hade

känslor, hade ett godt hjärta. Det skulle bli
för honom själf ett fint, ett ärofullt slut på en

läng lefnad i framgångens tecken.

Hän myste af belåtenhet vid tanken på

denna ide. Den växte upp inför hans and-

liga ögon med samma styrka och snabbhet

som trollörtens grodd, hvilken indiernas faki-

rer pressa in i jorden, och som under den
helige mannens visdoms- och besvärjelseord,

inom några miniuter ger lifvet åt en härlig

ranka med glänsande gröna blad. Den växer
inför åskådarens ögon, den stöder sig på luft-

hafvets vågor, den bäres upp af vindens ande-
drag, knoppas och blommar och parfymerar
sommarens vindar med härlig vällukt. O un-

der, o under. Denna ide, huru hade den vuxit

upp i hans s jäi, huru kunde den ge honom så
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mycken inre ro och glädje. Ja, hän var nastan

rörd vid tanken på dess renhet och frihet från

ali egoism. Nej, hän måste genast resa dit

ned tili Arlax gärd, hvarför skulle hän ensam

vara lycklig, de andra där borta måste få del

af hans ide.

Hän ryckte häftigt i den sträng, hvars andra
ända var fäst vid en fjädrande ten utan-

för drängkammarens fönster och som i

sin tur bar upp en gällt och ifrigt rin-

gande klocka. Matts kusk satt halfklädd i

drängkammaren och diskuterade med Axel
årstidens välsignelse, då klockan klingade tili

irriteradt häftigt. Hän störtade ut ur sitt
kyffe, sådan hän var och försökte, under det
hän sprang öfver gården, kränga kuskrocken
på sig. I blinken stod hän inför sin, herre,
under det hän ännu med axlarna gjorde nägra
knyckar, liksom en katt som justerar sig efter
ett fall från ett högt tak.
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Spänn hvita valacken för gula schäsen.

Hafren, brödkakorna åt hästen, pipan och

paraplyn få ej glömmas. Det blir långresa.

Jaha, herr kronofogde.

Pontus får ej följa med, kedja fast den vid

hundkojan, och bär ut kassakistan, placera den

under hundsvotten.

Kronofogden blef åtlydd precis och punkt-
ligt. Schäsen drogs fram ur lidret, fram tili

Stora trappan. Kassakistan bars ut af Matts

kusk. Hundsvottens säte öppnades och detta

heliga skrin, kassakistan, med sin silfverren

mot blå grund och sinä tretton gyllne stjär-
nor på locket, lyftes af varsamma, älskande

händer på sin förutbestämda plats, ännu en

jämkning och den gled in varsamt och försik-

tigt, som om den vetat sitt eget värde, ned i

djupet och fyllde ut sitt fodral precis. Kro-

nofogden låste sätets lock med omsorg, låste

det med hela sin s jäi.
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Så ringde hän på Hedda och Maja Lisa.
Assisterad af den förra drog hän på sig de
högmoderna nankinsbyxorna, fick af samma

tjänstvilliga händer sammetsvästen med bro-
derier och blanka knappar och den långa re-

dingoten med knapparna på ryggen, högt uppe,
närä skulderbladen och den med tageltyg styf-

vade nedvikna sammetskragen, som sköt upp
under öronsnibbarna. Hedda knöt den Stora

halsduken i en prydlig rosett och nu blef det

Maja Lisas tur. Af henne fick husets herre

den sjukragade kamlottskappan. Hon tryckte
också på hans hjässa den splitternya grå

kaschetten af silkesfelb. Den hade en skärm

framtill, men på sidorna och baktill voro brät-
tena uppstrukna och öfver pannan fastknutna
med en silkesrosett med pomponer. Pulit
skrudad tog hän sitt spanska rör med guld-
knapp och steg ut.

Innan hu&bonden steg upp i sitt äkdon, vän-
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de hän sig tili Maja Lisa. Hör du, finas

det en psalm som börjar med „Hela världen

fröjdes Herran?”

Jo hvars, det är numro

Inte har jag frågat efter numret på den.

Sjung den i öfvermorgen, så där vid kvällnin-

gen. Då passar den ihra ... ja, för Hedda ock-
så. Så steg hän upp, gaf ett trösten ord åt Pon-

tus gårdvar, som tjöt, skällde och kved öfver

den oerhörda orättvisan att ej få följa med,

gaf ett par varningens ord åt Hedda och Elias
samt Joel, som satt i fönstret i kontorsrum-

met och intresserad följde med afskedet. Med

ett „gif hit tömmarna” och en smackning, som

gaf eko i porten bar det af tili Arlax under

Pontus gårdvars gråt och ovett.

Det bar af i en sakta, maklig och jämn

lunk mot sydost, genom det vid denna tid

skogklädda inlandet, tills man mot aftonen

nädde de gamla lerländerna med sinä öppna
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Sommarhimlen stod härdig och guldröd öfver

vajande satingröna fält. Kornknarren ropade
öfver de daggvåta klöfverfälten. Luften, dof-
tande af nyslaget hö, var ljuf att inandas.
Den var inne, den heliga stunden då striden
mehän dag och natt var utkämpad. Blod flöt

ännu där nere vid horisonten. Tvä röda flam-
mor lyste öfver de segerrika, tungt violetta

moinen, nattens fanfar. Drumlliga i sitt lycko-
rus fladdrade nattfjärilarna omkring, närsynta
af aftonens ännu dallrande ljus stötte de i sin

flykt motkronofogdens silkeskaschett och tum-

lade ned på hans sjukragade kappa.
Mot aftonen tog den gamle herren in på ett

landtligt gästgifveri. Järnkistan bars in i

rummet, placerades samman med en bänk och

en stol, nägra ryor lades öfver ojämnheten,

och sedän platsen försetts med en dyna af
rörtofs, fick Matts kusk veta att detta var hans

113 8.
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hviloläger för natten. Kronofogden lade sig

i samma rum på en oändligt lång soffa, som

att dömma af den eleganta formen ooh af

ännu sparsamt förekommande förgyllningar

ooh heraldiska emblem, fordom prydt paradrum-
met i ett gammalt adligt corps de logis. Trötta
af resan somnade båda omedelbart, och under

intrycket af sommardagens ljufhet och sin

Stora ide, drötnde kronofogden ännu en gång

om den indiska fakiren, som planterade sin
trollböna, ur hvilken härliga blad, blommor

och frukter växte upp med detsamma. Matts

kusks dröm var ej lika ljuf. Hän tyckte att

silfverrenen steg upp ur kassakistans look,
kastade sinä guldstjärnor i hufvudet på ho-
nom, stångade och knycklade tili hans kropp,
så att den var öm både här och där. Morgo-
nen ooh energiska flugor väckte både herre
och dräng, tili nya värf och nya mödor.

