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SldLldringen i "Fiendemakter i det for
dolda"omfattar en tidsperiod av ungefär
två år, motsvarande minister Rudolf Hol-
stia utrikesministertid; handlingen uti
doken har emellertid av litterära orsa-
ker samnianträngts inom av en
följd av månader under ett ar. Harmaat
kunde sasom detta detecknas året 1920,

De i själva romanen uppträdande el-
ler omnämda personerna aro fullkomliga
fantasifigurer: derättaren-redaktören
Henrik Hedmarok, fröken Marianne Gar-
ling, hennes far och dror, hela famil-
jen von Srantz o.a. staffage-figurer,

Bland de i doken uppträdande, vilka
motavara verkliga personer, mä nämnas
följande; ministerin. = Rudolf Soisti;
Eudokia Bleistift = judinnan Federmes-
ser; generalkonsul G-uay av Andorra =

generalkonsul Rudi Ray; detektivche-
flen = detektivchefen Ossi Holmström;
statsministern = statsminister Rafael
Erich; diplomaten Yrjö Kelvoton Koivu-
la = legationssekreteraren, redaktör
Yrjö Vilpitön Toivola; o.s.v.

I fråga om oftadeteckningar må an-'
foras att i en del fali en lätt för-
klädnad använts; salunda är exempel-
vis Kunnesund - Munksnäs.

Fakta, detaljuppgifter ooh uppgif-
ter deträflande den historiskt—politi-
ska dakgrunden, Helsingfors 1926 mot vil—-
ken hän- j. simelii arvingars boktryckeri a. b.

delserna avteckna sig, återfinnas i
form av mariginalanteckningar invid
romaiaens fortlöpande text.

Helsingfors i maj 1934



INTRODUKTION.

Det fält, där handlingen i denna berättelse försig-
gär, det område av samhälleligt och politiskt liv, där
dess händelser utspelas, är ett av de vanskligaste och
mest krävande då det är fräga om en skildring i
bokform, ett återgivande i det tryckta ordets gestalt.

Fakta vilka aro kända inom initierade kretsar och
där öppet om ock oftast fjärran från obehörigt lyss-
nande öron diskuteras, undandraga sig, genom sin
speciella karaktär, närä nog allt vad publikation he-
ter, rykten, vilka bära sanningens eller åtminstone den
absoluta sannolikhetens prägel, kunna och få av olik-
artade orsaker ej bringas tili offentligheten, förmo-
danden, vilka stöda sig endast på ofullständig detalj-
kännedom eller kanske blott på obevisade supposi-
tioner, de må ej tränga ut från de privata kabinettens
och överläggningarnas rayon. Så fort det gäller för-
bindelser med eller förhållanden tili andra makter,
sä fort in i händelseförloppet träder något eller nå-
gon, som har med den yttre politiken att skaffa eller
hör tili corps diplomatique och dess på sitt sätt frid-
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tysta terräng, så fort det är fråga om något dylikt
proklameras det att »omsorger om det allmänna» och
»internationella hänsyn», respektiveden »delikatess»
man är skyldig den ena eller andra i den eller den
ställningen, betinga förtegenhet och resignation.

Att avislöja dåraktigheten och lättsinnet, att påvisa
felgreppen och dumheterna, att klargöra infamierna
och läta dagens klara ljus talla över förbrytelserna,
det kan skada »legitima intressen», det innebär om
ej annat bristande courtoisie gentemot en corps el-
ler nägon av dess medlemmar, vilken själv sköter sitt
märkliga hantverk med mask och domino och med
handskar på händer, vilkas ofta hänsynslösa grepp ej
därigenom blir mindre hänsynslöst.

De mest skuggrädda ropa dessutom på förvecklin-
gar och farliga konflikter, somman ej har rätt att
frammana och för vilka »riket» inte får utsättas.

En förtattare är tvungen att, åtminstone tili en
viss grad, finna sig i detta. Att sätta ut namn och
fakta, att skildra händelser med ärlig och oförfalskad
verklighetskolorit, att öppet meddela resultaten av en
empirisk historieforskning i nyare tiders hävder, det
kan inte komma i fråga. Mannen av pennan eller
skrivmaskinen, vilken vill teckna romantiska äventyr
»mot verklighetens fond», får så illa lov att s. a. s.
anrätta denna verklighet och förkläda den, inte pre-
cis tili oigenkännlighet, men i alla fall med anlitande
av så mycket av maskeradutstyrsel, att läsarn eller
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granskarn, respektiveden officielle »kontrollanten»,
ej med absolut bestämdhet kan säga: denne, det är
hän, denna, det är hon, detta... ja, det är ju uppen-
barligen just det där, ni vet. Detta naturligtvis sagt
med reservation för vissa personer och händelser, vil-
kas speciella karaktär tili den grad s. a. s. in-
gått i det allmänna medvetandet, att det vore både
meningslöst och narraktigt att täcka in dem annat
än i ytterst tunna flor av den art, som utgöres exem-
pelvis av ett improviserat namn, av utelämnande av
direkt avslöjande karaktäristika samt slutligen av
avsiktligt skeva eller åtminstone »diffusa» uppgifter
om tid och rum.

Läsarn får därför lov att noja sig med att gissa
sig tili vilka de uppträdande aro, likasom vilka de

platser äro, som skildras eller utpekas, och för övrigt
må hän gärna »inom sig» vara hur övertygad som
hälst om att man »likafullt» vet vem som döljer sig
under den ena eller andra lätt utstofferade dräkten

huvudsaken är att det hela dock är ett maskerad-
spel, där romantisk fantasi, dikt på sannoiikhetens
grund och reell sanning blandats och vävts samman,
så att det praktiskt blir hart när omöjligt att upp-
draga gränslinjerna, ett spel, vilket innebär ett und-
vikande av att med vass verklighetstrohet pricken
sättes på i’t, och som även, åtminstone i någon mån,
räddar författarens självfallet oändligt dyrbara tid

från att inkräktas av dumma telefonattacker, me-
ningsäösa tilb-ansvars-ställande hembesök, repliker
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tili oöverlagda genmälesinsändare och enfin
idiotiska, om ock pikanta rättegångar.

Personer, orter och platser framträda förty 1 denna
av äventyr, intriger och romantik mättade berättelse
i en, där det så kräves, törhända för övrigt i och för
sig ej alls så misshaglig dräkt av mer eller mindre
lätt maskering, och vad tiden angår har författaren
av litterärtekniska och andra vägande skäl krympt
ihop ett tidsmått av relativt stor tempusutsträckning

avsiktligt utsäges här ej huru lång tili den kon-
centrerade tidrymden av ej fullt ett halvär. Den sak-
kunnige läsaren att inte tala om den verkligt ini-
tierade skall därför linna händelser och fakta
från olika år på ett, såsom författaren hoppas, inte
obehagligt sätt sammanförda inom romanens korta
rad av några vinter-, vår- och sommarmånader
det hela i själva verket utgörande (förf. citerar i dju-
paste respekt August Strindberg), »nödvändiga offer
ät dramats teknik».

Och efter denna lilla introduktion, vilken, men hän-
syn tili önskvärdheten av att läsaren rätt må förstå
författaren, värit absolut påkallad, förflytta vi oss ett
obestämt antal år tillbaka i tiden och låta berättelsen
börja.

Helsingfors, i februari 1926.
Författaren.



FORSIA BOKEN





Första kapille t.

ETT BESÖK AV EN UNG DAM . .

Det var em vinterkväll år nittonhundra...
nej, äret må vara outskrivet; det är egentligen ej det
betydelsefullaste, alls, i denna berättelse, och för öv-

rigt skall den uppmärksamme läsaren inte hinna ögna
igenom många rader innan fixerandet av året eller

uren ställer sig lätt. Jag vandrade med ganska tröga
steg uppför trapporna tili byrån, klockan var blott

något över halv sju, det fanns inte mycket arbete
där uppe, och jag hade god tid på mig före »teatern».
Det var nämligen premiär denna kväll, och jag skulle
som vanligt intaga min plats längst tili vänster pä
andra stolraden av parketten... man fär vanor
också då det gäller en sak sädan som ens plats ,pä
teatern; ett vanedjur är människan nu engäng för
alla

Det var intet ljus tänt i det Stora vackra byrårum-
met, men reflexerna av gatubelysningen och Skill-
nadens stora vita snöfält gav mitt kara arbets- och

Byrån = Veckans Krönikas redaktions-
run i tredje våningen av Hufvudstads
bladets dåvarande hus V. H. Henriks-
atan 8 vid Skilinadstorvet.
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mottagningsrum en claire obscure, som gjorde hart
när varje föremål synligt. Jag hade krängt av min
ytterrock i förrummet och gick ända fram tili föns-
tren, försummande att tili fromma för ett »varde ljus»
vrida på den elektriska knappen vid dörren.

Där läg mitt kara Helsingfors, min födelsestad,

framför mig i belysningen av mångtusende gatlyktor.
Där reste Svenska teatern sinä murar, med de fula

reserv-yttertrapporna på den mot mig vända fasaden,
där läg Skillnaden med nyfallen snö, nastan jungfru-
ligt vit ännu, men åkdon ilade hit och dit över dess
yta snart skulle den ljusa hiiden vara flörvanskad.

Stad, land..tänkte jag, vem anar Finlands ödten,
vem vet något om framtiden? Vi ha hiivit obero-
ende och självständiga vi ha fred tili och med
Dorpat-fred —, men huru ovisst är dock inte allt
för ett litet land, sådant som Finland. Det finnes fa-
ror, vilka aldrig upphöra att existera, kunna vi be-
mästra dem, aro vi beredda att möta dem, om det
komme en stund då de iklädde sig den aktivaste av
former . . .?

Fram över Skillnadens snöfält susade i vild fart
ett åkdon av ovanlig typ. Jag hann i en blink upp-
fatta vad det var: en s. k. kasansk släde, förspänd
med trenne hästar. Och den kördes med en ursin-
nig fart, vilken utan minsta tvivel inbringat varje in-
hemsk åkare en varning från polisens sida, men detta
ekipage hade den lilla ilsket röda flaggan med
guldbokstäverna, och det flck köra hur det ville.
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Med en suck gick jag fram tili skrivbordet, sjönk

ned i stolen och tog itu med mitt arbete: genomlä-

sandet av ett par insända manuskript, vilkas förfat-
tare med sedvanlig barnslig otålighet väntade på att

få höra sin »dom», samt flyktigt titt pä några kor-
rektur, vilka min närmaste man allaredan hade egnat
den omsorgsfulla »bokstavs»-kontrollen.

Tiden gick, klockan började närma sig halv åtta,

och jag var sä gott som klar med minä korr, då te-

lefonen ringde.
Tjugusex-ferationio.
Är det redaktör Hedmarck?
Jaha, jag själv.
Det var ju tur, tänk att jag flck fatt i er, det

här är fröken Carling, Marianne Carling, ni kommer
väl ihåg mig, vi träffades ju senaste söndag hos
konsul Brandts, ni minns väl,..

Naturligtvis, fröken Carling, tror ni verkligen
att jag bar så dåligt minne. Nå, varmed kan jag stå
tili tjänst?

Redaktörn får inte bli ledsen på mig nu, men
jag måste få be er om en stor tjänst, en förskräck-
ligt stor tjänst.

Fröken Carling, jag kan verkligen lova er att
om det blott är någon möjlighet. ..

jo, det är en möjlighet. Men ser ni, jag
är så... så generad, men det bar häht sådana saker,
ja jag menar att det håller på att hända sådana sa-
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ker, att jag mäste handia, handia förstår ni. Och ..

(rösten tvekade)
och ...säg ut, ni vet att ni kan lita på mig.

Nå väl, jag mäste he att få komma upp tili er
och få tala med er, och det hälst nu strax.

Men, bästa fröken Carling, jag skall i kväll på
teatern, det är premiär, och klockan är, ja den är
mindre än tio minuter fiöre halv åtta.

O Gud en sädan olycka ... är d|et dä absolut
nödvändigt att ni gär på teatern?

Jag tänkte replikera med en motfråga om det då
var absolut nödvändigt att den unga damen kom nu
strax, men det var något som gjorde att jag inte sade
ut den repliken, utan tvärtom yttrade något helt an-
nat.

Absolut nödvändigt, nej, det är dtet då inte; det
är en fransk sensationspjäs, som jag säg för åtskil-
liga är sedän i Stockholm. Så jag kan gott komma
först tili andra akten ...

Får jag komma då, det är väldigt hyggligt av
er.

Ja, var välkommen.
Tack, tack, tusen tack, jag tar en droska och

kommer strax. Och så var samtalet slut.
Jag hade inte en aning om var fröken Carling

bodde, men slog upp telefonkatalogen och säg efter.
Arkadiagatan, ganska längt mot ändan ... nå ja, hon
kunde i alla fall vara hos mig om tio minuter, blott
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hon fick en droska. Jag steg upp, gick över golvet och
slog mig ned i soffhörnet för att tänka.

Av någon egendomlig orsak hade denna telefon-
påringning pä mig gjort ett ganska intensivt intryck,
ja säger avsiktligt egendomlig, ty jag var gunässåvisst
van vid besök av de mest skiftande slag och brukade
sannerligen inte bli hapen över någonting. Huru ofta
ringde inte folk, som jag kände blott flyktigt eller
inte alls, och bad att få »komma upp» och resonnera
om något, begära råd o. s. v.

Vad var det nu, då, som plötsligt i så hög grad
fängslade min uppmärksamhet och satte min faniasi
i rörelse?

Hade hon vid värt sammanträffande hos konsul

Brandts föregående söndag, alltså för fem dagar se-
dän, pä mig gjort ett »speciellt» intryck? Jag ge-
nomgick i minnet detaljerna av delta första och hit-
tills även enda möte. Jag begagnade söndag förmid-
dag, den enda förmiddag i veckan jag strängt taget
var ledig, för att avlägga en »tack-för-sist-visit» hos
konsulns, där var mycket folk, och bland dem en
ung dam, vilken, det kunde ej förnekas, strax fängs-
lade min uppmärksamhet.

Var hon vacker? Egentligen icke, åtminstone
icke någon regelbunden eller fiulländad1 skönhet. Men
där var något i hennes behagliga apparition, som
oemotständligt intresserade, en egendomlig, nästan
tjusande blandning av mjuk kvinnlighet och frisk,
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okonstlad hurtighet. En smärt, högrest ung flicka,
på kanske tjugu eller tjuguett år, med ett i grund
och botten oändligt intagande anlete; djupa, gråblä
ögon, hälsans rosor pä kinderna, rikt, mörkbrunt

lockigt här, enkelt och vackert uppsatt. Och en

mun, där man tyckte att känslighet och vilja pä nå-
got underbart sätt skiftade i uttrycken. Jag kom
plötsligt ihäg att jag strax efter det att jag presen-
terats för henne och vi slagit oss ned i ett hörn med
vära kaffekoppar och kakbitar fick ett begrepp klart
för mig: detta är en av dem, som fylla vad maximen
»livet kräver kvinnor med starka hjärtan» avser: en

ung dam, kvinnligt mjuk och fmt kännande, men in-

galunda vek, än mindre dådlös och vankelmodig
en av dessa, somman talar öppet och klokt med, hos

vitka kansia och förstånd stä i riktiga proportioner
tili varandra, som sist och slutligen ha tillräckligt in-
telligens för att veta vad de vilja och vad som bör
göras...

... och som ha mod att handia enligt sinä ingi-
velser och sin övertygelse.

Vad jag dessutom alldeles speciellt lade märke
tili var hennes händer på samma gång mjuka och
fasta och av den mest fulländade form. »L’ homme

et la main», tänkte jag, kanske när allt kommer om-
kring att det ligger mycket sanning i att handen ger
en bild av karaktären.

Och vad hade vi taiat om? Naturligtvis om allt
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möjligt, men då jag i minnet återkallade vår konver-
sation, föli det mig med ensin att vi mycket snabbt
kommo in pä ett kapitel, som alltid livligt äntresserat
mig och som påtagligen ocksä i hög grad fiängslat
den unga damens uppmärksamhet. Det gällde den
i nyare tid så allmänt uppmärksammade och tack
väre en Sherlock Holmes och dennes »kolleger» i

olika länder populärblivna amatör-defektiyen, gentle-
mannen-brottslingsuppspäraren. Fröken Carling hade,
egendomligt nog, reda på att jag egnat detta kapitel
ett intresserat om än i allt väsentligt blott teore-
tiskt studium, ja att jag tili och med offentliggjort
en riktig »detektivroman» samt nägra noveller med
ämne från samma i vår tid av »däs grosse Publi-
cum» sä högt skattade omräde. En av dessa novel-
ler hade hon läst den ingick ett par år tidigare så-
som följetong i en tidskrift och hon pästod sig ha
hiivit livligt intresserad ej blott av uppslaget, utan
ock tunnit den uppträdande gentlemanna-detektivens
metoder mindre artificiella och upplösningen mindre
konstruerad än i mänga av dessa översättnings-böc-
ker, med vilka man översvämmär vår bokmarknad.