Ännu två dagar på färdvägen och mot af-
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tonen syntes det höga läktbeslagna taket på
Arlax berömda herresäte. Hurma upp tili den
höga backe där enligt traditionen så många

strider under klubbekrigets tid utkämpats

mellan herremakt och folkmakt, sågo de hela

Arlaxudden, hvars högsta punkt kröntes af

slottet, resa sig i trenne terrassformiga afsat-

ser upp ur insjön-s spegel. Där allen från

Stora landsvägen tog af stodo tvenne mäktiga,

hundraåriga ekar. Deras knotiga, väldiga

grenar fulla af friska skott, af lif och saft
taite om att de två växtaristokraterna ännu

ämnade grönska i somrar, som skulle räknas

i generationer.

Kronofogden stack både pipan och piskan
under fotmanteln, tog ett stadigt grepp i töm-

marna, rätade på sin breda rygg och vek af
in i allen. Efter att ha äkt ett par hundra

alnar, såg hän framför sig en ståtlig port och

bakom porten de gamla lindarna, mellan hvars
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stammar man skönjde de hvitgula murarna af

Arlax corps de logis och de två fristående

flyglarna. Kronofogden, ifrig som alltid och

metodisk, ropade redan på långt håll åt den

unge man, som lutad mot porten med en

hundpiska i handen tycktes dressera två vat-

tenspaniels, ett högt och tydligt, „öppna där,

var så god”.

Den tilltalade vände på hufvudet och såg

öfver axeln med kisande ögon på den ankom-

mande. Hundarna gläfste diskret tili ett par

tag, så klatschade den unge herrn tili med

piskan, hvisslade och hoppade lätt och elegant

öfver diket, samt försvann jämte de skällande

hundarna mellan almarnas och lindarnas stam-

mar. Kronofogden mumlade något om en

oförskämd krabat, bet sönder millioner gra-

nater mellan sinä tänder och befallde Matts

kusk stiga ur och öppna porten. När detta

skett, åkte hän i sakta traf genom allen, run-
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dade blomsterrabatten midt på gårdsplanen

och stannade vid den stora entren med sinä

breda trappsteg af sandsten, sin barockpor-
tal, i hvars krön man såg det grefliga Freden-
sköldska vapnet, en röd krenelerad mur mot

guldgrund, i muren tre runda gluggar.

Som alltid på landet kunde en objuden gästs

eller främmandes ankomst icke gå Jielt utan

oro, ja uppståndelse. En elegant livreklädd
betjänt, som med ifver gjorde sig fri från ett

hvitt förkläde, sprang fram, öppnade fotsac-
ken, erbjöd sin hjälp och frågade på franska,
något som kronofogden dock ej förstod. I

detsamma kom en liten kokett jungfru, en, sou-
brettefigur i blå klädning, däröfver ett litet
spetsprydt förkläde, och frågade nigande, hvad
den resande herrn ville.

Hälsa fru grefvinnan och säg henne att jag,

kronofogden Carl Rupert 'Tollstadius, är här.
Hvem?
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Carl Rupert Tollstadius. Har hon aldrig

hört det namnet?

Nej aldrig, och aningen af ett litet lustigt

löje for öfver hennes friska drag.

Nå, nu har hon hört det. Var så god och

gå och säg det åt fru grefvinnan. Hon vet

nog hvem jag är.

Den lilla nippertippan försvann och det

dröjde en god stund innan hon kom åter.

Kronofogden hann mera än en gång beundra

pionernas purpur och convolvernas blågula

klookor. Hän hann ännu en gång betrakta por-

talens snörkelverk och vapnet däruppe. Det var

just ett vapen för gamle gref Jakob Mauritz,

stark, ogenomtränglig som en mur hade hän vä-

rit, och såg man någon gång in i hans inre, som

man här såg genom de tre gluggarna i muren,

såg man där pura guldet. Kronofogden var ej

van att vänta, än mindre hade hän lust därtill

när hän rest en så lång väg i ett sådant ärende.
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Det började att koka i honom. Dock innan het-

tan steg alltför högt under silkeskaschetten,
kommo kammarjungfrun och betjänten åter.

Hennes nåd ber Herr T011... T011... sta-

dius, vara välkommen och stiga in i gästrum-

men i högra gårdsflygeln och komma upp tili

tedags om en half timme, - och tili den ena

af de låga envånings flyglarna fördes krono-

fogden, åtföljd af Matts kusk, soubretten och

unge grefvens Deporello, den franske betjän-

ten. När hän var kommen tili den låga sand-

stenstrappan, vände hän sig om, sökte fram

skrufnyckeln ur kamlottskappan, lät Matts
kusk skrufva lös järnkistan under hundsvot-

ten, bära in den och likaså alla de andra gre-
jorna, långpipan och det Stora uppsvullna

bomullsparaplyet.

Kronofogden fördes in i ett stort gammal-

dags lågt rum, genom hvars många fönster luf-
tiga hvita gardiner fläktade in svalka och
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blomsterdoft. Blåmålade möbler med hvita

öfvertyg och bronsbeslag voro sparsamt ströd-

da omkring i rumraet. Mot långväggen stod

en gammalmodig himmelssäng med sparlakan

i blårandigt linne, kantade med holländska hål-

broderier. Uppbäddad med glänsande hvita

lakan, kuddar och dagtäcken, utgjorde den en

verklig praktpjäs i rummet. Midt emot

denna hängde mellan tvenne fönster ett mo-

numentalt gökur, prydt med förgyllda bar och
timglas, tydande på lifvets kortbet och dödens

visshet. öfverallt i rummet hängde litogra-

fier ur Svensk Plutark: Arwid Wittenberg,

Torsten Stålhandske, Adler Salvius och Ko-

nung Gustaf II Adolf. Tili och med krono-

fogden kände sig angenämt berörd af svalkan,

luften och doften i detta rum. Det luktade

godt af lavendel och af ett par blommande

myrtenträd i fönstren mot gården. Kammar-

jungfrun kom in och frågade om herr
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Toll. .
. T011... stadius ville ha rakvatten.

Kronofogden strök sig om hakan.
Mj a, jag rakade mig i går morse. Inte har

jag rakdon med mig.

Flickan försvann med ett knipslugt leende.
Om en stund kom hon åter med en, kanna

varmt rakvatten, efter henne fransosen, nu i

livre i guld och rödt och räckte hän artigt bu-
gande och under en massa ord „Monsieur”
sinä egna rakdon.

Kronofogden såg ej belåten ut öfver invi-
ten, men hän tog emot det ena som det andra
och gaf sig tili att tvåla in sig, raka ooh borsta

sig, eftersom omständigheterna tycktes fordra

det. Sedän hän petät upp fadermördaren,
knutit sin kravatt, låtit Matts kusk spänna upp
byxhällorna, förvissat sig om att sidennäsdu-
ken fanns på sin plats, tog hän silkeskaschet-
ten på sig och gick, modigt bekämpande obe-
haget att veta, det nyfikna ögon frän alla
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fönster bespejade hans färd, från flygelbygg-
naden tili den stora trappan. Hän steg kavat

in i den med sandstensplattor belagda vesti-

bulen, trädde genom en gammaldags, bred

dörr in i slottets s. k. porträttgalleri, ett stort,

lågt rum med paneladt tak. Den sjunkande
solen silade genom ett löfverk af lindar och
vildt vin ett varmt rödaktigt ljus in i det ål-

derdomliga rummet, ett ljus tillräckligt starkt
för att låta kronofogden ännu se en skymt af

herr grefvens ättefäders bilder. Där längst

borta såg hän lagmannens öfver Östra Finland
Frisius’ bild, stamfaderns, adlad och baronise-

rad med det namn ätten nu bar. Redan hos

honom såg man det spotska draget öfver de

tunna läpparna och detta sarkastiska löje som

utmärkte hela släkten, ty hos alla var den

vänstra mungipan dragen nedåt. Förunder-
ligt, dessa Fredensköldar hade gift sig in i

alla möjliga finska, svenska och utländska
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ätter, men det fäderneärfda draget af ironi

hade liksom renodlats, det gick från far tili

son, från den första tili den, sista lika karakte-

ristiskt i hvarje släktled. Hvilken underbar

lag är ej denna ärftlighetens, förklara den kan

man ej, bestrida kan man den ej heller.
Porträttgalleriet var ett fuktigt nm, så att
tili och med denna vackra sommardag en brasa

fladdrade i spiseln för att hålla gråstensväg-

garna så torra som möjligt. Vid spiseln stodo

tvenne väldiga kar.mstolar, klädda med atlas-
läder. Kronofogden, som småningom bör-
jade tycka att ban väntat nog länge, var just

färdig att kasta sig ned i den ena Stora län-

stolen, då dörren tili vänster om kaminen öpp-
nades och in trädde fru grefvinnan Marianne

Fredensköld, född Ulfsparre.
Hon var en högväxt, fetlagd dam med Ij usa,

mattblå ögon, som fulla af välvilja och omoti-

verad godhet blickade omkring sig. Att hon
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som ryktet sade, ioke hörde tili de snablbtänkta,
stod utom allt tvifvel. Hon var klädd i en

svart, vidlyftig krinolinkjol med många far-

bolaner. Plöröserna på armen, den tredubbla

hvitsvarta kragen, den lilla hvita mössan och

det breda, hvita förklädet angåfvo hennes än-

kestånd. Öfver ali denna sorgprakt bar hon

mot aftonkylan en äkta, röd ostindisk schal

öfver axlarna. Värdigt seglade hon in genom

dörren hållande en binocle med långt sköld-
paddsskaft för ögonen.

Kronofogden ställde sig i position, bugade

oklanderligt djupt och kysste vördnadsfullt den

gamla fruns mjuka, hvita hand. Min nådi-

gaste fru grefvinna, min nådigaste, högväl-

borna fru grefvinna, jag tager mig friheten

att framföra mitt djupaste deltagande i den

förlust ni fru grefvinna, fäderneslandet och

jag, eder ödmjukaste tjänare lidit. Jag hop-
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pas att min person icke är fru grefvinnan all-

deles obekant.

Nej bevars, grefven, min salig man, nämnde
ofta eder person med särskild estime, och så

bar ni ju, då det gällde Rapola ekonomi och
min sons affärer, visat oss mycket tillmötes-
gående. Eår jag lof att fråga hvad som för-
skaffar mig äran af herr kronofogdens be-

sök? Jag vill minnas det finns några obeta-
lade förskott. . .

Ja visserligen, visserligen, ingalunda, inga-

lunda, min nådigaste grefvinna. Det finnes

några outlösta förskott tili unge grefve Egon
Odo Mauritz Fredensköld, men det är ju bara
bagateller. Jag bar tagit mig friheten att be-
söka fru grefvinnan för att framställa ett för-

slag, som jag hoppas skall emottagas . . .

Var så god och sitt ned, och grefvinnan

drog i en klocksträng och befallde den inträ-

dande betjänten att komma in med ljus och ett
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litet bord. Efter mycket krusande satte sig

grefvinnan ooh kronofogden i hvar sin karm-

stol vid den flammande brasan, medan betjän-

ten mellan dem placerade ett bord och därpå en

silfverkandelaber prydd med ättevapnet.

Min nådigaste fru grefvinna täcktes tillåta

mig att först yttra ett par ord om mig själf.

Ja, var så god, och grefvinnan satte sig be-

kvämt tili rätta, drog kjolarna åt sig och nop-

pade om sinä farbolaner.

Mj a, jag är, fru grefvinna med förlof sagdt,

ett här markerade kronofogden sitt tai med

en kort paus, som hän underströk med att

starkt sammandraga sinä buskiga ögonbryn,

ett kärlekens barn.

Fru grefvinnan såg hapen upp.

Min fader var öfverstelöjtnanten vid kung-

liga Västerbottens regemente, Carl Rupert

Toll, min moder var en obskyr person ur fol-

kets djupa led. Jag har vuxit upp som björ-
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nens ungaf i skogen utan vård, eftersyn och
huld. Jag har fått taga hand om mig själf
från början. Döpt efter min fader tili Carl
Rupert har jag vuxen tagit mig namnet Toll-
stadius. Om någon i detta land, .har jag för-
sakat, trälat ooh sträfvat. Jag har lyckats, där
tusende gå under, jag har vunnit en förmögen-
het. Nåväl, en dag när denna förmögenhet,
lif och ära stodo på spel, tili följd af föråldra-

de ekonomiska lagar, trädde eder make högt-
salig gref Jakob Mauritz Frendensköld emel-
lan, hän räddade mig, och ... och med anled-
ning däraf ville jag . . .

I detsamma ringde matsalsklockan och den

franske betjänten anmälde att bordet var ser-

veradt.