Varför skriver redaktörn inte en riktigt stor
bok med spännande ämne, utbrast den unga damen
med flickaktig livlighet; jag tycker att det borde vara
väldigt intressant att tänka ut dylikt.

Hm, svarade jag, det är så gott att säga. Men
ser ni, fröken Carling, de där »stora» detektivförfat-

2. Fiendemakter i det fördolda
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tarna där ute i Europa, jag tänker exempelvis pä
Conan Boyle, de ha framom oss så mänga oerhörda
fördelar, ty de bo framför alli i jättesamhällen, där
det varje dag händer hundratals sällsamma eller gåt-
fulla saker, som sätter deras faniasi i rörelse och ger
dem uppslag och ideer. Men vi här, i vårt prosaiska
tråkiga Helsingfors, där brotten i nio fall av tio här-
leda sig av spriten och utföras med puukko-kniven,
var skola vi ta våra »ämnen»? En enda gång, frö-
ken Carling, har jag värit med om ett verkligt upp-
slag, och det var då en embetsman i hög ställning
i en stor landsortsstad för ett dussin är sedän blev
mördad, ihjälskjuten på tröskeln tili sin tambur.

Och då?
Ja, då koni vi journalister nog i gång, ty Sa-

ken var gåtfull och sporrade tili efterforskningar,
men det fanns andra viljor än vår. Vi drevo avslö-
jandena tili en viss punkt, men där tog det defmitivt
emot, och så mäste hela saken lämnas därhän.

Och den har aldrig klarats upp?
Nej, och förresten: numera beklagar jag det

inte. Det fmnes ju faktiskt även när det gäller dy-
lika brott fall, där det är bäst att inte söka tränga
alltför djupt in i hemligheterna det beror ju
sist och slutligen pä om det med hänsyn tili fram-
lida förhållanden är nödvändigt att vinna klarhet och
lägga resultaten i dagen eller icke.

Jag hade just, där jag satt i mitt sofifhörn, i åter-
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kallandet av minnena från fröken Carlings och mitt

första sammanträffande hunnit tili denna punkt, då
jag hörde ytterdörren tili förrummet öppnas och
strax därpå en ganska bestämd och snabb, om än
alls ej »högljudd» knackning på min dörr. I stället

för att ropa ett kalit »Stig in», reste jag mig hastigt
skyndade tili dörren och öppnade.

Där stod eller kanske snarare höll på att
hasta framåt Marianne Carling, rödkindad och en

smul andfådd av att, antagligen, ha sprungit uppför
trapporna. Hon komin i ett huj, räckte mig han-
hen och hälsade med en blandning av oro och älsk-
värdhet. Intuitivt fxck jag klart för mig, innan hon
ännu hunnit yttra ett ord, att hon kom för att råd-
göra med mig i någon brådskande och viktig sak och
att denna på något sätt stod i samhand med vårt

samtal hos konsul Brandts om amatördetektivismen.

Vad i himmelens namn kan ha hänt denna oskyl-
diga förtjusande unga dam, tänkte jag, men sade ej
ett ord, inväntande att hon skulle klargöra vad som
denna tid på dagen fört henne tili min byrä.

Ni är ensam?
- Ja, hit kommer inte någon vidare idag.

Det är ju hra, då kunna vi tala ostört. Vet ni,

jag är egentligen grymt generad över att så här
komma tili er, men... men ser ni, det där som vi
talade om hos Brandts har fått mig att tro att ni
kanske kan hjälpa mig, eller jag borde väl säga oss,
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ty det är egentligen alls inte mig det gäller, utan
men . ..

Nu, fröken Carling, insköt jag, skall ni ta

av er och så slå er ned ordentligt. Jag förstår att

det är allvarliga saker det är fråga om* och om jag
möjligen skall kunna vara eff tili någon hjälp tror
jag att det är nödvändigt att ni öppet och oförbehåll-
samt jag vågar försäkra er att ni kan ha fullt
förtroende tili mig att ni alltså utan omsvep be-
rättar vad saken gäller. Varför ni kömmit tili mig ...

... varför jag kömmit tili er, avbröt den
unga damen mig, varför jo emedan jag inte kcai
tala med någon annan. Det skulle inte hjälpa ett
grand om jag berättade om vad jag tror och hur jag
lider åt stackars snälla pappa. Och jag viii inte in-
viga någon utomstående i detta, det är ohyggligt nog
ändå att marteras såsom jag gör det.

Men, fröken Carling, ni ...

... Ni menar att ni ju själv är utomstående.
Ja, det är sannt. Och tror ni inte att jag ej grubblat
över den saken, tror ni inte att jag ej vänt och svängt
på den tusen gånger innan jag slutligen tog mod tili
mig och ringde upp. Men, ser ni, ni får ta det hur ni
vill, men den stund vi sutto och pratade hos Brandts
ingav mig på något egendomligt sätt ett förtroende, ja,
jag tvekar inte, jag vägar och vill öppet säga det; ett
såsom jag känner det obegränsat förtroende tili er.
Och jag behöver er hjälp, det vill säga: jag behöver
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hjälp av nägon. Jag kan inte reda ut delta ensam
- och förresten, redaktör Hedmarck, jag har inte
kraft att bära det ensam, nämligen om det är sant
vad jag tror ... eller om det blir sant, Gud vet hur
det är i detta ögonblick. Jag hoppas blott att vi kan

och att vi hinner göra nägot innan det är för sent, o

Gud, tänk om det är för sent, om redan ...

Den unga flickan dolde ansiktet i sinä händer.



And'ra kapitlet

SOM ÄR OROLIG FÖR SIN BROR.

Det var emellertid blott ett ögonblick den unga
Hiekan gav vika för sin oro och ångest, och då hon
efter ett par sekunder åter lyfte upp huvudet säg jag
för det första att hon inte gråtit och för det andra
att i stället för det snabbt övergäende momentet av

förtvivlan kömmit ett drag av beslutsamhet och vilja,
som säkerligen i grund och botten stämdt myeket
bättre överens med hennes karaktär och kynne än

dådlös resignation och rådlös ängslan.
Men jag, jag hade ju ej en aning om vad det

gällde. Det föreföll mig som om hon av nägon out-
rannsaklig anledning föreställt sig att jag allaredan,
på nägot underligt telepatiskt sätt, fått del av hennes
tunga hemlighet.

Fröken Carling, sade jag nu, allt under det
att hon efterhand återvann allt mera självbehärsk-
ning, innan vi gå vidare och innan ni ger mig del av

edra bekymmer, vill jag säga er en sak: detta gläder
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mig djupt vad ni säger om det förtroende ni fattat
tili mig, och om jag därtill ville säga nägot, sä är det
att. .. att jag säilän, ja kanske aldrig i livet mött en

medmänniska, som jag omedelbart kännt en ... ja,
vad skall jag väl kalla det... en sådan rent av im-
pulsiv sympati för. Jag tycker att den halva tim-
men då hos konsul Brandts fiörde oss närmare var-
andra än vad ofta tili och med och i bästa fall
endast en läng bekantskap kan göra det. Ni kan vara
övertygad om att jag skall göra alli vad i min för-
mäga står för att hjälpa er. Men, ännu sä länge vet
jag ju inte alls vad saken gäller, kanske när allt kom-
mer omkring att ni sett och ser nägonting i svartare
dager än vad verkligheten innebär. Fröken Carling,
jag ser att ni ätervunnit väldet över er själv, vill ni
inte nu lugnt och sakligt berätta mig vad det är som
oroar och pinar er.

Den unga dlamen, säkert ännu med svallvågorna
av sin sinnesrörelse hävande sig i själens innersta,
syntes överlägga med sig själv om huru hon skulle
börja, men plötsligt tog impulsiviteten ut sin rätt och
hon brast ut i ett:

Det är min bror, det är Allan det gäller. Det
är ej hra med honom, och det är farligt, Gjild vet
ännu huru farligt det är. Och redaktörn hon såg
pä mig med en hlick fylld av smärta och vädjan
det är min enda bror, en bror, som jag älskar så
högt, som värit allt för mig sen min mor dog. Ja,
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naturligtvis har jag ju pappa, men hän ... ja, det
kan jag ju heratta om senare eller en annan gäng.
Men Allan, Allan håller de|t på att gå på tok med,,

hän har råkat ut för .. . för ...

Någon olycka, nägot hot, frägade jag, egent-
ligen mindre för att verkligen fräga min moitie om
nägot än för att fä henne att gä saken in på livet och
precisera väri broderns fara låg.

Ja, just det, utbrast den unga damen livligt;
hän har råkat ut för nägot, som jag måste kalla en
oerhörd olycka och hän hotas av nägot, det är jag
fullt och fast övertygad om. Och dock, tillade hon
efter ett par sekunders tvekan, dock är allt dtetta nä-
got, som ni kanske alls inte kan förstä att är sä rys-

ligt, som jag innerst vet att det är. Jag vet att Allah
råkat ut för nägot, som hän sä vitt jag förstår inte
kan värja sig emot och som kan leda tili nastan vad
som hälst, men huru jag skall fä det klart för er, det
vet jag sannerligen inte. Ser, redaktörn, jag har allt
än så länge i så hög grad på känn, och dä inga bevis
Annas, knappast ens nägot absolut bestämt att gå ut
ifrän ...

Fröken Carling, sade jag nu lugnt och vänligt,
för att vi skall fä någon utgängspunkt för ett samar-
bete är det absolut nödvändigt att ni fullkomligt oför.
behållsamt och i detalj berättar vad det är som oroar
och pinar er. Och lät det alls inte spela någon roll,
att det är såsom ni säger —• mycket som är »på
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känn»; vet ni jag har på grund av erfarenhet och
människostudier en stor respekt för detta »på känn»
och det gäller ej minst när det handlar sig om er
kvinnor, ni som i regel är så mycket känsligare in-
strument än vi. Alltså: berätta allt.

Fröken Carling syntes ett ögonblick överväga burn

hon skulle börja, så likasom bemfistrade hon sig för
att nä koncentration och reda i vad hon tänkte säga.

Saken är den, började hon med ganska lugn
stämma, att Allan för några veckor sedän, ja det var
inte så längt efter jul och nyår, blev bekant med en
dam, en fröken Magda von Krantz ..

.

von Krantz (jag kunde inte låta bli att- avbryta),
fröken Magda von Krantz, dotter tili direklör Theo-
bald von Krantz?

—Ja alldeles. Hon är dotter tili direktör von

Krantz, känner redaktörn dem möjligen?
Äh ja, tili och med rätt väl. Det vill säga: så

hra somman nuförtiden känner nya bekantskaper,
vilka dykt upp i den s.k. societeten. Men det är ett
gästfritt och särdeles angenämt hem, jag har ätmins-
tone ett par gänger värit bjuden dit, men fröken von
Krantz har jag ännu inte sett, hon kom ju hem frän
utlandet först kort före jul, men hon lär vara en in-
telligent ung dam och vacker, ja man måste verkligen
säga att hon ser ovanligt hra ut, att döma av fotogra-
fler som föräldrarna visat mig, inte utan stolthet. ..

om nu porträtten inte ljuga ...
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Det är just det, soin är olyckan, avbröt mig
häftigt fröken Carling, ty hon har förhäxat Allan,
hon har helt och Mllet fått honom i sitt våld. Det
var förresten inte alls hän, som eftersträvade att fä
bli bekant med henne, utan jag bar fullkomligt klart

för mig att hon fullföljde en bestämd pian då hon en
kväll på Socis, dit Allan gått i ett herrsällskap, styrde
om att hän blev presenterad och sedän dansadle med
honom åtminstone ett halft dussin gånger. Och sedän
den kvällen är hän förlorad. Hän är tjugufyra år,
lian har hittills knappast haft något annat än kanske
ett flyktigt tycke nu är lian tili galenskap för-
älskad i fröken von Krantz. Och hon ...

Hon? Känner ni dä henne?
Nej, jag inte blott ej känner henne, jag har på

ren instinkt förbjudit Allan att någonsin, när vi hän-
delsevis mötas eller sitta ute i samma sai, säga att
jag är hans syster. Jag kan inte analysera vad det
är som redan i början det är nu snart en månad

sedän dess förmädde mig att ta delta löfte av Al-
lan, kanske att jag kände att fröken v. Krantz skulle
hata mig, kanske... ja, det är svärt att reda ut, men
jag har något, som visst kallas undermedvetande om

att jag handlat klokt uti att ställa om att fröken von

Krantz inte vet vem jag är, det vill säga: inte vet,
vem som är Allans syster.

Och ni tror att Allan kommer att hälla sitt
löfte, ja att hän hållit det?
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Det tror jag. Redaktörn skall veta att tvä
syskon väl aldrig stätt varandra så närä som vi, hän

håller gränslöst av mig och före denna ödesdigra be-
kantskap med fröken von Krantz fanns det knappast
någonting, nti vilket hän inte nastan blint följde
minä önskningar. Men nu, det vill säga: jag pästär
inte att hans känslor för sin syster slocknat, ty de
ligga nog för dljupt, men kärleken tili fröken von
Krantz härskar över allting annat. Hän älskar henne
med den ungdomliga hänförelse, som nu bryter fram,
och hän är hennes viljelösa slav. Hon kan linda ho-
nom kring sitt linger, hon kan övertala honom tili
vad som hälst, hon kunde förmå honom att begä ett
brott. .

Fröken Carling sade dessa sista ord nästan med

förtvivlan i rösten det var som om trots ali hen-
nes självbehärskning sinnesnärvaron svikit henne in.
för ett bestämt perspektiv, vilket hon ej kunde få ur

sitt sinne. Hon tystnade och säg vädjande på mig.
Ett brott, upprepade jag, men vad i himmelens

namn har fört er på iden om att fröken von Krantz

skulle ha några dylika planer? En ung dam, inte sä
gammal som hän ens, så vitt jag kan inse, vilka onda
syften skulle hon väl kunna närä?

Ja, det är just det, som är så gränslöst svårt
att få någon direkt uppfattning om, att reda ut, ty,
Herre Gud, inte har jag några bevis, inte ett enda.
Men otaliga småsaker och tecken, som tillsamman he-



28

tyda nägot och som gjort att jag är övertygad om att
hon är besluten att bruka sin makt över honom, över
Allan, tili nägot ont, ja, jag kan inte dölja för mig:
tili nägot ohyggligt. Vet redaktörn, första gängen jag
säg dem tillsamman, det var pä en teaterföreställning
och de satt pä parkett, jag baktill i en parterre-loge,
säg jag och kändte jag burn hon begagnade sig
av alla sinä möjligheter och medel som kvinna för
att med lidelsens bojor kedja honom vid sig. Ett ko-

ketteri med erotisk aggressivitet, som, trots avståndet,

pä mig verkade vidrigt och utmanande, men som vis
ä vis honom fullständigt nådde sitt mål. Hän formli-
gen simmade i lycksalighet, medän hon ...

Ni tror inte att fröken von Krantz verkligen
känner nägot för er bror?
/

Nej, tusen gånger nej, det gör hon inte. Hon
är innerst kali som is dä hon driver upp hans hetta
hur långt som hälst. Redaktörn, tro mig eller inte,
men jag kan inte misstaga mig, ty det är en djup in-
givelse, som säkert bygger pä min varma kärlek tili
min bror, fröken von Krantz har styrt om att bli be-
kant med min bror och gjort honom vanvettigt föräls-
kad i sig i den kalla och hänsynslösa avsikten att
bruka honom tili nägot orätt, ja nägot säker-
ligen brottsligt, kanske ohyggligt. Hän har inte ett
spär av känsla för honom, och då hon nätt sitt mål
slänger hon Allan ifrän sig som en söndertrasad
handske.
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Det blev ett ögonblicks paus.
Förresten, återtog fröken Carling, bar hon fört

in honom i ett liv, som är en enda räcka av förströ-
elser och våldsamma nöjen, Allan, som tidigare alltid
var hemma, som var den mest exemplariska unga
man, hän är nu mitt i virveln. Dans och supeer och
oändliga nattliga sitser, antagligen ofta i enskilt rum,

det är nu hans liv. Och det gär pengar, fruktans-
värt mycket pengar. Hans inkomster räcka numera
ej på närä nejder tili, hän har försökt att fä av pappa,
men vad skulle pappa kanna ge. Där kommer un-

derliga telefonpåringningar emellanåt, som fått mig
att tro att hän skaffat sig pengar genom att låna hos
procentare, det är hopplöst, och allt vad jag i denna
sak sagt och säger honom klingar för döva öron. Jag
har tiggt, jag har grätit, men hän försäkrar blott att
fröken von Krantz är den härligaste och mest storar-
tade kvinna världen sett, att hän älskar henne van-
sinnigt och att hon lovat att gifta sig med honom så
fort blott hans ekonomi tillåter det.

Men hennes far är ju rik, av allt att döma. .lag
harju ej säilän värit bjuden i det huset, och där spa-
ras då sannerligen inte på något.

Allan säger att direktör von Krantz egentligen
inte är rik, hän har blott ofantligt Stora inkomster.
Det är visst några Stora agenturer och spekulationer,
valutaaffärer och dylikt, dessutom, utomlands.