Eh, bien, var god och Stig in i matsalen, ni
träffar där min son. Jag ville bra gärna att

hän finge vara med från början om det pro-
jekt ni ämnar framställa. Hän är ju numera
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den, som skall taga ledningen af hela detta

hus. Altererad och echaufferad, fingrade

grefvinnan nervöst på sinä plöröser, medan

hon oroligt frågade sig själf, hvad i herrans

namn vill denne öppenhjärtige herre homma

fram med.

Bordet stod dukadt midt på golfvet, he-

lysi af tvänne höga, gammaldags silfrver kan-

delabrar, hvars vaxljus spredo sitt milda sken
öfver den ståtliga, ostindiska porslinsservisen,
silfverkärlen och det bländhvita bordslinnet.
Fyra högkarmade stolar, klädda med gyllenlä-

der, stodo raka och högtidliga vakt kring bor-

det.

Som på ett klockslag trädde fyra personer

in i rummet. Frän d,orren tili serveringsrum-

met steg den fransyska sällskapsdamen, af obe-

stämd ålder, klädd i omfångsrik krinolin, med

uppkammadt hår, med en krönande sköld-

paddskam öfverst, nigande in. Hon presente-
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och allt det andra.

Från dörren å långväggen kom unge gref-

ven själf i stor middagsdress, klädd sorti den

tidens jeunesse doree plägade det, å la Alfred
de Musset. Blek, spenslig, med turma läppar.
För öfrigt återfunnos alla släkten karaktäri-
serande drag i det kalla, stela ansiktet.

Från porträttgalleriet steg gamle Tollsta-
dius in åtföljd af grefvinnan, som glömt hans
namn och därföre presenterade honom som en

kronofogde, som den. aflidne maken, fadern

haft affärer med.

Unge grefven räckte de yttersta fingerspet-
sarna tili den starka kraftyttring kronofogden
utvecklade, när hän kramade den spensliga
handen.

Hvad förskaffar Arlax aran af herr krono-
fogdens besök, sade hän. Det är väl, och hans
vänstra mungipa drogs betydligt nedåt, när

129 9.
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hän tillade, det är väl affärer kan jag tanka.

Gäller det minä förskottskvitton från Nizza?

Från Monaco?
Från Nizza, sade grefven och den vänstra

mungipan drogs ytterligare ned. Det var en

officiell öfverenskommelse att aldrig nämna

namnet Monaco i detta hus. Där hade herr

grefven aldrig värit. Kronofogden blef röd,

vreden höll på att stiga honom åt hufvudet.

Hän ref upp sin bonjour, dök ned i den Stora

bröstfickan, drog fram några solkiga papper,

vek upp dem och sade med tillkämpadt lugn:

från Monaco, medan hän med sitt grofva pek-

finger, omslutet af den Stora carneolringen

visade på underskriften, Monaco den 23. Mars

18

Gamla grefvinnan spände sinä milda blå

ögon i sonen och sade nastan ångestfullt: Mais

sois tranquille.
Monaco, såvida herr grefven ej vill för-
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neka sin namnteckning, kom det ännu en gång
från den gamle byråkraten, förgrymimad som
hän var öfver att någon ens förutsatte att hän
kunde ha orätt.

Grefve Mauritz knep ihop de tunna läp-
parna, rynkade näsvingarna, som om hän luk-
tat pa nagot surt. Jaha, och nu är det herr
kronofogdens mening att inkassera dessa me-
del, om jag förstår er rätt.

På intet vis herr grefve, ni missförstår mig
helt och hållet. Den tanken är så långt ifrån
mig att jag tvärtom, och det oerhörda in-
träffade att herr kronofogden högtidligt ref
hela bundten af små kvitton i fyra delar och
lade papperslapparna på grefvens tomma pa-
stej assiette. Se här min mening.

Mademoiselle Trinite så hette sällskaps-
damen spärrade upp sinä mörka ögon, quel
homme magnanime et noble, undanslapp det
henne.
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Unge grefven var stukad för ett ögonblick,

hän såg tili och med osäkert upp på sin moder,

hvilket ej skett sedän hän var ett litet barn.

Grefvinnans ögon fylldes af tårar, hon gaf

den gamle en tacksam blick.

Kronofogden kände sitt hjärta smälta af

stridiga känslor, tili slut togo de behagliga öf-

verhanden. Sannerligen, det tycktes vara

sant, det där, att det är roligare att gifva än

att taga. Min unge herre, sade hän vänd tili

grefven, som med rynkade ögonbryn och ryn-

kad näsa petade i en läcker volauvent, tillåt

mig att säga, hvarföre jag kömmit tili Arlax

gård. För Eder moder har jag förtalt min

barndoms sorgliga saga och den Stora tacksam-

hetsskuld i hvilken jag stått tili eder fader.

Nåväl, utan arfvingar minä år äro räk-

nade har jag gjort mig den frågan,

hvem skall jag lämna minä penningar. Jag

vill ej se dem som danaarf gömmas ien stats-
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förvaltnings opersonliga maskineri, jag vill
binda minnet af dem vid mitt namn. Med
andra ord, jag har som en gärd af aktning och
erkänsla ämnat testamentera dem åt grefve

Jakob Mauritz Eredenskölds son.

Äh, herr kronofogde, utropade grefvinnan,

satte binoclen för ögonen och såg för första
gången med uppmärksamhet på det Stora

skarpa ansiktet med de klippska ögonen under
de buskiga ögonbrynen.

Grefve Mauritz tappade gaffeln i tallriken
och rodnade öfver denna sin tafatthet, näsans
rynkor jämnade ut sig.

Tillit mig en fråga, sade hän med ett tvif-

velaktigt leende, vändande sig mot sin under-
liga gäst, huru stor är den summa, som ni så

generöst ämnat. ..

En million herr grefve, en million fru gref-

vinna, svarade den gamle prompt och med
själfkänsla.
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Quel homme manganime et noble, hördes

mademoiselle Trinite utropa för andra gången.

Sanningen att säga, fortsatte kronofogden,

lämnas Wattola aktierna orörda en tid, så

stiger summan med väl 10 %.

Mera än en millien.

Kronofogden njöt. Taga penningarna med

sig i grafven kunde hän ej göra och då kunde

intet väl vara behagligare än att njuta af dem

såsom hän det nu gjorde. Saligheters salighet

skälfde genom hans s jäi. Hän kände sig rörd

öfver sin egen godhet och mamsell Trinites
tillbedjansfulla blickar. Att det ändå verkli-

gen skulle vara roligare att gifva än att taga,

som det lär heta i skriften och som Maja Lisa

där hemma jämt bar på läpparna, det hade

hän aldrig i lifvet trott. Och allt detta var ju

hans egen., hans egen lysande ide.

Och denna summa, sade grefve Mauritz,

den gifves . . .
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Ja, den gifves med ett villkor, ett enda, men

absolut, att unga grefven lägger mitt namu tili

sitt grefliga.

Binoclen föll från grefvinnans näsa, han-

den, som febrilt noppadepå farbolanerna stan-

nade som förstelnad med lillfingret i vädret.

Nå det må jag säga, det var ett villkor, ett

underligt villkor. Huru skulle det låta i så-

dant fall.

Två röda fläckar brunno på grefve Mauritz
kinder. Nå, men burn skulle det låta i sådant

fall. Huru heter ni, min herre?

Hvad jag heter, och kronofogden såg ej lek-
full ut, en mörk rodnad steg upp i hans an-

sikte.

Ja, jag ber om ursäkt, men ingen har nämnt

namnet här vid bordet, svarade grefve Mauritz
stolt, och ... seende mot de sönderrifna kvit-
tenserna. .. det är så länge sedän jag hade
nöj et att. ..
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Den gamle låtsade icke om ursäkten, hän

repeterade högtidligt markerande hvarje staf-
velse med carneolringen: Egon Odo Mauritz

Fredensköld-Toll. ..

Kanske vi, inföll grefvinnan hastigt, hålla

där, vi aro släkt med familjen Toll, de ha ett

krönt lejon i klufvet...
..

. stadius, knackade kronofogden obarm-

härtigt i bordet.
Mais (dest gentil, c’est grandiose, utbrast

fransyskan med öfvertygelse.

Det arbetade häftigt inom unge grefven,
hän var färdig att slunga ut något af dessa

ord, som hän lärt sig af Monacoa internatio-

nella lymlar, men en millien, en million, hvil-

ken svindlande följd af lyckochanser innebar

ej det ordet. Eör en enda gång behärskade

hän sig. Med spelad bonhommie yttrade hän

tili kronofogden: Ni vill således köpa mitt

namn, vårt namn?
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Mj a, man kunde också möjligen säga att

jag vill sälja minä säkra fordringar. Ja, jag

har dem alla här, minä reverser och handlin-

gar, nere i flygelbyggnaden.
Grefve Mauritz’ stridslystnad och öfversit-

tarinstinkter voro väckta, haa vände sig på

franska tili mamsell Trinite och utbrast: Ni

tillber den gyllne kalfven i vår gästs person,

och är ju alldeles intagen i Hiomme magna-

nime et noble. Ni ville visst bära detta namn

gentil et beau.

Men mamsell gaf sig ej. Med oändlig öf-
verlägsenbet sade hon att om man engång var

tvungen att bo här uppe i Finland, så var det

precis detsamma om man hette si eller så,
vackert var det dock aldrig.

Nu blef det en trio. Grefven, grefvinnan

och mamsell folio in med stigande ifver och

värme, talande ett språk, af hvilket krono-
fogden ej förstod annat än ordet million, som
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allt som oftast föll öfver debattanternas läp-

par. Men hän förstod godt hvad det gällde.

Grefve Mauritz var indignerad i ord och later,

hän arbetade upp sig tili en sig sj ali stegrande

förargelse, som började roa den gamle.

Plötsligt utbrast kronofogden i ett kort

högljudt skratt.
Grefve Mauritz såg förnärmad på honom.

Får jag loi att fråga hvad som väcker er mun-

terhet?

Jag ber om ursäkt, jag kom att tanka på

något... kronofogden erinrade sig att Maja

Lisa vid det här laget där hemma i pigkam-
maren sjöng: „bela världen fröjdes Herran”.

Nu gick det franska pratet åter löst. Kro-

nofogden lyssnade en stund förströdd därpå.

Då det hotade att fortsätta länge än, gick det

uppför honom huru olämpligt hän kömmit i

detta hus, huru öfverflödig hän var vid detta

bord. Af den blåskimrande iden, som före-
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fallit honom så glänsande fanns intet kvar.

Här hade hän suttit, suttit utan tobak och

snus, smält unge grefvens öfverlägsna ord och

maner. Hän hade med gaffel, hara gaffel,
under löjliga ansträngningar krafsat i sig allt

möjligt, mat var det ej. Icke en sup, icke ett
glas öl hade bjudits honom, och så fick hän

höra det där pratet som hän ej förstod. Ja,
vid gud, mi förstod hän ett, åtminstone ett

ord, som unge grefven slungade ut, åt hvem

och om hvad, det visste hän ej .. . men nu

kunde det vara nog.

Resolut sköt hän, undan sin stol. Mamsell

Trinite såg häpen ut, betjänten borta vid dör-
ren var förlägen, men intet hjälpte.

Det tyckes mig, sade kronofogden, bugande

mot grefvinnan, som om min person vore öf-
verflödig vid denna diskussion, jag har hand-

lingar att genomgå, är därtill trött af resan,

jag tillåter mig att aflägsna mig.
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Men teet, utbrast grefvinnan höfligt ur-

skuldande. Ursäkta oss, men den frågan ni

väckt är ju stor och betydelsefull och vi aro

vana .. .

Kronofogden afbröt henne; Vili unge gref-

ven komma ned tili mig och öfvertyga sig om

att alla handlingar och värdepapper äro i ord-

ning, så står jag kronofogden tog fram sitt

massiva guldur att träffa tili kl. precis 10

i afton.

Sällskapet reste sig, betjänten drog undan

stolarna och fick befallning att lysa kronofog-

den ut genom det halfmörka porträttgalleriet,

och så slutade de första förhandlingarna om det

höggrefliga namnet Fredensköld-Tollstadius.
När kronofogden kom ned tili sitt mörka

rum var hän vid det miserablaste hutnör. Hän

stack ett stycke pikanell i munnen, stoppade

sin långpipa med Gefle vapem och rökte med

verkligt raseri. Med ett uff, uff, gaf hän
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sin förtrytelse tillkänna, uff, uff, hau vandra-

de med stora steg af och an i rummet för att

så fort som möjligt kalmera sig, ty hän var

gammal och visste att förargelse och vrede
göra vätskorna tunga odh griper störande in i

lifsförloppet. Då och då såg hän på klockan.