Mycket möjligt. Men, fröken Carling, vad är
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det dä ni fruktar? Vitka aro de onda syften, som ni

föreställer er att fröken von Krantz tjänar. Pä vad
sätt skulle hon överhuvudtaget kanna skada er bror?

Redaktör Hedmarck, min fasta övertygelse är
att hela familjen von Krantz är opålitlig, de är våra
flender. ..

Fröken Carling, vad’ bar kömmit er att tro
något så vidunderligt. Mig veterligen fxnnes intet att

anmärka mot dem, de ha ju kömmit in i våra bästa
kretsar jag bar på bjudningar hos dem träffat en
hei del av våra främsta och det är visst också åt-
minstone ett par medlemmar av regeringen, som höra
tili deras umgänge. Utrikesministern, exempelvis, jag
vet att de umgås.

Det betyder ingenting, sade den unga damen

med plötslig energi, det är väl just tili delta de strä-

vat. Och det är i alla fall något mystiskt med dem.

Hur länge ha de bott här, vad ha de haft för sig
förut? Det vet ingen, och om nån tror sig veta det
sä kan det bero pä vilseledande uppgifter. Det enda

Helsingfors vet säkert är att de ha en praktfull vå-
ning och ge storartade bjudningar men det hindrar
inte att, om det så gällde, die kunde vara spioner.

Spioner, fröken Carling, det är ett starkt ut-
tryck, en beskyllning, eller låt oss säga; en förmo-
dan, för vilken man skall ha starka skäl eller bevis
för att kunna kasta fram den. Har ni något, som
ger er verklig anledning tili denna förmodan, denna
misstanke?
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Jag kunde verkligen inte avhålla mig från att visa
ett visst mått av stränghet. Direktör von Krantz hade
nämligen under hela sin vistelse i landet hän slog
sig ned i Helsingfors sommaren året förut uppträtt
utomordentligt korrekt, understödde fosterländska
företag och hade ett det mest angenäma och korrekta
hem, djär jag ju ett par gänger värit gäst och där jag
aldrig kunnat lägga märke tili det minsta, vilket skulle
leda tankarna i den riktning fröken Carling antytt.

Redaktör Hedmarck, sade den unga damen
med pondus, jag har verkligen varken något bevis
eller något annat, som jag kunde lägga framför er
och säga: se detta, är ni nu övertygad om att jag har
grund för minä misstankar. Och dock flnnes det
något, som tydligt pekar på att jag har rätt.

Och det är?
Vet ni inte var Allan tjänstgör?
Er bror, ja, jag tycker mig. .. men nej, var är

det?
Han tjänstgör i utrikesdepartementet...
Vad, vad säger ni, det hade jag totalt förbisett.
Ja, det gör hän. Och icke nog med det, det är

något annat ännu, ännu förskräckligare .. .

Vad, säg!
Hän är sekreterare i cwdelningen för de Östra

staterna.
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Fröken Carling sade jag, då jag vid avskedet
tryckte hennes hand, jag vågar inte vara övertygad
om något och det måste bli framtiden förbehållet att
utvisa om ni har rätt, om er intuition fört er på rik-
tig eller oriktig väg. Men en sak lovar jag er med
hand och mun: ni kan obetingat lita på mig, räkna på
ali hjälp, alit stöd, ali samverkan från min sida för
att bringa klarhet i denna sak.

Och rädda min bror?
Och söka rädda er bror från en fara, om en så-

dan hotar honom.

Tack, jag litar på er, sade fröken Carling, och
hon försvann utför trapporna.



Tredje kapitlet.

ETT SPIONDRAMA PÅ TEATERN OCR VAD I

VERKLIGHETEN?

Första meßanakten var redan tili ända och Iju-
set släcktes just i salongen, då jag trädde in för att

längs vänstra sidogången skynda fram tili min plats
å andra parkettradens ytterkant, plats n:r 17.

Var i himmelens namn har du dröjt så länge,

jag trodde redan att du hiivit sjuk, viskade min

granne å n;r 18, min svägerska fru Dolly Hedmarck,
som jag denna gång erbjudit denna städse av mig
för trevligt teatersällskap reserverade plats.

Inte är jag sjuk, viskade jag tillbaka, men det
är möjligt att jag fått sikte på en sak, som är sjuk ...

men det fär du kanske höra om senare, nu hinner
vi inte, tillfogade jag, då klämtslagen hördes och ri-
dän gick upp.

Jag hade sett detta ganska rafflande franska
spiondrama sju år tidigare i Stockholm, med samma
eminenta rikssvenska skådespelare i den manliga

3. Fiendemakter i det fördolda

Dolly Hedmarck = Lilli von Wendt,
f. G-mmierus
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huvudrollen, sorti nu i denna uppgift gasterade pä
Svenska teatern, och jag hade ännu på eftermidda-
gen tänkt på mitt teater-besök såsom på den ganska
ledsamma, dessvärre obligatoriska »inhemskt» be-
tonade reprisen av en pä Dramaten i den svenska
huvudstaden briljant framförd pjäs.

Emellertid erfor jag nu en livlig sensation inför
delta på spion-temat spelande folkhats-skådespel, vil-
ket då det ären närmast före världskrigets utbrott
uppfördes i Paris varje kväll egnades våldsamma
ovationer, närmast riktade tili en fransk offlcer, vil-
ken strypte sin med militärt spioneri sysslande tysk-
födde (med vanära och min denne offlcer hotande)
fordringsägare. Andra akten i »La flambee» dramats
franska namn präglas ju av dramatisk högspän-
nin(g av intensivaste art, och om även vår inhemska
skådespelerska inte nädde närmelsevis upp tili fru
Bosses fascinerande framställning, blev dock denna
andra akt även här av synnerligen stark verkan.

Är du förtjust, sporde min svägerska då ri-

dån gätt ned och applåderna tystnat. Du såg så
hemskt inspirerad ut under ett par av scenerna.

Inte så oerhört förtjust, precis, svarade jag,
men ser du det händer sig så kuriöst att jag just
själv håller på att på något besynnerligt sätt mar-
schera in i nånting, som kanske är ett spion-drama,. ..

Du, ett spion-drama, annat än på pappret, nej
du, det fär du mig inte att tro. Häll du dig tili din
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skrivmaskin och din fantasi, de ge dig nog mera än
ali verklighet i delta gråa land.

Doch nicht, replikerade jag; ser du Dolly det

har faktiskt hänt något, det viii säga det händer att

det kommer att hända nånting kanske i allra högsta
grad sensationellt. Men oberoende av vad detta nu
kan bli eller inte bli, jag har lovat gå med i kampen
mot någonting, somman kanske kunde kalla fiende-
makter i det fördolda. Och jag erkänner att jag,
fastän jag än så länge absolut intet bestämt har att
halla mig tili, på något underligt sätt har på känn att
jag är i färd med att gå in i ett livsskede av prägnan-
taste slag ...

... det viii säga med en vacker flicka i cen-
trum, åh jo, jag tror att jag känner dig, min gode
svåger. Men låt inte lura dig, om vargen i sagan
med framgång kunde spela mormor, så nog kan rä-
ven utan svårighet anta skapelsen av en bedärande
ung dam. ..

Precis, det är just det, fastän på ett annat sätt
än du tror. Det är just en dylik rävjakt jag är in-
bjuden att ta del i, men ...

Men???

Men, med delta fär du åtnöjas denna gäng.
Nu varken kan eller fär jag säga mera, men längre
fram. . . kanske skall jag kunna berätta dig sakei,
som komma dig att häpna ... om nämligen det lig-
ger någon sanning uti att en intuitiv diagnos emel-
lanåt ger riktigare utslag än alla teoretiska kalkyler.
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Efter pjäsens slut och den lyckliga upplösningen,
blommor och ridåer följde jag Dolly tili en spårvagn,
tvekade sä en halv minut vart jag skulle ta vägen,
»ut att äta», hem eller möjligtvis tili byrän, vandrade
slutligen, utan att egentligen analysera »varför», de
ta stegen över tili tidningshuset och upp tili mitt
kara arbetsrum. Där sjönk jag ned i soffihörnet,

tänkte, tänkte, tänkte . ..

En egendomlig kansia av att ha »drabbats» av

något, att ha kömmit in i någonting märkligt, an-

märkningsvärt, kanske äventyrligt, fyllde mig. Och
dock; vad hade hänt? Hade överhuvtidtaget nägon-
ting inträffat, som hade en sensationell innebörd?

Jag övervägde situationen och kunde med bästa
vilja i världen ej komma tili något annat än tili kon-

staterandet av att jag haft ett besök pä en dryg häiv-
iimme av en upprörd och orolig ung flicka, en ung
dam, kanske tjugu år gammal, vars bror tjänstgjorde
i utrikesministerium, såsom sekreterare i avdelnin-
gen för de Östra staterna, och som totalt förälskat sig
i fröken v. Krantz. Delta var allt, allt s. a. s. faktiskt.

Och återstoden, ja det baserade sig uteslutande
på Marianne Carlings intuition, gissningar, fantas-
tiska »på känn».

Med vad rätt misstrodde hon familjen von Krantz,
vad skäl hade hon att tilltro husets dotter skamliga
och lägsinnade avsikter? Om hon själv, d. v. s. Ma-
rianne, älskade sin bror så högt, varför var det dä



37

olänkbarl att fröken von Krantz’ uppträdande här-
ledde sig och dikterades av en verklig känsla?

Hör du nu kara bror, sade jag tili mig själv,
knappast ens halvhögt (jag brukar emellanåt

»spjälka» ut en redaktör Hedmarck N:o 2, vars upp-
gift är att oförvillat granska redaktörn N:o 1, be-
trakta hans gärningar, bedöma dem och öppet tala

tili honom; ett uppriktigt sagt allas inte dåligt säti
att improvisera begreppet »god, uppriktig vän»), hör
du nu, sade jag alltså, var är nudin berömda systeK
matik, dlin psykologiska analys, din sang-froid, I
sfället för att kallblodigt undersöka det hela förlorar
du dig i konturlösa spekulation,er och meningslöst
stirrande pä en eller annan isolerad punkt. Fröken
Carling är en lika förtjusande som uppenbarligen
klok och duktig ung dåm, men håll dig tili dina

principer, bror Hedmarck, bedöm granska och
bedöm varje sak säsom sai!

Alltså bjöd jag tili att lyda mitt förståndigare jag,
satte mig tili rätta i soffhörnet och »lade upp» »Fal-
let Allan & Marianne Carling plus Magda & Theobald
von Krantz» framför mig.

Ett problem, men med huru mänga obekanta?
Eller rättare sagt: fanns det alls några bekanta? Jo,
fröken Marianne Carling, men hennes faktiska ne-

I
tande var ju, onekligen, intet, En systers kärlek tili
sin bror, hennes oro, hennes intuitiva fruktan för
detta nya, som hänt honom, hennes skrämda kom-
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binationer av i och för sig ytterst konturlösa fakta
och ungefär lika konturlösa, om ock i en bestämd
riktning pekande, misstankar och »på känn»-ideer.

Delta var allt d'et bekanta.
Det obekanta var så mycket vidlyftigare.
Främst familjen von Krantz. Var det något fel

pä denna familj? Sannolikt icke. Jag hade intet
sett och intet hört, som i minsta män kunde anses
tala mot någon av familjens medlemmar, vilka ut-

gjordes, utom av direktörn och hans fru, en något kor-
pulent, men väl bibehällen dam av i viss mån sla-

visk typ i mitten av 40-talet, av den tili jul anlända
påtagligen utmärkt vackra dottern Magda samt av en
son Hans, 9—lo år gammal. Det var allt, utom tjä-
narna, naturligtvis, av vilka det fanns en hei hop, en
chaufför, en betjänt och åtminstone trenne kvinn-
liga tjänsteandar. Det var ju en massa folk, men
huset var stort och ideligen fyllt av gäster, och
förresten hade direktör von Krantz en gång en pas-
sant sagt mig att de tiestä voro trotjänare från hans

gods i Östersjöprovinserna. Trotjänare eller barn
tili underhavande på godset. »Stassi, hade direktören
tillfogat, Stassi, d. v. s. min hustru skulle absolut inte
kunna reda sig med främmande tjänstfolk, hon är
sä van vid dessa, vilka hon ju snart sagt sett växa
upp». Ögonskenligen ganska patriarkaliska famil-
jeförhållanden, alltså.

Sä tänkte jag vidare inom ramen av min »syste-
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matik» och satte min kritiska probersten på familje-
medlemmarna. Yilket intryck gjorde hän, direktörn
m. m. Theobald von Krantz?

Svar: otvivelaktigt ett angenämt. En flott kari,

kanske mera flott än distinguerad, men artig, bele-
vad, korrekt och utrustad med ovanliga sällskapsta-
langer. Hän konverserade utmärkt, spelade bridge,
violin och tennis utmärkt, trots de femtio ären

körde själv sin bil, dä det föll honom in, likasom

sin ovanligt snabbgäende och eleganta motoryachl
»Magda», strax efter hans bosättning i Helsingfors
inskriven i Nyländska Jaktklubben. •

Men: hans karaktär? Vad visste jag om hans ka-
raktär, om honom som personlighet? Och vad hade
hän gjort under de tidigare skedena i sitt liv?

Det blev ganska svävande svar på dessa frägor.
För det första: vad kunde man väl säga om honom

som karaktär efter några få sammanträffanden. Jag
hade hiivit bekant med honom i augusti på en re-
gatta, hän hade bjudit mig på en i förbigående
sagt förtjusande skärgårdsutfärd i ganska stort
sällskap med »Magda», och så hade jag gästat hans
hus under hösten vid ett par middagar och en musi-
kalisk soare, dessutom iakttagit fru von Krantz »jour
fix» nägon gång. Jag mäste öppet för mig själv
vidgå, att något »grepp» på honom säsom personlig-
het och karaktär, det hade jag alls inte. Och att fä
någon inblick i hans inre skulle säkert ej vara lätt
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hän var i hög grad världsman och i konsekvens
därmed i hög grad otillgänglig, d. v. s så fort det gick
»innanför» den rutineradö sällskapsmannens och
charmörens kuliss-tillgänglighet. Men, i dcnna punk-
ien var hän ju inte annorlunda »laved» än de tiestä
andra, intelligenta män. Och såsom affärsman hade
hän väl lärt sig att inte för vem som hälst öppna sitt
hjärta. Sannolikt för ingen.

Som typ var fru von Krantz avgjort intressantare,

kanske främst emedan hon, trots sin embonpoint och

detta lilla »slaviska», som sä ofta brukar vara före-
nat med indolens, gjorde ett intryck, åtminstone pä
mig, av sällsynt målmedveten viljestark och domi-
nerande personlighet. Över allt detta läg visserligen
ett ganska tjockt lager av grande-dame-polityr och
värdinne-artighet, resp. belevad undfallenhet för and-
ras åsikter och uttalanden, men under sällskaps-fer-

nissan anade jag en stark ande, ja rentav en hän-

synslös vilja. Det kunde blixtra tili, i skymundan
under de tunga ögonlocken, på ett sätt, som kom
mig att grubbla över vem det var i familjen, som in-
nerst dominerade och kommenderade. Utåt och of-
ficiellt var det visserligen hän, odisputabelt hän, men
jag hade, det drog jag mig nu vid min rannsakan tili
minnes, vid ett par tillfällen lagt märke tili blickar
och knappast analyserbara miner från hennes sida,

ögonskenligen avsedda att ge honom någon vink i
ett eller annat avseende, kanske en order, utan ord,
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törhända en varning. .. antagligen inte obehövlig,
ty det kunde hända direktör von Krantz, om hän

druckit en smul för mycket, att hän blev rätt så fri-
språkig, dock aldrig om sinä egna angelägenheter,
men vid bedömandet av händelserna under de se-
naste ären. Att hän innerst bar ett intensivt hat tili
de folkrörelser i Östersjöprovinserna, som lätit den

tysk-baltiska adeln lida sä mycket och äsamkat den
sä oerhörda materiella förluster, det tyckte jag mig

ha förstätt. Nä ja, undra pädet det var ju många,

som helt enkelt drivits från gård och grund, för
att inte tala om »Estlands rote Tage», om mordbrand
plundring och mord ...

Men denna slaviska ras-prägel, som jag inbillade
mig att vilade över fru von Krantz, inbillade mig . ..
ja, ty hon var född baltisk tyska, von Ziegler ...

Min hustru, sade direktör von Krantz en gång
tili mig och ett par andra vid bridge-bordet, är av

en gammal, tysk Mitau-släkt. Ja, ja, ni har kanske

fäst er vid hennes lilla brytning, påtagligen ryska
brytning. Jo, den harsin naturliga förklaring. Hon

gick nämligen i tiden genom Smolna, ni vet under

tsartiden sändes ju ofta de unga baltiska adelsfrök-
narna tili detta eminenta Institut för dam-utbildning.

Där lärde hon sig svenska, av en fröken Aminoff här-
ifrån Finland, som samtidigt gick genom Smolna,
och där lärde hon sig framför allt sä utmärkt ryska,
att det för alltid stannat kvar en helt liten brytning.