Tiden led och ingen kom. Hän drog ned gar-

dinerna, öppnade sin jämkista, tog ut de så

ofta genomsedda papperen och ordnade allt på

bordet för att, om unge grefven kom, i ett nu

kunna göra ställningen klar för honom. Tyst-
naden, det kara arbetet att smeka och tumma

alla dessa handlingar lugnade honom, vaggade
hans s jäi tili ro, så att timmarna flydde på
snabba vingar, omärkligt fort. Plötsligt sur-

rade det i skrofvet på det gammaldags uret,
en lucka i den förgyllda gafveln öppnade sig
och en gyllne gök ropade fjäskande ut sitt
kucku tio gånger. Kronofogden reste sig
hastigt, gick tili dörren, stängde den i lås.
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Jaså, man vill icke låta höra af sig.

Så packade hän in sinä papper i kistan, låste

den och begynte skyndsamt att kläda af sig. Hän

kröp ner i bädden, släckte ljuset och trött af

resan och tvånget vid supen somnade hän godt.

Vid midnattstiden väcktes kronofogden af

den gyllne göken som åter fjäskade, nu med

sinä tolf rop, men somnade åter och hade en

härlig dröm, hän tyckte att gamle grefven

kom och tryckte hans hand. Med sitt mest

förbindliga leende frambar hän tili kronofog-

den sitt tack för den lysande iden och för det

sätt på hvilkeit hän, i dag lagt ut den för fa-

miljen. Särskildt tackade hän honom för den

möda, hän, en sjuttioårig man, gjort sig för

att omsätta iden i verklighet. Så försvann

grefven och kronofogden tyckte sig se Stora

röda, blå och gröna blommor, som ömsom glöd-

de, ömsom bleknade i färger, strålande mot en

gyllne grund och plötsligt midt i färgernas
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prakt syntes åter gamle grefvens nobla an-
sikte, men nu vemodigt, ja sorgset. Det såg

ut som om den gamle velat säga något, men
oaktadt alla ansträngningar kommo ej ljuden

öfver hans läppar. I ett nu försvann hän och
ur ett färglöst fjärran tyckte sig kronofogden
höra ett dämpadt: „det blir tili olycka”. I
detsamma såg hän vackra Konstantin med sinä

mörka lugna ögon. Kronofogden satte sig
fullt vaken upp i sängen och tog sig mot hjär-
tat, som arbetade förtvifladt häftigt. Nikoti-
net gör sin verkan, sade hän för sig själf, jag
rökte för mycket i går kväll. Det blir tili
olycka, ropade någon i dörren tili mig. Hvad
blir tili olycka. Pengarna. Dessa pengar där-
borta i kistan, svårt förvärfvade, mödosamt

samlade, kanske icke ens alltid uttagna med
rätt och billighet. Hvem svarade för att unge
grefven, om hän fick dem om hand, ej lät dem

fara som allt det andra, som hittills kömmit i
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hans värjo. Där den gamle satt i sin bädd

med handen tryckt mot hjärtat, började hjär-

nan att arbeta med brusande fart och på

några sekunder gingo fullt klara tankar och

slutledningar igenom hans hufvud. Orden

hade ej kunnat följa dem åt. Och alla dessa

tankar talade samma språk. De sade rent,

klart och tydligt ut hvad hän under de se-

naste timmarna endast känt. Kuru hade hän

blifvit behandlad af denne presumtive arfvin-

ge? Hade hän hört ett höfligt, ett artigt ord

af honom? Du har värit dum, gamle Tollsta-
dius, det är just det du har värit. Plötsligt

greps hän af en orimlig, oförklarlig vrede mot

sig själf och det hus där hän vistades. Hän

drack ett glas vatten för att lugna sig och steg

upp ur sin bädd. Nu var hän en helt annan män-

ni 'ka än i går, en människa som tänkte tvärt

emot hvad hans fantasi, hans känsla förledt

honom tili under de två sista dagarna. Hän
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en beslutsam man. Hän gick resolut tili dör*
ren, öppnade den, gick utan hatt och ytter-

kläder i den ljusa sommarnattens halfdunkel

direkt ut på bakgården, raka vägen tili dräng-
stugan, väckte Matts kusk och befallde honom

kort och bestämdt att genast spänna för och

köra fram tili baksidan af flygelbyggnaden.
Så gick hän åter in tili sig och ställde sig in-
vid fönstret, där hän väntade med samma ner-

vosa otålighet som då, den gången i ungdo-

mens vår när .. nå nu körde Matts kusk
fram. Kronofogden öppnade ifrigt fönstret,

lyfte med egna krafter den tunga kassakistan
upp på fönsterbrädet och befallde Matts i
sakta men bestämd ton att placera kistan där
den skulle vara. Så lyfte hän en af taburet-
terna i rummet fram tili fönstret, steg ufip
på fönsterbrädet och hasade sig ned, tram-

pande ned rosenbönor, stormhattar och eld-

145 to.
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nejlikor, som växte och knoppades här i skydd

af muren under fönstret, gick tili åkdonet

med snabba, elastiska steg, satte sig bekvämt

och kuskade i sommarnattens halfdunkel från

Arlax gård.

En enstaka hund borta vid trädgårdsmästa-

rens boställe gaf tili ett skall, det togs upp

först af en och annan hund invid i den Stora

hundgården, i ett nu var hela kopplet vaket

och föll in med ett skall, en dånande hund-

konsert, som väckte alla Arlaxnejdens hundar.

Nedskälld och utskälld, men glad i sin håg

som om hän undsluppit en dödlig fara, åkte

kronofogden åter mot hemmet.

När hän kom ut på den höga backen, där

Clas Flemings folk harjat bland böndernas

skaror, gick solen upp öfver fälten. Dess klara

värmande strålar väckte lärkorna, där de

slumrat i skyddet af den vajande säden, och

rapphönsfamiljerna i klöfveråkern, gaf lif åt
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tusentals af nattkylan domnade fjärilar. O,
hur var ej morgonen härlig, hvilken ond ande
hade narrat honom tili detta steg, som hän

i går kväll höll på att taga. Hän såg på sitt

jag från i går som på en främmande män-

niska, som hän i dag räddat från onda anslag

och hänförd af morgonens skönhet, af fjäri-

larnas fladdrande ooh lärkornas sånger, brum-

made hän med sin kraftiga röst: hela världen
fröjdes Herran.

.Matts kusk, som icke kände igen sin herre,

frägade:

Hva’ sa’ herra?
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VI KAPITLET.

ARF VET.

Det var en strålande junidag, när Axel åter

körde in i sin barndomsstad. Syrenerna i sta-

dens vanvårdade trädgårdar och promenader
sköto sinä doftande klasar upp mot den vårliga

himmelen med sinä mjölkhvita, småulliga moln

på azurgrund. Björklöfvet, ännu vårnytt,

blankt och ungt, ångande i solvärmen, gaf luf-
ten sin fina doft, på samma gång mjuk och

dock eggande.

Där Axel kom med den nyss vunna lyran i

den blå studentmössan och sinä ännu ej fyllda
aderton år, var hans humör i samklang med den
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yttre naturen. Det skulle bli roligt, sade hän sig

själf att se dem alla, Elias, den kloka Elias,
Pontus gårdvar, Hedda, Joel, Matts kusk och

valacken, allra roligast ändå att åter tränga

in i den förvildade och förvuxna trädgården,

att ännu en gång, fastän student, leka indian

och finna lilla Anna Rosen midt inne i den

nästan manshöga hundlokan, att se huru hon
rodnade så grant, se hennes skrattande blå
ögon och sitta sida vid sida med henne och

hjälpa henne att lösa problem. Så gingo hans
tankan öfver tili kronofogden. Ja hän var
nu död, ,nå det kunde ej hjälpas. Sorja ho-
nom? Nej det kunde ej komma i fråga. I
tio års tid hade Axel från ett fönster sett den
gamle herrn, sett honom nästan alltid, med

oro ooh skräok. Sakna honom, det gjorde hän

ej, men nnderligt var det i alla fah att tänka
sig att en sådan mäktig herre som kronofog-
den nu var borta. Stor, stark och viljekraf-
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tig, fyllde hän i sin tid hela huset och gården

med sitt eget jags raäktiga personlighet, där

blef knappast rum för någon annan i hela hu-

set. Och så med ens, borta, som ett ingen-

ting, tre skoflar mull på en kista, klangen af

kyrkklockorna, o ve, o ve, som dallrade och

förtonade i vårluften, och sen var allt slut,

slut för eviga tider. Ja, hvem skulle nu kom-

ma att bo i de stora soliga rummeni, hvem

härska öfver - mönstergården och den härliga

förfallna trädgården, där det var så skömt att

ligga 1 det höga gräset i skyddet af blommande
syrener och fläderbuskar.

Under dylika tankar åkte Axel på den skram-

lande skjutskärran in på den breda, raka, dåligt

stenlagda gatan,- medan hän kisande i solgasset,

såg dit bort, där solan hällde massor af ljus

öfver de röda taken, de hvita fönsterbågarna

och blänkande rutorna, där, just där var kro-

nofogdens gård. Och där vid portem satt
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Pontus gårdvar och solade sig. Pontus, Pon-

tus, ropade Axel, men något sköt upp i stru-

pen på honom, som gaf hans röst en främ-

mande klang och tvang tårar upp i hans ögon,

hän kände sig road af och på samma gång

skamsen öfver denna känslostämning. Pontus

lystrade knappt tili ropet, men just då kärran

nalkades, tycktes hunden vakna upp ur sin be-

grundan. Den hoppade upp gång på gång

och gaf tili ett glädjeskall, som snart gick öf-

ver i ett klagande smågläfs. Pontus sörjde

husets herre.
Axel körde in genom portem, hoppade ned

från kärran och såg sig osäkert omkring. Går-

den var tom. Pontus slickade hans händer,
bet sakta smeksamt i hans ärm, skällde tili då

och då, men det glada skallet var borta, där
flöt alltid ett klagande ljud, som ville den säga,
så här är det nu kara van, alla ha skingrats,
alla ha gått, enisam är jag, ensam är du.
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Axel gick tili drängsbugan, för att söka upp

det rum, hän bebott största delen af sitt lif.
Dörren var stängd. Köksdörren likaså. Med

en kansia af tvungenhet tog hän i låset tili
tamburdörren, förgäfves, också den var

stängd. Hän gick tili folkstugan, tili Matts

kusks rum, tili stallet, allt var stängt eller

tomt. Med Pontus gårdvar tätt i hälarna hade

hän gått från dörr tili dörr utan att någon

öppnade för bonom, så tog hän sin tunna

kappsäck, ställde den på trapplanet och satte

sig själf på bänken i skuggan af det långt ut-

skjutande förstugutaket. Pontus följ-de ängs-

ligit, trofast med och lade sitt Stora lurfviga

hufvud i Axels knä. Då och då blickade hän

upp med sinä trofasta ögon mot sin unge,

modstulne berre och stönade sakta. Båda tyck-
tes besjälade af samma tanke: finns det några

mera öfvergifna varelser på jordens mnd än

vi två. För första gången i sitt lif fick hän
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en stark, en lefvande förnimmelse af hvad det
ville säga, när döden gästat ett hus. Hän såg

dystert ut öfver denna gård, som fordom städ-

se vält öfver af lif och rörelse. Då vrenska-

des böndernas hästar här, eller gnäggade åt

hvarandra, då sprang Elias eller någon annan,

beskäftigt i sitt arbete öfver gården. Matts

kusk gick ordnande och regerande bland bön-

derna, eller sopande och städande, medan
vackra Hedda, då och då snabbt kilade i Maja

Lisas ärenden mellan de olika visthusen. Det

var då, nu var gården död.

Axel hade suttit en god stund på trappan,
solskifvan hade rört sig, flyttat skuggorna
närmare det Stora husets stenfot, då Pontus
plötsligt lystrade tili och började morra.

Någon går där inne i huset. Hän lyssnar,

det är en gammal mans tunga steg, som be-

tänksamt tyckas mätä golfytan. Hän gripes af
en kansia af obehag, af skräck. Dörrarna äro
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stängda, ingen har gått in i buset, och det

oaktadt! Pontus Springer upp och börjar

gnällande att skrapa på dörren.

Är någon där, ropar en sträf, knarrande

stämma ur husets inre.

Axel, Axel Strandman
Nå ändtligen, gå tili porten mot gatan, tili

grefvens foma ingång, den här dörren är

stängd. Vi ha väntat länge på dig, Axel.

Axel tog sin kappsäck ooh åtföljd af Pon-
tus gick hän in genom grefvens paraddörr,

hvars tröskel hän aldrig förut beträdt. Hän

kom in i en tarabur med tvenne dörrar. Ge-
nom den ena såg hän ett rum, där flere herrar

tillsammans med stumma Joel sutto bläddran-

de i handlingar och papper och skrefvo i slitna

tunga böcker. Axel hade allt bra stor lust att

stiga in och hälsa på Joel, men vid den andra
dörren stod rektor Lj ung och bolmade ur en af

den aflidnes sjöskumspipor, nickade myndigt
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åt honom, att komma in och sade kärft: Hvar-
för har du inte kömmit tidigare. Axel, som
visste huru snabbt hän ilat i väg, kände sig,
i den veka stämning hän befann sig, illa be-
rörd af den befallande tonen och förnam denna
känsla ännu starkare, när rektorn utan vidare
ropade ät honom från det inre rummet, dit
hän åter gått: Kör ut hunden, den har intet

att göra här.