Fröken Aminoff = Marassa Aminoff,
•ift Brunoa
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De där Smolna-damerna aro för övrigt riktiga spräk.
vidunder, tillfogade direktör v. Krantz leende, kan
ni tanka er att min hustru talar utom tyska, svenska
och ryska även, franska, engelska, nägot fmska.. .

Finska, svarade en av de medspelande, bank-
direktör Landelius, hur i ali världen bar direktörens
gemäl lärt sig finska?

Det bar, svarade direktör v. K. leende, sin helt
naturliga förklaring. I vår gröna ungdom, d. v. s. då
vi värit blott ett par är gifta och jag ännu blott var

presumtiv arvinge tili familjegodsen, slogo vi oss
ned1 i Wiborg, där jag övertog en export- och import-
affär, fickj min första merkantila utbildning och
gjorde minä första stora förluster. Där föddes vår
dotter Magda och där lärde jag mig fullständigt sven-
ska ... och min hustru ofullständigt finska. Ni vet
att Wiborgs-herrskapsflnskan är ett slags språk för
sig, som antagligen inte alltför mycket liknar univer-

sitetsflnskan här i Helsingfors.

Jag hade just i tankarna genomgått denna bridge-
konversation, då jag hörde vägguret med tröga, dova
slag tillkännage att midnatt var inne. Nej, det blev
då sannerligen pä tiden att marschera hem. Jag
kunde ju rannsaka de äterstående beståndsdelarna
av huset von Krantz under vandringen tili min lilla
ungkarlslägenhet vid Eira-skvären, och förresten:
var det inte bäst att sova på hela saken. Jag hade i
nägot modärnt psykologiskt verk läst om att hjärnan
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pä egen hand arbetar med problem och andra ting,
somman ej under vaket tillständ löst och rett ut.
Kanske att nattens fridfulla timmar av sömn skulle
ge mig några nya ideer i fråga om Marianne Carlings
misstankar och intuition .

. .

Då jag kom ut i förrummet och fått ytterrocken
på mig och just skulle ge mig i väg utför trapporna,
lade jag raärke tili ett viitt lysande kuvär i den stora,
särdeies rymliga och vidqppna brev- och tidningslä-
dan på inre sidan av utgängsåörren.

Vad, denna tid ett brev, undrade jag, insäg
emellertid att det mycket väl hade kunnat finnas där
före det jag kom från teatern, då jag passerat brev-
lädan innan jag tände dtet elektriska ljuset i förrum-
met och sedän alls ej kastat nägon blick i den rikt-
ningen, utan direkt gätt in i mitt arbetsrum.

Under dessa reflexioner hade jag tagit upp bre-
vet och vänt adress-sidan mot ljuset för att läsa.

Och jag läste:
»Herr Redaktör Henrik Hedmarck

tillhanda.
oerhört angeläget

M. C.»

Adressen var skriven med blyertspenna och orden
»oerhört viktigt» kraftigt understrukna. Jag slet upp
kuväret, drog ut ett halvark brevpapper och fann
»blott» några fä radter, men dessa sä mycket mer
uppseendeväckande och agitativa, Där stod blott:
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»Redaktör Hedmarck
jag måste få tala medl Er ännu i kväll, i natt, och
då Ni intei har telefon hemma hos Er måste jag
blott hoppas att Ni sticker Er upp tili byrån efter
teatern och inte går hemi direkt. Herr Redaktör,

ring tili mig, jag väntar på telefonbud från Er ända
tili klockan 1. Telefonen är i matsalen, ingen hör.
Det har hänt oerhörda saker, något fruktansvärt.

Er
M. C.»

Klockan var blott fem minuter över tolv, jag
krängde ytterrocken av mig, vände tillbaka in i mitt
arbetsrum, slog mig ned vid skrivbordet, lyfte mikro-
fonen från telefonapparaten.

Tölö, snälla fröken.

Fyrtiotvå sexhundra-tjugusex..
Signalen gick fram



Fjärde kapille t.

ETT TELEFONSAMTAL MED UPPSEENDEVÄC-
KANDE NYHETER.

I samma ögonblick jag hörde alt signalen gick
fram Ijöd emot mig ett lågt, men tyidlligt »hallä»; frö-
ken Carling mätte ha suitit vid telefonapparaten och
väntat, törhända med handten dämpande ljudet av

signalen, på det att ingen i väiningen skulle höra att
hon telefonerade sä sent.

Det är redaktör Hedmarck ni harju läm-
nat in ett brev hit tili min byrå med anhällan att
jag skulle ringa.

Ja, Gud väre tack och lov att ni efter teatern
åter gick upp på byrån jag måste absolut fä he-
ratta er vad jag upplevat i kväll, nägon, som ger
stöd ät minä värsta aningar.

Fröken Carling, förlåt att jag avbryter, men
jag ville be er taga saken så lugnt som möjligt. Ju
allvarligare situationen är, dess nödvändigare är det
att vi bibehälla sinnesnärvaro och varken förivra oss
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eller begå någon oförsiktighet. Vili ni nu så koncist
ni kan berätta mig vad som hänt sedän vi skiljdes.

Jag skall göra mitt bästa, fastän det skall Gud
veta att det ännu alltjämt skälver inom mig efter det
jag fätt höra. Men, nu skall ni fä veta allt, vänta
blott ett par sekunder, jag skall bara ännu släcka i
tamburen, så anar ingen att jag sitter här, om möj-
ligen pappa eller Allan skulle uppenbara sig.

Det blev en helt kort paus, så var fröken Carlings
röst åter i telefonen.

Jag är lugn nu, sade hon, alltjämt raed ganska
låg, men fast och tydlig stämma, och nu skall jag
redogöra för allt. Men innan jag berättar om vad
som hänt, mäste jag ge er en uppfattning om hur vi
bor. Det är en ganska anspräkslös fyrarumsvåning,
de tre rum, där Allan, jag och min far bo på ena si-
llan om tamburen och dess fortsättning, en liten kor-
ridor, medan på den andra fmnes den ganska stora
matsalen, det är just här jag nu telefonerar, som på
samma gång är samlingsrum, samt köksdepartemen-
tet och vad därtill hör. Min brors rum ligger invid
själva trapp-avsatsen utanför vår paraddörr och bar

direkt ingång, med en helt liten tambur, frän trappan,
medan åter en dörr, som lett tili mitt rum, som är
det minsta i hela väningen, på hans sida tapetserats
för med en skiva Enso-kartong och samma tapet som

annars i hans rum. Mellan kartongen och själva
dörren tili mitt rum bar jag fått en liten garderob för
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minä kläder, inte just bredare än att jag jämt ryms
in där, men bra nog ändä. Pä andra sidan om mitt
rum är sä pappas mm, som är ganska rymligt och
där hän fätt plats för en stor del av sitt bibliotek. Jag
vet inte om jag lyckats ge redaktörn en up( pfattning
om burn rummen ligga, men det viktigaste tänker
jag att ni i alla fall bar klart för er, nämligen att dör.
ren mellan Allans och mitt rum går att öppna åt min

sida och att jag, om jag står i min garderob, är skiljd
från Allans rum blott av den ganska tuima skivan
Enso-papp.

Fröken Carling, insköt jag nu, jag ser fullkom-
ligt tydligt hela väningen för mig, och jag tror mig
nu ha klart för mig allt som behöves för att ni skall
kunna övergå tili vad som hänt. Alltså, jag förstär att
ni hört nägot genom kartongväggen.

Ja, just så är det, och vad jag hört är något
fruktansvärt. Sedän vi skiljts och jag kömmit ut på
gatan vandrade jag ganska långsamt hem, grubblande
över alla de faror som liota, så klockan var säkeet
över halv nio dä jag öppnade paraddörren och trädde
in här i vår tambur. Pappa satt och skrev i sitt
rum, med dörren pä glänt, men om Allan var inne
hos sig eller ej kunde jag inte veta. Ser redaktörn
hän hänger sinä ytterplagg i sin lilla tambur, och
vill hän komma in tili oss måste hän passera över
trappavsatsen och använda sin nyckel tili väningens
paraddörr.
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Förlåt, fröken Carling, att jag sticker in ©n li-

ten fråga; ni har naturligtvis en nyckel också tili

hans privata dörr, jag menar ni mäste ju ha en så-

dan för städningens skull; näväl, brukar ni själv el-

ler er far ofta besöka er bror i hans rum?
Förut nog, men inte på senare tider. Annu

för ett par år sedän stack jag mig in tili Allan när

hälst det passade, men så sade min far en dag åt mig
att Allan ju nu var en man i slaten, att han kunde

vilja vara ostörd och så vidare, så det var nog rikti-
gast om jag åtminstone i regel hörde åt i förväg om

han hade tid och om det annars passade honom att

jag komin för att prata.
Och nu på senare tider, fröken Carling?
Sedän nyår har jag värit där inne endast

tvänne gånger, båda gångerna för att... för att. . .

För att?
Nå ja, varför skulle jag inte säga det: för att

varna honom för fröken von Krantz, för att försöka
fä honom att förstå att hon inte bryr sig om honom,
att hon aldrig kommer att gifta sig med honom, utan
slänga honom ifrån sig som en trasig handske när

hon inte vidare behöver honom.

Och hän, vad har hän sagt tili delta?

Att det inte är hon, som behöver honom,

utan hän, som behöver henne, att hon är det sade
jag ju er redan där uppe på er byrå världens mest
storartadei kvinna, att hän älskar henne gränslöst
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och att ingenting på jorden skulle kunna förmä ho-

nom att avstå från tienne. Trots vär varma syskon-

kärlek led jag det mest förkrossande nederlag. .. mot
tienne, mot denna olycksbringande kvinna, som köm-

mit i hans väg.

Nå, fröken Carling, bjud tili att taga också
det med lugn, om ni bar rätt i edra misstankar skall

ni säkert återvinna er bror. Men säg mig nu vad ni
hörde genom »kartong»-väggen - jag förstår att det

måste ha värit något i högsta grad anmärkningsvärt.
Ja, inte blott anmärkningsvärt, utan ohyggligt.

Ser redaktörn, då jag sökte upp er hann jag ej hänga
undan en klädning, som jag bytt ut mot den enkla

aftondräkt jag hade på mig hos er, och då jag nu
trätt in i mitt mm var det första jag tog mig för att

hänga upp den ganska eleganta middagsklädningen
i garderoben. Jag öppnade dörren och letade just
rätt på en hängare, då min uppmärksamhet plötsligt
våldsamt, ja jag ville säga hamrades upp tili högsta
intensitet av röster, som jag hörde från Allans rum,
hans stämma och så en dam-röst.

Jag kan lova er, fortsatte fröken Carling med
stigande iver och rörelse, att jag inom en minut hade
klart för mig vem hon var: Magda von Krantz.
Jag stannade såsom om jag förvandlats tili
en staty, hörde blott... ja, ni får inte säga mig att
det är föraktligt eller lumpet att lyssna, jag skulle
vara beredd att göra vida skamligare saker för att

4. Fiendemakter x del fördolda
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rädda Allan och oskadliggöra denna hänsynslösa
fiende. Redaktör Hedmarck, i denna punkt mdste ni
förstä mig . ..

Jag förstår er fullkomligt, sköt jag in, lugnt
och vänligt. Och, tillade jag, jag kan försäkra er att
jag i ert ställe handlat precis lika. Det finnes ögon-
blick då dessa konventionella patent-regler och för-
hållningsorder inte gälla och inte få gälla, och förres-
ten beror det ju i dienna liksom alla andra liknande
situationer uteslutande på den avsikt man har. Vili
ni alltså nu fortsätta.

Nå hra. Jag skall börja, jag skall berätta om
allt, fastän det kännes ohyggligt pinsamt att pädet
här sättet föra ut vad jag hört olovligt, i smyg. Men
det kan ju inte hjälpas, ty om redaktörn skall kunna
stå mig bi måste ni ju få veta allt vad jag vet.. .

Fröken Carling, jag sade er ju att ni kan full-
ständigt lita pä mig och tanka på mig som om jag
vore er svurne bundsförvant i en god sak, inte sant?

Jag vill det, och jag tvekar ej att anförtro er
allt, det är blott det ohyggliga, men... ni skall nu fä
höra vad jag hörde, jag tror att varje ord är inpräg-
lat i mitt minne.

Först, ätertog fröken Carling, hörde jag blott
att det samtalades i Allans mm, och jag hade ej fäst
något avseende därvid, då ju Allan ej så säilän har
besök, om jag ej plötsligt urskiljt en kvinnostämma,
ganska hög och med en egendomlig timbre, pä
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den som talade hade en helt liten främmande bryt-
ning, som ögonblickligen gjorde det klart för mig alt
Allan hade besök av fröken von Krantz. Från delta
ögonblick stod jag orörlig, andades knappast, väntade
blott alt fä höra något, som kundie bli... ja, kunde

bli tili bevis för att min oro och fruktan värit herätti-
gade, kunde leda tili att ni, redaktör Hedmarck, skulle
bli övertygad ...

Förlåt mig, fröken Carling, insköt jag, ni har

lyckats övertyga mig, redan, tack väre styrkan av er

egen övertygelse om att delta är ett problem, som

måste lösas . . . och ni harju mitt löfte.
Det är sant, men då ni hört vadi jag hörde, för

blott ett par timmar sen, då först skall ni inse huru
fruktansvärt läget är. »Allan», sade denna kvinno-
stämma, som jag vet är fröken von Krantz’, »Allan,

delta går inte, jag kan inte vara här, jag kan inte

komma tili dig, jag lever ju här i den dödligaste oro

för att din far eller syster skall stiga in och överraska
oss.» Så hörde jag Allans röst och hän svarade un-
gefär så: »Men, älskade Magda, det är ju olidligt att
endast träffas på gatorna och restauranger, jag fär
ju aldrig rä om dig, och här har vi det ju så hra och
du behöver absolut inte vara rädd för att pappa el-
ler Marianne skulle komma in tili mig, det gör de nog
inte, åtminstone inte utan att höra åt förut.. Så hon:
»Men, de ha ju nyckel, vad hindrar dem att stiga

51
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in i vilken sekund soin hälst, kanske troende att du

inte är hemma, och så fär de se mig här, nej Allan,

jag mä älska dig huru mycket som hälst, jag kan

inte ens visa det här, dlär jag hela tiden är i ångest.»

Det blev tyst ett par sekunder, så kom det frän Allan:

»Men älskade Magda, vi mäste få vara tillsamman,

riktigt tillsamman, jag måste få kyssa och smeka dig,
annars ... ja, du mäste ju förstå mig .. . såsom jag

älskar dig.» Och så hon, så sade hon: »Och du tror

att jag inte vill det, jag, som kunde ge dig vad som
hälst, men vi måste hitta på någon ostörd plats, där
vi verkligen fär vara i fred för oss själva, Allan, ett

ho för vår kärlek.» »Men var skulla det vara?», frå-
gade hän. Så blev det en liten paus igen, varpå hon

«sade; »Vet du Allan, jag har grubblat på d|en saken
och jag har en ide. Det fmnes, tror jag, verkligen
en plats, där vi kunde träffas fullkomligt ostört. Du
blir förvånad, men du skall ge mig rätt. Det är ditt

privata arbetsrum på ministeriet.» Vet redaktörn,

fortsatte Marianne Carling sin relation, ni kan inse
huru hapen och rent av obehagligt överraskad Allan
blev, först i början. Hän sade att hon inte kunde
mena allvar, att ministeriet ju var en offentlig insti-
tution, att det inte kunde komma i fråga att ta emot

besök i de enskilda tjänstemännens rum annat än i

tjänsteangelägenheter, att hän, om lian gjorde annor-
lunda kunde få anmärkning och kanske avsked och
så vidare. Men så skulle redaktörn hört huru hon
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övertalade. Hade hän inte rätt att vistas i sitt en-

skilda arbetsrum vilken tid pä dygnet som hälst, var

det någon, som kontrollerade om hän var ensam där

eller inte, hade hän inte rätt att låsa dörren för alt

få arbeta i fred, läg förresten inte hans rum så yp-

perligt, att hon kunde komma dit utan att någon,
som möjligtvis var pä ministeriet på eftermiddagen
eller kvallem, skulle kunna få sikte på henne. Huru
kunde hon veta huru hans rum läg, spor.de Allan nu
helt häpen. »Huru jag kan, men du harju själv be-
rättat att det är strax invid en liten sidokorridor
närä huvudingången.» »Nej, det kan jag då inte er-
inra mig att jag nägonsin skulle berättat.» »Mten, det

mäste du ju ha gjort», genmälte fröken von Krantz,
»jag känner ju ingen annan än dig pä utrikesminis-
teriet, så det var nog du, lastan du glömt det.» Nä
ja, hän gav efter, »kanske har jag nämnt nägot
flyktigt, som tallit ur minnet.» Men hän kunde inte

ge med sig ändå, ty linge man veta att hän tog emot

en dam i sitt arbetsrum på ministeriet, ja så skulle
det stä honom dyrt. Det bleve avsked, det var inte
att misstaga sig päden saken. »Men, vem är del
som skulle avskeda dig», sporde nu fröken von Krantz.

»Vem? Ministern, naturligtvis.» »Det tror jag vac-
kert hän aktar sig för», sköt hon in. Hän: »Huru
sä?» »Jo, vet du inte att det finnes nägotslags frun-
timmer, vad hon nu heter kommer jag verkligen inte
i häg, som inte blott går ut och in tili ministern när
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det behagar henne, utan som tili och med bar sinä
privata nycklar tili ministeriet, så att hon kan komma
in vilken tid pä dygnet som hälst.» Allans svar på

detta lät tili ytterlighet förvånat: »Hur kan du veta
det, detta som alla som vet om det bjuda tili att hem-
lighälla så noga som det blott är möjligt.» »Äh»,

svaradte fröken von Krantz ytterst legärl, »jag hörde
om något dylikt häromdagen på ett eftermiddagste,
ja de nämnde nog visst också något namn, fastän jag
ettdera inte uppfattade det eller också helt enkeli
glömt det.» »Var det fröken Bleistift», frågade Al-
lan. »Bleistift, Bleistift», upprepade då fröken von

Krantz, »det var ett egendomligt namn, men jag kan

verkligen inte säga om det namn de nämnde lät så,
vet du det var så där flyktigt under samtalet och jag
hörde inte så noga på. Vad angär det mig, huvudsa-
ken är i alla tali att om vi, som är förlovade, träffas
i ditt arbetsrum så kan d'å inte din minister, som gett
nycklar ät en fröken, ja, vad hette hon nu igen, fö-
rehrä dig en smula. Och förrestem: ingen får reda
pädet mdnsta, och så, vi fä en vrå för oss själva, där
vi verkligen, Allan, där vi får vara för varann vad vi
vill vara, inte sant, du ger mig rätt.» Nu, fortsatte
Marianne Carling, tycktes Allan tveka, men jag kunde
förstå att hon slog sinä armar om honom eller på nå-
got annat sätt hycklade intensiv kärlek, ty hon älskar
honom inte, inte, jag upprepar det: det är beräkning
och vilja alltigenom, nå ja, hon smekte formligen,
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det insåg jag, honom tili eftergift. Ännu tvekade hän
dock; »Älskade Magda», sade hän, »du vet ju huru
gränslöst gärna jag gör allt vad du vill, och om du
känner dig illa tili mods här, ja då mäste vi ju linna
pä nägon plats annorstädes, där vi kan fä vara för
oss själva, men, ser diu ... mitt rum där på ministe-
riet, du förstår, där pågår ju (hau tvekade huru hän
skulle uttrycka sig), det är ju ett arbetsrum i ett mi-
nisterium, dit egentligen ingen utomstäende bör ha
tillträde, och särskilt mitt arbetsrum, ser du jag skö-
ter nu en befattning inom ministeriet, som är mer än
vanligt ansvarsfull, du vet ju ungefär vad det gäller,
och... 0ch...» Nu avbröts Allan av henne; »Nej,
vet du vad», utbrast hon, »vad dina dumma papper
handlar om, det bryr jag mig då verkligen inte om
att veta, och förresten, vad angå de och hela ministe-
riet 055...» Nu Allan: »Men Magda, jag menar
alldeles principiellt, och förresten, om du verkligen
älskar mig kan du ju inte vara alldeles likgiltig för
mitt arbete och min verksamhet, och det är du ju

för övrigt inte, tror du inte att jag glatt mig åt dina
frägor om vad vi hälla pä med, om jag snart kan få
befordran och allt möjligt annat.» »Ja, naturligtvis,
replikerade hon, »men det är ju helt andra saker,
du vet hur jag älskar Finland och att därför allt som
gäller vårt land ja, ja, Finland är numera mitt
land!, inte minst sedän vi funnit varandra intres-
serar mig, och tror du inte att jag tycker att det är
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väldigt stiligl att du tjänstgör i utrikesministeriet,
tänk, du kan ju bli minister i något annat landl,

ja varför inte utrikesminister, men dina skriverier
och papp'elr förstär jag mig inte på, jag är kvinna,
ja-Allan du vet ju att jag är kvinna din, din lilla ...»

Här gjorde fröken Carling ett uppehäll, några se-

kunder sade ingendera av oss något. Så hörde jag
åter hennes röst.

Ni får förläta mig, redaktör Hedmarck, men

jag kunde verkligen inte förmå mig att för er upp-
repa dessa som jag vet falska kärleksord, med vilka
hon överhopade och nastan kvävde honom. Och vet
ni vad slutet blev, jo efter en minut eller sä, under

vilken de blott viskade, naturligtvis ömma ord, lög-
ner från hennes sidå, tyvärr hemsk sanning från hans,
ja så hörde jag från henne med låg, men mycket
uttrycksfull röst: ».. . och så säger du inte vidare nej,
älskade, vi gör ditt rum tili värt kärleksbo och jag
behöver aldrig mer komma hit, där vi kan bli över-
raskade, där jag darrar för var knäpp ...» Och Allan
svarade ömt, vet redaktör Hedmarck alldeles som fas-
cinerad: »ja, ja, älskade Magda, naturligtvis, nu vet
att du kunde begära vad som hälst av mig och jag
kunde aldrig säga nej...»

Strax därpä, fortsatte fröken Carling, bröto de
upp. Fröken v. Krantz sade att hon måste vara
hemma tidigt men de kunde dock hinna med en pro-
menad i det vackra vintervädret. Ett par minuter
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senare hörde jag dem gä och Allan slå igen dörren
tili trapp-hallen. Jag tänkte ett ögonblick över vad
jag skulle ta mig tili, skrev sä raderna tili er och be-

gav mig tili er byrå, i förhoppning att ni skulle sticka
in er efter teatern. Och vad säger ni nu, redaktör
Hedmarck.

Hm, vad menar ni själv, fröken Carlingt, ni som
hörde allt?

Ja vet redaktörn, jag har efter deras samtal
haft god tid att tanka mig in i vad allt betydde, jag
säger betydde, ty medan hän under hela tiden var en-

dast känsla var hon uteslutande kali beräkning. Allt

vad hon sade betydde nägot, hon har nu övertalat ho-
nom att låta henne komma in i ministeriet, att få hu-

sera fritt i hans arbetsrum, så har hon strukit under
att hon älskar Finland, sä har hon intalat honom att
hon är totalt utan intresse för allt vad papper och

handlingar heter, och slutligen ännu en sak, ja jag
tvekar inte att säga även detta: hon säger och har
fätt honom övertygad om att hon inte ett dyft kän-
ner tili ett fruntimmer, som heter Bleistift och soin

av allt att döma ... ja nå, jag har blott helt flyktigt
hört hennes namn nämnas i samband med en minis-
ters, men vad Allan sade var ju upplysande nog. Nä
ja, i alla fall har jag klart för mig, ja jag kunde ge
min själs salighet pä att hon känner denna fröken
Bleistift, ja jag ...

Men fröken Carling, varpå grundar ni då denna
bestämda övertygelse?
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Pä att, ja, ser ni, jag hörde ju allt, uppfattade
tonfallen, det var ... huru skall jag säga ... det var

alltför angeläget, det där som hon sade om att hon
inte hade nägon aning om vem fröken Bleistift. ..

Fröken Carlings röst dög plötsligt bort. Ej ett

ljud. Jag försökte uppfatta om hon stängt av, men
I'ötrlgäves. Jag ropade i tre minuters tid dä och då ett
hallå, förgäves. Slutligen ringde jag upp pä nytt...
det var upptaget, ständigt upptaget.

Slutligen tog jag mitt parti, lämnade byrån och
vandrade hemåt genom vinternatten. Men när jag
väl, grundligt trött efter en lång dag, kömmit i säng,
visade det sig totalt omöjligt att få sömn. Min tanke
kretsade med intensiv ihärdighet kring dessa problem,
vilka inom förloppet av nägra timmar trätt upp för
mig, krävande uppmärksamhet, handling, kanske ...

Vadi kunde jag göra, Och varför hade jag inte
stannat kvar pä byrån och väntat, väntat och ringt
pä nytt? Och varför hade jag inte telefon hemma?
Det var ju blott oföretagsamhet att jag ej för länge
sedän skaffat mig telefon, kanske därtill en viss om-
tanke om att få vara en smul i fred ätminstone de
få timmar jag var i mitt eget hem. Nä ja, nu skulle
det felet dä avhjälpas, redan mädang morgon skulle

jag gå tili telefonkontoret och göra upp kontrakt.. .

Antligen insomnade jag, sent, i en orolig slum-
mer.



Fem t e kap i 11el.

TVÄ AMATÖRER, VILKA ETABLERA SIG SOM
PRIVATDETEKTIVER.

Följande morgon det var en söndag vaknade
jag av nägot buller eller oljud, plötsligt, med denna
obehagliga kansia av dåsighet och olust, som hör ihop
med väckning ur en sen, tung morgonsömn.

Vad var dtet? Jag hade en kansia av att ett väc-
karur möjligen ringt, men dä en dylik infernalisk
pjäs aldrig fätt komina inom minä dörrar föreföll det
mig oförklarligt vad det kunde ha värit, som så plöts-
ligt ändat min sena slummer. Jag kastade en blick
pädet stora bordsuret pä bordet invid min bädd
fem över halv tip. Kuru i himmelens namn hade jag,
den morgontidigaste, kunnat sova sä länge. . .

Minä tämligen yrvakna reflexioner avbrötos av ett
nytt oväsen. Och nu hörde jag och insåg vad det var:
det var någon, som intensivt ringde pä min ytter-
dörr genom att upprepade gänger trycka in knappen
och låta den »ringa ut» igen.
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Post? Nej, det var ju söndag. En besökande ...

Vem skulle hitta ,på att göra visit söndag miorgon före
tio. Ett telegram ... var det kanske ett telegram?

1 en hast fick jag minä högskaftade tofflor på,
skyndade ut i tamburen, fram tili ytterdörren.

Vem är där, sporde jag.
Och en röst utifrån svarade: Redaktör Hedmarck,

ni mäste förlåta mig, det är jag, fröken Carling, det

hände nånting i natt mitt under vårt samtal, jag mästev

hör ni, bliv inte ond pä mig, men jag m å s t e få tala
med er. Kan ni inte släppa in mig?

Vad skulle jag göra? Där stod jag, i nattdräkt,

barbent med tofflor, och utanför i trappavsatsen,

bakom dörren, stod en ung och förtjusande och djupt
upprörd däm och ville in.

Fröken Carling, sade jag ganska lågt, men med
tydlig stämma, jag är inte klädd ännu, men jag öpp-
nar dörren en helt liten smul, blott så mycket att Ni
kan komma in. Vili ni så om ett par sekunder komma
in och gä rätt fram in i biblioteket och siä er ned
där, där finns tidskrifter, och vänta tio minuter, sä
skall jag vara klar . ..

En kvart sekund därpä hade jag vridit på Abloy-
låset och skjutit upp ytterdörren ett par centimeter,
snabbt tagit tili reträtten och försvunnit in i mitt sov.
rum ett alkovartat ganska rymligt annex tili ar-
betsrummet. Strax därpä hörde jag ytterdörren gä
igen och steg in i biblioteket.
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Jag må uppriktigt erkänna att jag inte ofta i li-
vet klätt mig under en så nervös och av allsköns

distraktioner »späckad» sinnesstämning. Att hinna
raka sig vai - ju inte att tänka på, men trots ali iver
drog min snabba påklädning och morgontoalett, tili

följd av fumligheter, på ett rent av retsamt sätt ut på
tiden kulminerande i att jag knäppte vasten orik-
tigt, flck »en knapp för mycket» nedtill och måste ta
om frän början, d. v. s. uppifrän.

Äntligen var jag någotsånär presentabel, tog ett
par tag med hårborsten över de »glesnade lockarna»
och skyndade in i biblioteket, där jag fann fröken
Carling i en länstol, fördjupad i läsningen av dagens
nummer av Hufvudstadsbladet, vilket hon inåtte ha
funnit i brevlådan och »knyckt», för att ha nägot att
distrahera sig med under väntan på att jag skulle bli
färdigklädd.

Hon reste sig hastigt, med tidningen i handen.

Redaktör Hedmarck, utbrast hon livligt, viti ni
se vad det stär här i dagens nummer, ja ni tycker att
jag borde heratta om vad som hände i gär kväll, det
vill säga i natt, men det här, ja nå... ni får se ...

Fröken Carling räckte mig tidningen, pekande ,pä
en stor tväspaltig redogörelse för den pågående rege-
ringskrisen, vilken jag snabbt ögnade igenom.

Det vill säga ... fröken Carling menar att.
Att det inte ser ut att bli något verkligt av re-

geringsrekonstruktionen. Svenskarng dra sig tili-
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emedan dessa partier Anna att det inte är meningen
att skapa en verkligt ny och duktig regering. Inte
sant.

Jag tror att ni har rätt, det vill säga jag har

från början uppfattat denna kris säsom en taktisk
historia av de dominerande i det här kabinettet för
att befästa sin ställning. Men vad är det ni, fröken
Carling, särskilt äsyftar?

Helt enkeli det, att man päden ena sidan vill
rekonstruera med bibehållande av nuvarande utri-
kesministern och päj den andra inte gär med ,på en
rekonstruktion om hän skall stå kvar, och. ..

och . . . men, fröken Carling, var har ni fått
alla dessa pätagligen utmärkta informationer från. ..?

Det var just dem jag flck i natt, fastän det fär
jag erkänna, nog har jag haft något dylikt på känn

redan flere dagar. Ser redaktörn, Allan resonnerar
rätt ofta då hän har tid, det vill säga numera endlast
under middagen, om dagspolitiken, och kan ni tanka
er, redaktör Hedmarck, att från att ha värit en...
från att ha ställt sig ganska kritiskt i fråga om utri-
kesministern ända tili för helt nyss så är hän sedän
ett par veckor totalt omvänd, och genom vem? Na-
lurligtvis tack väre fröken von Krantz. Nu är hans
excellens, från att ha värit en lycksökare och karak-
tärslös intrigör, den enda verkliga diplomat Finland
eger, den smidige utrikesminister vi oundgängligen

Under sin utrikesministertid spe
lade Ilolsti faktiskt såsom ett'
trumfkort för sig, da hans posi-
tion syntes hotad, påstaendet
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behöva och så vidare i ali oändlighet. Och varifrän
kornmer det, tror redaktörn?

Tja, fröken Carling, naturligtvis kan det ju vara

fröken von Krantz, inflytand|e, om hon verkligen eger
den makt över er bror, som ni pästär, men andra
förklaringar aro ju också möjliga. Kari exempelvis
man inte tanka sig att utrikesministern av nägon or.

sak fattat intresse för er bror, resonnerat med ho-
nom om sinä planer, fått honom att inse vilket mäl-
medvetet utrikespolitiskt system hän fullföljer och
helt enkelt med sin charme, och att hän har charme,
det är inte okänt, alltsä tack väre sin personlighet
vunnit er bror ...

Nej, redaktörn fär förläta mig, det tror jag
inte. Och ni skall ge mig rätt, hoppas jag, då ni fär
erfara vad jag hörde i natt...

Ni hörde nägot i natt, fröken Carling, det var

alltsä något som hände då värt samtal så plötsligt av-
bröts, men förklara, heratta mig... det är ju på tok
att vi resonnera hit och dit då jag ätminstone brun-
nit av nyfikenhet att få veta orsaken tili att ni i natt
med ens totalt var försvunnen.

Ja, naturligtvis, men ni får förläta mig, tidnin-
gen med det där om krisen, och ser ni det gäller just
samma sak. Men, nu skall jag berätta. Alltsä: vi
pratade och jag har ett intryck av att jag just yttrat
något om den där fröken Bleistift då jag medi ens
hör en nyckel stickas i tambur-ytterdörrens lås. Jag

aft han var de n enda sora kunde leda
m tili ett för Finland

~li t slnt. ,r sökte nan
»n de svenska ulalen.
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insäg omedelbart att det måste vara Allani, ty pappa
hade för länge sedän lagt sig och ingen annan har
nycklar tili den dörren än vi tre och vår husa, som
städar i Allans rum. Det klack tili i mig och vet ni,

redaktör Hedmarck, nu hamdladle jag igen, lyckligtvis,
enligt någon sällsam instinkt det är emellanät som
om någonting inom mig förde mig tili nänting utan
att alls min egen vilja spelar med. Jag hakade blixt-
snabbt på luren och släckte nastan i samma sekund
elektriciteten tili ali lycka är knappen just vid te-
lefonapparaten. Och sä smog jag mig ljudiöst ut
i den från tamburen ledande korridoren och in i
badrummet, som är i motsatt ända. Allan hade dä

stängt ytterdörren, tog sin päls av sig i tamburen och
gick in i matsalen, stannade vid! telefonapparaten,
tände och, ja, så ringde hän upp. Jag hörde tydligt
nummern, tack väre det att jag lämnat dörrn tili
badrummet på glänt, det var 8 95, men hän hade
för övrigt inte sagt många ord innan jag fick klart
för mig att det var med sin minister hän talade ...