Sinnet rann på honom, och för första gån-

gen gaf hän luft åt den hätskhet gent emot

denne myndige man, som kommenderade i
detta hus som om det värit hans eget, kort
och godt svarade hän: Nej, jag vill ha Pontus
hos mig. Den har länge nog värit ensam.

Med rektorn i spetsen vandrade hän och

Pontus genom grefvens Stora ljusa lavendel-
doftande rum in tili kronofogdens kontor, in
i hans allra heligaste. Där stod ju soffan med
fårskinnsöfverdraget och kistan, som hän så
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ofta hört talas om. Den stod där utdragen,

värdelöst uppslagen, öppen ooh i sned linje

mot väggen. Hvilket belgerån! Hela dess

innehåll låg tömt på det Stora expeditions-
bordet, på chiffoniern, på soffan, ja litet hvar-

städes. Nu förstod Axel klart ooh fullt att

hän var död, gårdens herra.

Sitt ner, fnyste rektor Ljung.
Tag plats, grymtade rådman Svahn.
Axel satte sig på yttersta kanten af en stol-

sits. Med de långa, åbäkliga benen i slappa

osköna cirklar benkläderna voro för korta

och stöflarna för stora var hän ej någon

plastisk företeelse. Hän smekte med den

vänstra handen vännen Pontus bakom öronen,

medan den högra hängde slapp och viljelös

öfver stolens rygg.

Jaha, sade rektorn, gamle kronofogden är

död och begrafven nu.

Tystnad.
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Endast flugornas sur,r och ett välbehagligt
stönande från Pontus hördes. Axel förstod
att hän borde ha sagt något i denna stund,
men då ham ej visste hvad hän skulle säga,
kände hän sig vresig, bitter och halit ur fatt-
ningen.

Kronofogden bad hälsa Axel

Axel såg trilskt upp. Det tror jag inte,
kom det ur honom.

Hvad säger du, röt rektorn. Tror du inte

det. Hän hade stukat generationer af skol-
pojkar, och nu kom den där . ..! Tror du inte
hvad jag säger?

Nej. Kronofodgen brukade aldrig hälsa
på mig, så att, att. .., och så hade hän väl

annat än mig att tänka på, när hän .. . när
hän .

. . skulle dö.

Rektorn slog ifrigt med pipskaftet på mas-
san af papper, handlingar och reverser, grep
häftigt i ett papper som låg afsides för sig.



158

Jag kan väl säga begriper du säga att,

att hän bad hälsa dig, ty här står det, och

rektorn läste med myndig, hård stärama

. . . „all annan min egendom, lös som fast, tili-

faller studeranden Axel Strandman”. I sitt

evigt sjudande rätthaveri såg hän triumferan-
de på ynglingen och frågade honom med pon-

dus: Nå erkänner Axel nu, att jag kan säga

att kronofogden bad hälsa Axel.

Axel rörde sig ej. Hän tycktes ej alls höra

på talet. Det var som om någon taiat någonstä-

des tili någon annan, som icke var hän. Hän,

som nu satt här och sörjde öfver att den gamla

gården var död, hän hade kömmit med själen

så öppen och sann, som hans s jäi öfverhuf-
vudtaget kunde vara, hän hade väntat på ett

vänligt ord, en styf, otymplig, men oaktadt
allt välmenande lyckönskan tili den gyllene

lyran, priset för så många år af arbete och

försakelse. Hvad hade hän rönt? Ingen hade
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tagit emot honom, ingen hade tryckt hans

hand. Bortglömd af alla stod hän där ensam

i världen. Hedda, Elias, Rosens Anna, hvar

voro de. Hans hjärta begärde bröd och man

gaf honom guld och hans hårda, trilskna pojk-
sj äl, som smultit upp under några soliga lycko-
dagar frös igen tili is. Hän teg hårdnackadt.

Rektorn såg på ynglingen med ogillande,

mörka blickar.
Rådmannen drog ned mungiporna, runkade

på hufvudet och ryckte på axlarna, sä bröt hän

ut argt och häftigt: Du har fått alla krono-

fogdens pengar, förstär du det? Alla, utom

några tarfliga legat och obetydliga afdrag af
skulder, som t. ex. minä och rektor Ljungs
obetydliga växlar, och ..

. och. .
. inte ens

Hedda har fått något, icke en slant, och det är
då svinaktigt, eller hvad tycker du Axel?

Axel teg.

De två gamla herrarna, hårda egoister, som
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för längesedan glömt, huru man känner och

tänker när man är ung, sågo menande på hvar-

andra, gjorde miner och åtbörder af ogillande

och förakt.

Lyckligtvis, fortsatte rektorn under det hän

drag starka bloss ur sin pipa, ha vi, som blif-

vit utsedda tili utredmng&män för boet och

förmyndare för dig, rätt att, enligt § 8 i

testamentet, ifall du Axel är med på det, ge

Hedda något, vi ha tänkt oss 5,000 rubel.

Hvad säger du om den saken Axel?

Nej, kom det hårdt och kärft från ynglin-

gens hårdt sammanslutna läppar. Nej och
nej hade rektorn och rådmannen nu fått på

hvarje fråga tili Axel, ty hän befann sig i ett

tillstånd af öfverretning, bitterhet och fysisk
trötthet.

Sa du nej, skrek rektorn. Säger du nej,
sakramenskade pojke, röt rådmannen. Viti du



161 H.

inte ge 5,000 rubel åt Hedda. Vet du inte att

hon är din mor?

Nej,

Har ingen sagt dig det?

Jo, Kustu Nylund.

Nå, nå hvad sade du då?

Jag slogs med honom, hän fick stryk, sade
Axel med ett uttryck af ondska, som tvinnade
sig ihop allt mera inom honom. Det blef ett

ögonblicks tystnad. Pontus kände åska i luf-
ten. Hän klef med framtassarna upp i sin

herres ooh väns famn.

Men har icke Hedda själif sagt det, eller vi-

sat dig det, eller lätit dig förstå?

Axel slog häftigt armarna kring Pontus
hals, ooh under en Ström af bittra, heta tårar

brast hän ut med häftigheten af en länge dold
smärta ooh lidelse: Nej, nej, aldrig, aldrig!
Hon har blygts öfver mig. Det har hon all-
tid . . . alltid.
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