Med ministern, fröken Carling, det här börjar
bli introssani. Vad i himmelens namn kunde hans
excellens ha att säga, det vill säga: vad kunde er bror
ha att meddela ministern mitt i natten.

Det var på uppmaning av ministern hän ringde
upp, och det har jag för övrigt fått bevis för nu på
morgonen av min far och av vår husa. Ministern
hade ringt upp ett par gånger ganska sent på kväl-
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len, och då Allan inte var hemma hade lian bett alt
man skulle lämna en lapp i Allans rum med bud alt
Allan skulle telefonera tili ministern, huru sent som
hälst, om det så vore klockan 1 på natten.

Fröken Carling, utbrast jag nu verkligt i

högsta grad intresserad, vad hörde ni, kunde ni fä
klart för er vad saken gällde?

Jag tror rätt bra, svarade min vackra motpart,
det vill säga absolut klart får man ju inte allt då man

hör blott ena sidan, men vad jag uppfattade var fullt
tillräckligt för att jag skulle fä reda på vad samtalet
syftade tili....

Och det var, säg det så koncentrerat som möj-
ligt, det är ju möjligt att vi mäste handia, ta oss för
nänting.

Jag skall bjuda tili att vara kort, så kort jag
kan, ty det var ett mycket långt samtal...

Jag vet det, kunde jag inte låta bli att in-
skjuta.

Hur, hur kan redaktörn ...?

Ja, det var kanske oförsiktigt, men efter av-
brottet i vårt samtal väntade jag först ganska länge
och så ringde jag upp inte mindre än tre gånger, men
alltid var det upptaget, och ni kan ju förstå, fröken
Carling, att det gjorde mig orolig. Vad kunde ge an-
ledning tili ett så långt samtal mitt i natten ... ser
ni, jag trodde naturligtvis att det var ni, som talade.
Msn nu tili saken.
5. Fiendemakter i det fördolda
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Nä väl, av Allans repliker förstod jag snart nog
att hans minister ville att hän skulle åtaga sig något,
och det insåg jag att var ungefär att Allan skulle be-
gagna sinä förbindelser på vårt håll och den uppfatt-
ning man inom värt parti haft om honom såsom en av
dess män i tjänst hos regeringen för att försöka få
in i de svenska tidningarna uttalanden tili fördel för
den rekonstruktion av regeringen utrikesministern
vill få tili ständ. Allan framhöll ganska blygsamt att
hän inte trodde att hän skulle kunna litratta någon-
ting, men ministern var envis och jag förstär att hän
ville att Allan skulle få de ledande tidningsmännen i
vårt läger att förstå att avgörandet av en mycket vik-
tig storpolitisk fråga i för Finland gynnsam riktning
i avgörande grad berodde på att man inte nu fram-
tvingade ett utrikesministerskifte. .lag citerar så gott
som vad ministern sade, ty hän lät Allan upprepa
dem ...

Men hän sade inte vilken fråga det var. ..?

Inte precis, men det var ett par ord som lika-
fullt gjorde att jag tror att jag vet vad det gäller.
Allan upprepade nämligen en gång några ord om »de
där öarna»... nå ja, jag är ju inte någon politiker,
det kan redaktörn förstå, men jag laser tidningarna
och dessutom harju Allan pratat rätt mycket just om

de frågor, som nu aro uppe, så jag har tydligt på
känn att det gäller ... ja, naturligtvis gissar redak-
törn .. .
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Tja, det flnns ju blott en ögrupp i delta na,
soin verkligen har storpolitisk betydelse för oss, och

att ministern tror sig kanna klara at den saken, nå

ja, delta är i alla fall i högsta grad märkligt. Och
Allan, jag menar er bror, hän ätog sig?

Ja, det slatade med att hän lovade att göra vad
hän någonsin kande, men dessförinnan hade minis-
tern kömmit fram med något, som jag ätminstone
fäster ett stort avseende vid, det vill säga jag appfat.
tade av en hei del repliker att ministern lovade Al-
lan befordran, tili en början tili t. f. avdelningschef i
ministeriöt, men det var likafallt inte det allra märk-
ligaste, ty det var att ministern hade reda på Allans
känslor för fröken von Krantz ...

Fröken Carling, det var en nästan sensationell
nyhet, hara kom ni att förstå det?

Jo ser redaktörn, efter en lång replik av minis-
tern sade Allan litet brydd någonting i stil med »nej,
ers excellens, på sin höjd kan man väl säga att vi är
hemligt förlovade», och så kom det igen nånting långt
från ministern, så en kort replikväxling, och så sade
Allan, nastan med darrande röst: »och ers excellens
tror verkligen att vi, att vi skulle kunna gifta oss
ännu i vår». Och vet redaktörn vad, jag flck klart
för mig att ministerns svar var ytterst uppmuntrande,
ty Allan sade så nånting om att han aldrig skulle
glömma vad ministern ville göra för honom...

Och så?
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Så var det blott nägra få slutrepliker. Jag för.
stod att Allan skulle ringa upp och berätta vad lian
ästadkommit först måndag eftermiddag, ty ministern
skulle tidigt söndag morgon d. v. s. i dag resa
på ett besök ... jag förstod att det var något släkt-
besök i Askola elLer någon av socknarna i den rikt-
ningen det var därför hän nödvändigtvis måste
träffa Allan så sent i natt —, ja och så slutade sam-
talet, Allan tackade ännu och jag tyckte nästan att jag
säg honom buga sig framför telefonapparaten då hän
sade adjö. Och så ringde de av ...

Och nu, fröken Carling, vad är er åsikt, vad
menar ni, det vill säga: vad drar ni, med er intuition,
för slutsatser ur allt delta?

Fröken Carling övervägde nägra sekunder sitt
svar. Så kom det medl mycket bestämd och med
en trots den nästan inspirerade tonen lugn stämma
följande:

Jag är fullt och fast övertygad om att fröken
von Krantz och fröken Bleistift spela under samma
täcke, att de ha en komplott. Det är, det är jag viss
om, fröken Bleistift som lagt sig ut hos ministern
för Allan och det är hon, som päpekat att Allan möj-
ligen kunde användas för att gagna ministerns strä-
vanden att kvarstå i regeringen, och det är naturligt-
vis det bäde Bleistift och fröken von Krantz vill. Herr
redaktör, ni får tycka att jag fantiserar, men åtmin-
stone jag ser sanningen för mig, denna hemska san-
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ning: de äro fiender tili vårt land, de hysa inte de
minsta betänkligheter att göra vad som hälst för att

nå sinä mål, och de äro beslutna att samvetslöst be-
gagna sig av Allan. Fröken von Krantz bar ju redan
fått honom att uppläta sitt tjänsterum på ministeriet
för deras möten, hon skall inte tveka att förföra, ja

jag säger det, fastän det låter ohyggligt: förföra ho-
nom tili vad som hälst. Och redaktör Hedmarck, jag
fruktar ...

Fröken Carling tystnade, och jag såg en häftig
rodnad stiga upp pä hennes kinder. Hon bet ihop
tänderna, säg en sekund upp på mig med en förtviv-
lad och hjälplös blick.

Jag fruktar, ätertog hon så med nästan kvävd
röst, jag fruktar att hans fullkomligt vansinniga li-
delse för henne kunde driva honom tili... tili...
vad. som hälst, hän är svag, tili nägonting. .. kan-

ske ända på andra sidan om hederns och foster-
landskärlekens gränser .. .

Fröken Carling, sade jag slutligen, sedän den
unga flickan återvunnit självbehärskningen, jag vet
inte i vilken utsträckning jag kan kanna mig överty-
gad om alla detaljer av er uppfattning, men att vi
stå inför nägot, som måste undersökas, som uppkal-
lar alla våra krafter och ali vär intelligens, det är
fullkomligt klart för mig. Där skymtar fram så
ofantligt mycket misstänkligt och mystiskt i vad ni
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fått reda på, att vi... ja, jag talar inte om edra om-
sorger om er bror och om edra strävanden att rädda
honom, om hän är hotad, ja, naturligtvis är jag med
er även i allt det, men det är en annan sak, och det
är att detta faktiskt kan ha den mest avgörande be-
tydelse för vårt land, för Finlands trygghet och fram-
tid. Här ha vi mer än er plikt som syster, vi ha en

gemensam fosterländsk skyldighet, en uppgift, som
vi måste fullfölja, vi ensamma, ty ännu så länge är
allt för konturlöst och i alltför hög grad folat pä giss.
ningar och intuition för att man skulle kunna vända
sig tili nägra myndigheter eller officiella funktionä-
rer, och förresten .. .

Ni säger förresten, redaktör Hedmarck, full-
följ meningen, ni vet ju att ni kan ha det mest .obe-
gränsade förtroende för mig. Visserligen år jag blott
en ung flicka, men jag vet att jag kan tiga och att jag
kan fullfölja vad jag vill, det vill säga naturligtvis i
den mån en kvinna kan hjälpa tili i saker sådana som
denna. Nä, vad menade ni med ert »förresten»?

Jag menade, ätertog jag nu och beslöt sam-
tidigt att i allt hålla fröken Carling underkunnig om
vad jag ville och visste —■ att de, som äro spioner,
om de äro det, måste komma fast. Och därför mäste
vi tills vidare, säkerligen förresten ganska länge,
handia utan att utät säga ett ord eller förråda det
roinsta. Fröken Carling, ni och jag, vi måste, vi mäste
bilda .. .
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...bilda...?
En privat detelktivbyrå, med oss två som enda

medarbetare. Och den byrån måste börja sitt arbete
strax, omedelbart.

Fröken Carlings ögon strålade.

Omedelbart, redaktör Hedmarck, tack för det
ordet, jag tycker att min ångest ger vika och alt jag
vågar hoppas pä framtiden blott vi gå tili handling,
vi aro bundsförvanter, svurna bundsförvanter ...

Och hon räckte fram sin på samma gäng fasta
och dock kvinnligt mjuka hand, denna hand, som
berättade om så mycket av en stark vilja och ett
hjärta, där godhet förde spiran.



Sjätte kapille t.

EN SKENFÖRLOVNING, FÖR ALLANS SKULL . ..

OCH FÖR FOSTERLANDETS.

Så hade dä fröken Carling och jag etablerat vär
privata detektivbyrå, och då ju jag hade studerat ama-
tör-detektivismen med ett ej ringa intresse lät vara

nog främst teortetiskt och min unga medhjälparinna
hade, utom ett livaktigt och spekulativt intellekt, en
påtagligen ovanligt starkt utvecklad »intuition» och
ett värdefulit »pä känn», föreföll det som om vi ju
borde ha rätt sä Stora utsikter att ernå resultat av
värt gemensamma arbete.

Men, hur sant är det ej att ali teori är grå och en-
dast livets gyllne träd grönt det räckte ej många
dagar innan vi fått klart för oss att amatör-detekti-
vism i litteraturen och samina »fack» i verkligheten
äro tvänne ganska vitt skiljda saker. Konstruktören
av detektivromaner har den uppenbarligen oerhörda
fördelen att veta allt och att efterhand blotta av vad
hän stakat ut precis så mycket hän anser att spännin-
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gen i romanen medger, det viti säga hän arbetar en-
dast skenbart med obekanta, egentligen är hela hans
arbete tämligen syntetiskt. Amatördetektivens ställ-
ning och uppgift är i själva verket utomordentligt
vansklig, ty hän får ju lov att liksom yrkesmannen
arbeta med en hei mängd obekanta, ja ofta utan att
strängt taget ha något fast att utgå ifrån, medan hän
emellertid saknar dennes erfarenhet och prövande
metoder. Vad amatören kan ha framom den skolade
detektiven, det är kanske den friare syn på tingen
och den i viss mån mer av lantasi präglade företag-
samhet, som hör samman just med fränvaron av
fixerade undersöknings-normer och yrkesmässig
chablon. Och så kan det ju hända att det rent intui-
tiva och fritt spekulativa är mer bofast hos amatörn
än hos den ofta i sitt yrke i viss män stelnade fack-
mannen.

Naturligtvis beslöto vi oss, fröken Carling och jag,
i alla händelser att arbeta enligt en tili en viss grad
bestämd pian.

Ser ni, fröken Carling, sade jag tili min sym-
patiska medarbeterska där vi ännu samma dag
sutto uppe på min byrå och rädgjorde om bästa sät-
tet att gå lös på vår uppgift jag tror att vi måste
följa ett slags skema eller system, naturligtvis fullt
medvetna om att nya händelser kunna vålla ändrin-
gar, ja tili och med totala omkastningar. Och tili
den ändan måste vi i alla händelser gå ut frän det
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som vi vet eller åtminstone tror oss veta, vi måste

ställa oss ,på det bekantas eller åtminstone förmoda-
des bas för att så se i vilken riktning vi skola taga
stegen.

Det viii säga, redaktör Hedmarck menar, att..
att...

.. .att vi nu konstaterar vilket spår vi med

största utsikt tili framgång kunde följa, så göra upp
en aktionsplan för själva »arbetet» och därpå helt
enkeli enligt det engelska »from sounds to things»
skrida tili handling, tili praktisk gärning.

Utmärkt, det är jag med om. Men vad är det
redaktör Hedmarck anser att är ett dylikt löftesrikt
»spår»?

Ja, vet ni, fröken Carling, replikerade jag, jag
känner mig, uppriktigt sagt, åtminstone i delta skede
av vårt arbete övertygad om att det bästa vi kunna

göra, det är att utgå frän edra intuitioner, edra pä-
känn-misstankar, er inre övertygelse, alltså. Vi tar
ert lättast bearbetat intuitiva uppslag, det synes mig
nu vara vår byrås bästa sätt att starta.

Och delta bästa uppslag anser ni vara. ..?

Hm, låt mig tänka efter.
Jag grubblade verkligen ett par minuter, övervä-

gande vilken träd i det intuitiva nystanet vi borde
söka följa, men min tvekan om vad som innebar de
bästa chanserna räckte inte länge.

Om ni, fröken Carling, bar samma åsikt som
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jag så föresätta vi oss säsom första uppgift att ta
reda pä nägot, som jag pä detektivspräk kunde kalla
»fallet Magda von Krantz —Eudokia Bleistift». Och
då kunna vi ställa upp följande skema:

Om våra misstankar aro berättigade stå vi ju, det
är uppenbart, inför en hei härva av lögner; vidare

Om denna härva skall redas upp så måste vi i
första hand se tili att få rätt päden första lögnen;
slutligen

Om vi alltså skall få rätt på den lögnen gäl-
ler dtet att ta reda på om fröken von Krantz faktiskt
icke, såsom hon under samtalet med er bror gjort
gällandle, känner fröken Bleistift; konstatera vi att de
två äro bekanta, vilket kan möta Stora svårigheter då,
om lögn och förräderi äro med i spelet, ett dylikt fak-
tum, naturligtvis döljes så noggrannt som möjligt,
ja då ha vi konstaterat att fröken von Krantz avsikt.
ligen fört er bror bakom ljuset; och då fröken
Bleistift enligt vad man antar gär och gäller för vad
som under Bobrikoffska tiden brukade kallas »poli-
tiskt opålitlig» ha vi fätt en indiciebevisning mot
fröken von Krantz och därmed även antagligen

mot hennes familj, som kan betyda ofantligt myc-
ket. Men, fröken Carling, märk väl en sak ...

Redaktörn menar . ..?

Att det kan vara nog så ogynnsamt att utgå
från och arbeta enligt förutfattade meningar. Vi få

lov att ta saken kalit och helt enkelt nu fortast möj-



76

ligt fastslä om de två damerna kanna varandra eller
inte.

Jag håller med er, obetingat, sade nu fröken
Carling; och förstår jag metoderna rätt blir det nu
helt enkelt för oss att möjligast effektivt skugga frök-
narna Magda och Eudokia och få visshet om de träf-
fas.

Ali right, fröken Carling, detta må vara vårt
program och mä vi nu fullfölja det med ali
energi och... klokskap, försiktighet, ty det gäller
förstäs, om här är nägot rackartyg, att inte själva

så att säga komma fast. Det är, det inser ni utan

vidare, på vårt detektiv-incognito framgången av vårt
arbete i hög grad kommer att bero. Fär man exem-
pelvis se oss två ofta tillsamman kommer det att på
misstäpkligt håll väcka föreställningen om att vi
kooperera på sätt eller annat, allrahälst vi ju intet

giltigt skäl ha att vara tillsamman. Vi måste därför
arbeta var för sig, åtminstone i regel.

Ja, jag inser att det är riktigt, tyvärr, då vi
tvivelsutan skulle ha största gagn av att kunna stän-

digt samverka. Men vi få naturligtvis inte på vårt
håll riskera att »komma fast», så det blir väl egent-
ligen telefonen och kanske en eller annan konferens
här på er byrå, som får representera sambandet mel-
lan ... mellan ...

Mellan, kan vi inte säga så: privatdetektivby-
rån Carling & Hedmarcks tvänne huvuddelägare.
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Fröken Carling tryckte leende min hand, och sä
fördjupade vi oss i detaljbetraktelser över frågan om
ordnandet av den obligatoriska »skuggningen».

Jag är, detta sagt i förbigående, inte övertygad

om att en verklig Sherlock Holmes skulle funnit
alt värt resonnemang blottat nägra särdeles djnpsin-
niga erfarenheter i skuggandets »ädla» konst.

Det var tvänne ganska besvikna och även ej så
litet harmsna personer, som nägra dagar senare slogo
sig ned på ömse sidor om skrivbordet å min byrå: de
två ännu sä nyss förhoppningsfulla och handlings-
glada huvuddelägarena i privatdetektivbyrän Carling
& Hedmarck.

Fröken Carling och jag hade under de gängna
dagarna ej så säilän värit i telefonförbindelse, ja tili
och med haft ett kort sammanträffande, men allt
vad vi då haft att raeddela varandra hade värit tili
ytterlighet negativt. Visserligen hade vi båda »skug-
gat», men bägge lika förgäves. Påtagligen hade
fröknarna Magda von Krantz och Eudokia Bleistift
inte under dessa dagar haft ens den avlägsnaste tanke
på att ha något sammanträffande men naturligt-
vis hade de ju kunnat tala i telefon. Så pass effek-
tiv ansågo vi dock att vär uppsikt värit att de två
damerna, om de ej anat något försät och verkligen
velat träffas, bort »äka fast», som det heter. Jag
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säger avsiktligt »om de ej anat nägot försåt», ty om
de hyste den minsta misstanke att deras göranden
och låtanden utspionerades, ja dä hade de ju helt en-
keli kunnat ordna om ett möte nattetid. Trots det
att fröken Carling och jag ganska träget värit i far-
ten, inte skonat oss och tili och med tappert avstått
frän reguliära mältider, var det dock även natur-
ligtvis tänkbart att våra »offer» även under »!ju-
san dag» kunnat undgå oss, men det ansågo vi dock
mindre sannolikt. Och dä vi pä aitonen av den
andra dagen hade vår »kollationering» kommo vi

samfällt tili det ganska plausibla resultatet, att de
facto intet av värde undgått oss.

Men sä ... denna tredje dag, som just höll pä att
gä tili ända. Den representerade allt vad man kunde
frukta av missräkning vi hade båda »drivit upp»
var sitt offer, vilka vi självfallet fördelat sä att fröken
Carling skuggade fröken von Krantz, jag åter fröken
Bleistift, de hade begivit sig ut nägotsänär samtidigt,
förmodligen efter telefonöverenskommelse, de hade
båda vandrat inåt det centrum, som utgöres av Salu-
torget och Esplanaderna ... ja och sä hade de båda
försvunnit, var pä sitt håll.

Fröken Bleistift hade, omsorgsfullt skuggad av
mig vandrat längs Bulevardten och vidare längs
södra Esplanadgatan ända tili Kasärngatans hörn,

sä vänt uppät sistnämnda gata, sneddat över den-
samma och skyndat in i portgången i Wiasa banks
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stycke in tili höger alltså ställde jag min bevak-
ning så att jag lugnt vandrade av och an utanför;
hon mäste ju i sinom tid komma ut.

Men hon kom inte det viil säga det gick en

halv timme, jagj gick in i den i början ganska
skumma paradtrappan för att se vem där bodde i de
olika våningarna, d. v. s. vart fröken Eudokia hade
kunnat taga vägen, utan att dock vinna någon klar-
het, så vandrade jag ytterligare en halv timme utan-
för, ännu en och så en tili, men då tvänne timmar

voro förgångna brast mitt tälamod och jag beslöt att
förskaffa mig visshet.

Och jag fick den, på ett synnerligen snöpligt sätt.
Wasa banks hus har, som känt, en paradtrappa från
Esplanaden, och från det trapphuset fmnes en pas-
sage, ej så litet dold av hissinrättningen, som för tili
byggnadskomplexets gårdsplan i vilken portgän-
gen från Kasärngatan mynnar ut.. .

Behöver jag tillfoga något? Fröken Bleistift hade
aldrig gått in och upp i någon paradtrappa, hon hade,
osynlig för mig, kilat in genom portgången, sneddat
över gärden, trätt in i stora trapphuset och så, i la-
gom tid, kömmit ut på Södra Esplanadgatan och
fortsatt sin väg.

Men vart ?

Jag hade själv, under minä efterhand allt bitt-
rare reflexioner, följt samma passage som hon, stod

Upogifterna både om Wasa "banks (f.d. )
och Suomis f.d. tri jr järnte

autentisJ
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själv utanför Esplanadgatsingången tili Wasa banks
hus, såg mig litet konsternerad omkring. Men denna
»konsternation» räckte inte länge, ty då jag blic-
kade omkring mig fästes minä blickar rent automa-
tiskt på det angränsande huset: förra Apollo, nu.. .

Fröken von Carlings upplevelser visade en högst

märklig och intressant överensstämmelse med minä
hon hade skuggat fröken von Krantz, ytterst för-

siktigt, ända tili f. d. Suomis hus vid Salutorget, där

denna begav sig in genom den stora portalen; läsarn
torde erinra sig att där just i denna portal finnes en
blomsterhandel med postfilial tili vänster, en pap-

peraffär tili höger. Och hennes väntan blev läng,
dock ej sä läng sommin, ty med sitt livligare in-
tellekt anade hon snarare oråd, gick in i huset och
upptäckte hastigt nog den passage, som för ut tili
gårdsplanen och därifrån tili Unionsgatan. Misslynt

och förtvivlad begav hon sig hem för att invänta
telefonbud från mig. Och då jag så äntligen lät

höra av mig skyndade hon tili byrän för konfe-
rens.

Där sutto vi nu alltså, besvikna, modlösa.
Och resonnerade, övervägde om vi begått något

fel.
Sannolikt nog.
Men en tanke avvisade vi dock genast, enstäm-

migt nämligen att jag bort fatta posto utanför f. d.
A,pollo-huset. Det hade ju värit att i tanklös iver att
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hastigt nå ett primärt mål riskera ofantligt mycket,
d. v. s. helt enkelt alla vära möjligheter att längre
fram, i en eventuell rikt givande framtid, nä deflni-
tiva, för de allra största intressen oerhört betydelse-
fullaste resultat. Hela vårt företag krävde tili det
yttersta att vi kunde operera utan att bli misstänkta,
det var solklart.

Men, ä andra sidan, var det inte lika uppenbart
att alla våra chanser skulle i hög grad ökas om vi
hade imöjlighet att utan uppseende, utan att det
skulle väcka förvåning eller misstanke, operera till-
samman?

Ja, i sanning, det var inte blott uppenbart, det
var tili och med klart att vi sannolikt inte skulle
kunna göra några vinningar av värde alls i kam-
pen mot så drivet och mälmedvetet folk ,på »flende-
sidan» därest ej frågan om var ogenerade samver-
kan kunde lösas pä ett plausibelt sätt.

I sanning, detta vore ett Columbus-ägg, d. v. s.

delta var ett problem, som, mäste få en lösning ä la
det berömda ägget.

Vi hade båda tystnat, min vackra tappra medar-

beterska och jag. Och vinter-eftermiddagens tidiga
skymning hade gjort att det trevliga byrår,ummet låg
snart sagt i mörker. Blott rätt otydligt skönjde jag
tvärs över skrivbordet den behagfulla konturen av
den kvinnliga huvuddelegaren i privatdetektivbyrän
Carling & Hedmarck.
6. Fienderaakter i det fördolda
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Det var tyst, det var länge tyst. Och jag fick se-
dän klart för mig, att vi bäda, under grubblandet
över situationen, på undermedvetna vägar i våra

tankar närmat oss samma resultat.
Det var allt fortfarande tyst.

_

Ute slamrade spår-
vagnar och tutade bilar ... inne letade sig tvä män-
niskors tankar framät, framåt, framåt...

Fröken Carling, sade jag slutligen och jag
vet att min röst måtte ha lätit hes, haft en främ-
mande, underlig och nästan kvävd »ton» —; fröken
Carling, det skulle kunna Annas, det vill säga jag
menar att man skulle kunna tänka sig ett sätt, en
utväg, som löste svärigheterna, ja, ja, jag menar som
klarade ut problemet. . . sä länge det... så länge
det behöver klaras ut.

Det var tyst igen jag kunde inte säga nägot
mera. Men så hörde jag fröken Carlings röst, mjuk
och lugn.

Redaktör Hedmarck, jag tror, nej jag vet att
våra tankar nu vandrat längs samma banor och köm-
mit tili ungefär samma mål. Jag ger er rätt, nej dä
det var inte så jag menade, nej jag ber er säga ut,
säga ut vad ni menar.

Och jag sade ut vad jag menade minä ord vill
jag dock inte upprepa. Men dä vi ett par minuter
därpå öppet och ärligt tryckte varandras häi.der och

därmed bekräftade denna sken-förlovning, som skulle
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ge oss nya möjligheter i värt belydelsefulla gemen-
samma verk och som automatiskt skulle upphöra,
förintas, så fort mälet var nått ellet visshet vunnen
om alt ett mäl ej kunde näs, då vi så tryckte var-
andras händer, sade jag ja, jag vet att de orden
sades med djup rörelse sakta:

Marianne Carling, Marianne, såsom jag ju nu
under denna tid måste kalla er, Marianne

för Allans skull... och för fosterlandets.

Då jag en halv timme senare kom ned tili den
Stora tidningens redaktions-sekreterar-rum där min
gode vän Sevonius som vanligt satt, rastlöst verksam
tili fromma för sitt kära blad, och framför honom
på bordet bland hopar av material lade en halv
matsedel manuskriptpapper med en kort notis, såg
jag honom verkligen en gång för unders skull haja
tili inför en »nyhet».

Du, du förlovad, det var då ... det har då inte
en mänska velat ett dyft om, att du, att du .. .

Och så reste hän sig chevalereskt, tryckte min
hand och framförde sin varma gratulation.

Jag gratulerar dig, sade hän, jag gratulerar
dig tili ditt vai.

Det gick, egendomligt nog likasom ett litet sting
genom mitt hjärta inte hade jag ju gjort något
»vai»; snarare kunde man väl då säga att jag inte
haff något annat vai.
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Gratulera mig inte ännu, sade Jag litet torrt,
jag skall nog sedän underrätta dig och bladet, till-

lade jag om när det rätta ögonblicket för gratula-
tionerna är inne.

Redaktionssekreteraren säg en smul förundrad ut

hän trodde helt visst att jag var' så lycklig att jag
inte rätt visste vad jag sade.

Men då jag följande morgon i tidningen läste no-

lisen
»Förlovning bar ingätts mellan redaktör Henrik

Hedmarck och fröken Marianne Carling, dotter tili
direktörn fil. dr. Adrian Carling och hans framlidna
raaka, född Mathesius», då kunde jag ej låta bli att

för mig själv upprepa:

För Allans skull.. . och för fosterlandets ... för
fosterlandets ...»

Slut på första boken.
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Skildringen i kap. $:o 7 "En nattlig
bilfärd med marsäljäsem och ett oväntat
slnt" "bygger på en verklig händelse, i
det att fröken Federmes.ser en gång jänite
Fullersanit sällskap i "bil häjdades av en
polisman, soin ville föra hela sallskapet
tili poliskammaren. Då non framvisade ut-
rikesräinisterns kort avstod lian. (medde-
lat av detektivchefen Holmström).

sd generalkonsul Ray stod minister
Holsti faktiskt på synnerligen god fot
ocli brukade besöka honom då aan ville
"slå sig lös" frän Raya
alltid rikliga lager av alkohol anlitades

rvid även; ministern brukade mycket via
och spirituosa - vid en assemble" pä
Liunksnäs pensionat sågs lian Dl. a. en
i skydd "bakom en pelare hastigt tömma ett
helt dricksglas konjak (xuedd. av dottern
tili pensionatsvärdinnan, fröken Mary
Sjöstedt).

Då efter Rays död hans ryktbara "Fri-
hetsgran" i Brunnsparken avtäcktes upp-
lästes ett festtalav minister Holsti, so-

it det f: reneve. Til] kan att ha
:ift av detektivchefen Hoi stri

b rivatnyckel tili Rays våning vid 0.
Henri!:. sgat an.

"En natt på .unnesunds pensionat" bygge
på fakta, lade av dottern tili e. :ari
nan, fru Elina Tyszetski, född Sjöstedt.

t är också med sanningen överensstämman-
de att president Ståhlberg mottog

o
-rapport

om åtminstone ett ministerbesök på Munks-
näs pensionat (av det.ehef Holmström avfa
tad), men lät vid ministerns förklaring t)

ro. "övervakandet" av ministern och fröke
idermesser skedde på order0 av statsmini-

ster E, -ch, men upphävdes pa order av pre-
-1



INTRODUKTION.

Då det nu gäller att ge en skildring av händelse-
förloppet efter Marianne Carlings och min »skenför-
loyning för Allans och fosterlandlets skull» möta mig
stora svårigheter, dels emedan redogörelsen nu kom-
mer in på åmräden, som i och för sig måste anses
synnerligon »kinkiga»— d. v. s. kräver största nog-
grannhel i övervägandet av vad som kan och fär
oägas ut eller eventuellt blott antydas, kanske hell
förtigas —, dels emedan stora delar av denna »andra
bok» äro av den art, att den »jag-skildrande» formen
helt enkelt är utesluten. Endast av händelserna på
Nunnesunds pensionat, där jag uppehöll mig några
få dagar medan Marianne var verksam på annat håll,
har jag de rent personliga och direkta intrycken
jag skall aldrig i mitt liv glömma de timmar jag satt
där, i nattens mörker och lyssnade, lyssnade ... för
att möjligen minä öron skulle ge mig ett effektivt be-
vis för vad mitt förständ och min slutledningskonst
allaredan betecknat såsom »ett förhållande av tili
visshet gränsande sannolikhet». Men vad de två åter-
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stående avsnitten i denna bok angär måste de upp-
fattas såsom i viss män belletristiska resultat av en
härledningskonst, som jag vore frestad att kalla
astronomisk. Därmed avser jag att aslronomerna, som
känt kanna för sig klargöra och ha gjort detta i
synnerligen markanta fall, såsom exempelvis då det
i tiden gällde upptäckten av planeten Neptunus ej
blott tillvaron av en himlakropp, utan även dennas
volym, bana, omloppstid etc. utan att ha sett den
d. v. s. innan den kunnat skönjas ens i de yppersta
teleskop.

En himla-»passagerare» kan sälunda för astrono-
merna vara en gammal »kär vän», väl känd i avse-
ende å art och vägar i himlarymden, utan att de sett
den, och dä jag sammanfattar min annotation i denna
punkt tili konstaterandet härav förstär läsarn fullväl
vad jag avser att sålunda fä fram: möjligheten för en
författare att teckna i allt väsentligt riktiga bilder av
vad som hänt eller tilldragit sig, utan att ha värit med

eller sett, ja utan att ens ha att lita sig tili rappor-
ter av ett eller annat slag. Har en skriftställare till-
räckligt mänga fakta på hand, har hän kunnat kon-
statera en tillräckligt uppenbar följdverkan eller åter-
verkan av vissa förmodade händelser eller förhållan-
den, ja dä kan hän med hjälp av litet intuition och
faniasi ge en skildring, som om ock törhända be-
häftad med en hei del formella brister dock i sak
och grundväsentligt komma en inträffad sanning
ganska närä.
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Det är inte blott »osedda» planeters banor och
andra nied deras tillvaro i världsrymden sammanhän-
gande omständigheter mankan sluta sig tili enligt
konklusionsteknikens »astronomi», delta gäller själv-
fallet även annan »oseddhet», och häri gömmes en
»divinatorisk» teknik, om vilken författare förvisso
inte aro ensamma.

I och med framförandet av dessa synpunkter och
reflexioner har jag velat klargöra de fakta och för-
hällanden, vilka lett tili att denna andra bok fram-
träder i form av trenne fritt skildrande kapitel, i
vi'ka sälunda en i den politiska romanen medage-
rande icke berättar om sig och sinä upplevelser, och

vilka mä framstä såsom den berättigade motiveringen
tili att dessa trenne kapitels nedskrivits och publi-
ceras.

Emellertid står det läsarn fritt att uppfatta dem
såsom i allt väsentligt fantasiprodukter det är för
mig otänkbart att i delta sammanhang framställa
alla de skäl, vilka tala för sanningen däruti att skild-
ringen ej löper iiram blott i fantasiens mer eller mind-

re konturlösa töcken.

Marianne Carlings och min förlovning väckte, så-
som ock var att förutse, den allra största förväning. Re.
daktionssekreterarens i Hufvudstadsbladet en smul
journalistiska undran över den plötsliga »inclinatio-
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nen» var intet mot häpnaden hos alla minä närmare
vänner, av viilka de flesta ej hade ens dlen blekaste
aning om att jag överhuvudtaget kände någon fröken
Marianne Carling. Efiter ett par dagar lugnade de sig
dock även en tili ytterlighet förvånande förlovning
är en »sensation», som mycket hastigt förlorar sin
prägnans. Inför dylika faits-accomplier kalmerar sig
opinionen i regel snabbt och vad är där för öv-
rigt att säga om ett ofrånkomligt faktum av det sla-
get? Intet, ty i grund och botten angår det hela ju
sä gott som alltid i Iranista rummet endast kontra-
henterna själva.

Svårare att bemästra var »uppständelsen» inom
Marianne Carlings krets och främst naturligtvis i
hennes hem. Faderns häpnad över det absolut ovän-

tade steg Marianne tagit var utomordentlig, och det
föreföll som om hän hait mycket svårt att fatta att
hon verkligen efter en så kort bekantskap fattat ett

så allvarligt och avgörande beslut.
Allan, som jag mx lärde känna och som pä mig

gjorde intrycket av en synnerligen sympatisk, men
rätt osjälvständig och lättledd ung man, tog det hela
med meira sang-froid av allt att döma emedan hans
lankar tämligen konstant voro hos Magda von Krantz.

Bekymmersammast var emellertid förlovningen
det fär och kan inte döljas för ... de förlovade
själva. Vad Marianne Carling erfor i denna sällsamma
situation dolde hon på ett om en stark själ och en
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bestämd vilja vittnande sätt och jag mäste er-
känna alt hon spdade sin brydsamma roll med verk-
ligt mästerskap, ej minst därutinnan, alt ju konven-
tionella hänsyn och omsorgen om att vi inte skulle
bli misstänkta eller rent av »upptäckta» krävde att
hon bevisade mig ett ej sä ringa mätt av vänlighet,
ja av ett slags förtroligt »camaradie», som natur-
ligtvis utät fick gå och gälla såsom ömma känslor, ja
som kärlek.

Jag föreställer mig att även jag lyckades hälla upp
en yttre kontur, som ej lämnade alltför mycket öv-
rigt att önska, men inom mig var det uppror och en
efterhand tilltagande nästan ångestfylld oro för si-
tuationens vidare utveckling.

Och det kunde under dessa veckor, som följde,
hända mig, då jag ensam vandrade hemåt i kväll-
ningen eller sent på aftonen, att jag knöt nävarna i
ytterrockfickorna och med halvhög stämma utbrast
i ett hart när förtvivlat: har du, har du tagit på dig
en uppgift, en börda, som du ej skall mäkta fullfölja,
föra fram tili målet? Eller: huru skall detta gä?
Vad skall det bli av detta, av mig...

Men värt du-skap blevo vi snart vana vid, och i

värt gemensamma märkliga värv hade vi outsinliga
källor tili överläggningar, något som skyddade oss
för farliga pauser och reflexioner i varandras när-
varo, vilka jag ansåg att min sinnesnärvaro älade
mig att hålla sä fjärran som möjligt.
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Fem dagar ejfter vår förlovning nådde vi det

första Stora positiva resultatet. Vi »skuggade» till-
samman, om ock med allra största försiktighet, Eu-
dokia Bleistift, och just sagda dag begav hon sig ut,
tog samma väg som den dag jag hade min stora

missräkning och så kilade hon in i portgången frän
Kasärngatan. Emellertid hade jag följt henne, Hie-

dan Marianne stannat i hörnet med god utsikt åt
huvudingången frän Södra Esplanadgatan och det
dröjde ej mera än högst två minuter innan jag säg
Marianne vika om hörnet och skynda fram tili mig.

Eudokia Bleistift, sade hon nästan flämtande
av triumferande upiphetsning, hon kom ut frän Wasa
banks huvudentre... och hon skyndade snabbt de
fä stegen och dök in i legationshuset. . .

Här nu de tre »astronomiskt-psykologiska» kapit-
len.



Sju n d e kap i 11et.

EN NATTLIG BILFÄRD MED MARSELJÄSEN OCH
ETT OVÄNTAT SLUT.

Klockan är två på natten.
En bil, klickfull av folk, kommer med god fart

längs Rulevarden inåt stan, passerar Svenska tea-
tern, fortsätter längs Norra Esplanadgatan ända bort
tili Skatuddsbron, där den gör en skarp lov utanför
högvakten, passerar den lilla biten av Mariegatan tili
Alexandersgatan och fortsätter så västvart, förbi Rid-
darhuset, Statsrådsborgen, Senatstorget...

Det är inte mindre än sju personer, förutom
chauffören, i bilen, samtliga i särdeles upprymd sin-
nesstämning. Rredvid chauffören vräker sig, behag-
ligt berusad, generalkonsuln Ruben Guay, general-
konsul för republiken Andorra och lycklig inneha-

vare av ett ytterst privat natt- och dagkafe, frekven-
terät och estimerat av talrika vänner, även sådana
i särdeles flramskjuten samhällelig position. Man
tror sig veta att alldeles särskilt en regeringsmedlem
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här brukar söka och Anna fred och hugsva-
lelse dä det diplomatiska trasslet blir outhärdligt och
törsten efter nägot annat oundgängligen kräver att bli
släckt.

På mellansätena sitter, litet trängt, en tjänsteman
i ett av styrelsedeipartementen, saligt med armarna
om liven på tvänne strälande töser, den ena ögon-
skenligen ganska berusad, den andlra äter en

fängslande skönhet så gott som nykter, men båda
på storslaget humör, på baksitsen flankera slutligen
tvänne illa ätgångna herremän Eudokia Bleistift, som
står på knä på sätet, med ansiktet vänt bakåt, och
över sufletten och bilens »kölvalten» hänfört skränar
Marseljäsen.

En syn för gudar att inte tala om ett ljud, ett
oljud —, förstås även för människor, ja tili och med
för poliskonstaplar.

Tvänne dylika räka av ödets nyck befmna sig i
Glogatshörnet, de höra skränet från den annalkande
bilen, ila ut på gatan just då auton när korsningen.

Den ena konstapeln höjer handen, kategoriskt,
tili ett »stopp» chauffören bar intet annat än att

lyda, hän äventyrar sinä rättigheter, annars. Bilen

stannar förty, konstaplarna gä fram.
Nu får chauffören vända och hela sällskapet

följer med tili poliskammaren, säger den ena polis-
mannen mycket bestämt och strängt. Ni är samtliga
berusade, ni för oljud på gatorna, ni kommer att få
stå tili svars för det.
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Hela sällskapet nyktrar, tillfälligt, tili. Det var
dock för fatalt. Och generalkonsuln och de två her-
rarna på baksitsen, vilka inte förmätt accompagnera
Eudokia annat än med ett ideligt »tyranni, tyranni»,
sjunget pä marseljäs-melodlin, erfara en dunkel
kansia av att mannen, hoc est genllemannen, väl här
nu borde ha en uppgift.

Men, skön Eudokia förekommer den groende el-
ler gryende gentleman»liken», vänder sig, plötsligt
högdragen och nastan nykter tili polismännen.

Är det meningen att anhålla oss?
Ja-a, det är det, och varsågo och krängla inte,

ni är allesamman anhållna för fylleri, oljud och för-
argelseväckande beteende. Chauffören, vänd och kör
tili poliskammaren!

Ett ögonblick, herrar kommissarier, utbrast

skön Eudokia, jag råder er att ge er tili tåls ett
ögonblick, så slipper ni att göra dumheter. Vili ni

kanske vara så vänliga och betrakta detta visitkort
ett tag, jag tror att det skall bibringa er en litet annan
uppfattning om oss.

Medan hon talade hade hon öppnat sin väska, ur
den tagit en liten plånbok och ur plånboken ett
ganska stort visitkort. Hon räckte det ät den ena
polismännen.

Varsägod och las vad där står, sade hon med

en aire, som strängt taget inte missklädde henne.
Konstapeln tog kortet, men det var, trots gatube-
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lysningen, för mörkt för att hän och hans kamrat
skulle kanna läsa vad där stod. Men de två voro

inte rädlösa, fingo fram en elektrisk ficklampa och lät
dess skarpa ljus falla pä visitkortet.

De hajade tili, talade en halv minut lägmält med
varandra, stego sä äter fram tili bilen.

Herrskapet kan fara vidare, sade den av de två,
som häjdat bilen, det kan fä gå för den här gängen.
Men det vore nog hra om ni ville vara litet tystare,
klockan är ja mycket, och det är ja vår skyldighet
att upprätthälla ordningen. Chauffören kan köra vi-
dare, tillfogade polismannen, vändande sig tili män-

tien vid ratten.
Stopp, utbrast Eudokia, vill koromissarien vara

så vänlig och först ge mig kortet tillbaka, det är inte
ett kort, somman ger ifrån sig så där utan vidare.
Och kortet är mitt, jag har fått det av ... ja, ni för-
står av vem, hän svarar allt för litet mera hän än för
att jag inte skall ofredas om det faller mig in att
gnola en smul när jag åker hik

Konstapeln återlämnade, synbarligen dock litet
motvilligt, kortet, Eudokia stack det tillbaka in i den
lilla plånboken och plånboken i väskan.

Kör, sade hon åt chauffören.
Men vart, sporde denne.

Kör hem tili mig, jag tycker vi kör hem tili

mig, kom det nu från generalkonsuln Guay av Andorra,

jag har alit som behövs och vi behöver sannerligen
någonting efter detta fräcka intermezzo.
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Bilen satte sig i gång.
Nä, viskade Eudokia i det hon förde sitt hu-

vud tätt intill den vackra damen tili vänster på mel-
lansitsen, nå, vad säger du Magda.

Jag säger att du är storartad, svarade Magda,
vad jag har gränslöst mycket att lära av dig.

Äh, inte alls, du sköter dig ju magnifikt. Jag
harmin minister, du din sekreterare ... vad förmå
vi inte tillsamman.

Bilen svängde runt ett gathörn, stannade strax därpå
framför ett stort, modärnt hus, generalkonsuln beta-
lade, man stormade upp för trapporna tili hans be-
dårande väning, där inte saknades, ända från spritva-
ror av alla slag i obegränsade kvantiteter tili ett litet
budoar-artat kabinett, rent av som skapat tili chambre
separee och önima tätatäter.

Eudokia Bleistift tog strax telefonen i besittning.

Åttanittiofem. .. Är det du, du själv, nej men
Rultingen, det var då tur... att du är trött, herregu,
vem är inte trött;.. just hem från, ja, ja, jag vet . ..

menar du att du är, hm, sned, nåmen, herrejess, de ä

väl inte så farligt. De ä vi också, ska Rultingen
veta.,.. Nej, kom du genast hit, här ska levas

Moppe ... du kommer, sa du strax .. . hurra.

Eudokia hängde mikrofonen i klykorna.
Hej glada livet, små gossar och flickor, skrek

hon ut i våningen, vi får fint främmande.. . han
själv.

7. Fiendemakter i det fördolda
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Hän, utbrast värden-generalkonsuln av An-
dorra, dä fä vi plocka ut en hela whisky tili ur hem-
liga förrädet, den här (konsuln höll en halvfylld bu-
telj White Horse i ena handen och en oöppnad Mar-
tell, sju sjärnor, i den andra) räcker inte längt, vär

tids excellenser ä så förbaskat törstiga ...

Hurra, hurra, här är gudagott att vara, gno-
lade Eudokia, fick fatt i Magda och begynte dansa.
Det var nägotslags improviserad fish walk med all-
sköns tillsatser, yågade poser och oanständiga trics,
som kommo hela sällskapet att storkna av skratt.

Mera, mera, flämtade åskådarena, Andorra, sätt
för fan grammofonen i gång.

Generalkonsuln skulle just lyda order, dä dörren

öppnades och en smärt, glasögonprydd herre syntes
i öppningen.

Bravo, utropade Eudokia, det var en snabb ma-
növer, och du glömde inte dina nycklar tili Andorras

bedärande väning. Herrskapet är förståss alla be-
kanta .... inte, du, inte, Magda. ... Nå sä får jag väl

presentera då: fröken Magda von Krantz, dotter tili

direktör Theobald von Krantz och hans maka född,

ja vad i hälsike är hon född .. . född Naken, och ...

och ... ja, Magda, behöver jag säga vem det är som
stär framför dig?

Nej, svarade Magda och gjorde en nästan hov-
fähig nigning, tror du att jag inte känner Finlands
intellagentaste man, Nord-Europas enda verkliga däp-
lomat...
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Den sist anlände log, tryckte varmt Magdas hand.
Jag har den aran att kanna fröken Magdas far

och mor, de ha gjort succes här inom vårt sällskaps-
liv, inom den högre societeten, jag har haft det
oskattbara nöjet att vara gäst ett par gånger i deras
hus, republiken är glad att .. .

Vi dra en finkänslighetens, kanske barmhärtighe-
tens, slöja över vad som under de följande timmarna
tilldrog sig hos generalkonsuln av Andorra . ..

De två polismännen, vitka av ett visitkort lätit
förmä sig tili en så oerhörd undfallenhet, ja man

kunde kanske säga slapphänthet vis å vis det beru-
sade, marseljäs-sjungande bilfoljet, vandrade emel-

lertid i den plötsligt fullständiga nattstillheten den
öde Alexandersgatan framåt, i riktning mot polis-
kammaren.

Nä vad säger ni, sporde den ene poliskonsta-
peln den andre, hän som »skött om affären» för

övrigt äldre man i tjänsten.
Vad jag säger. Ministerns kort, hans eget. ..

och med handstil tillfogat: ...har ära rekommendera
fröken Eudokia Bleistift hos alla tjänstemän och in-

stitutioner i republiken. ... Nog äro tiderna besyn-
nerliga, annat kan jag inte säga.

Men om ni trots allt anhållit dem och fört dem
tili poliskammaren . ..

Och det tror ni att skulle tjänat tili nägot. Jag
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kan heratta en sak, som jag kommer i häg nu då jag
fätt klart för mig vem damen är, som stod på knä
pä baksätet. Det hände nånting i samma stil som nu

i natt för en tid sedän, fastän jag dä inte var med,
och hela sällskapet fördes tili poliskammaren, och
hade det värit vanliga människor skulle de fått stanna

över natten och ligga pä halmen, men nu skulle man
få se pä annat. Den där Bleistift pockade och hotade,

lovade att ställa tili de rysligaste skandaler för polis-
inrättningen om hon inte fick telefonera, och sä när

man slutligen lät henne telefonera ringde hon upp tili
ministern, och sä talade ministern med dejour-kom-

missarien och hela sällskapet släpptes loss.
Nå men lagen, skall inte lagen vara lika för

alla?
Visst skall den vara, men det går nu inte häller

att vara obstinat när det gäller medlemmar av själva
regeringen ...

Men inte kan ni väl tycka att det är riktigt att

regeringsmedlemmar gör sig tili beskyddare för så-
dana när Bleistiftar och befriar dem från sänt an-

svar, som drabbar alla andra . ..

Min unge vän, sade den äldre polismannen,
milt avbrytandle, jag skall ge er ett gott räd: grubbla
inte övier dylika saker, det mår ni bäst av, och kom
i häg en sak: lagen är alls inte lika för alla, lagen är

lika för alla dem, som stå i samma ställning och löpa
samma risk och ha lika Stora utsikter att klara sig,
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men lagen är inte alls lika för exempelvis en fröken
Bleistift, som kör bil och sjunger marseljäsen med
rekommendationskort av en minister, och nägon liten
annan judetös, som inte kan lita sig tili annat än
Abrahams, Jacobs och Israels gud . .

.

Och ni tänker låta saken vara med detta?
Nej, dock inte det, ty jag bar order av detek-

livchefen att hålla ett öga pä fröken Bleistift, den kom
i dag pä förmiddagen, detektivchefen lär ha fått nä-
gotslags anvisningar »uppifrån» ~.

Klockan var halv tre på natten, men detektivche-
fen satt ännu vid skrivbordet i sitt embetsrum på po-
liskammaren. Det var ansträngande tider, dagens
timmar räckte inte tili, ofta fick hän offra många även
av nattens. Och nu, nu var det som förgjort rap-
porter formligen haglade in.

överkonstapel Wirtakallio rapporterade kloc-
kan 2 vid pass att hän i hörnet Glogatan och Alex-
andersgatan häjdade bilen n;o .. i vilken befunno
sig, de flesta pätagligen i berusat tillstånd, tre frun-
timmer och fyra herrar, i avsikt att föra hela säll-
skapet, som sjungande Marseljäsen kört gatorna
fram, tili poliskammaren, men att hän avstått från sin
föresats då en av damerna, som sedermera befanns
vara fröken Eudokia Bleistift, företedde ett visitkort,
försett med personlig rekommendation av en medlem
av regeringen, minister .. .
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Detektivchefen: Jaha, jag vet, vidare:
Detektivkonstapeln Ahokas rapporterar att en

stor bil, n:o . . ~ fullsatt, sju personer, uppenbarligen
de flesta berusade stannat utanför generalkonsul
Guays bostad och begivit sig upp tili hans privatvå-
ning. Konstapeln igenkände fröken Endokia Bleistift,
som syntes dirigera hela sällskapet, vidare general-
konsuln själv, en tjänsteman vid statsrådel, legations-
rådet Valvoja, samt slutligen, så Iror lian åtminstone,
en nyligen tili staden anländ ung dam, fröken
Magda von Krantz, dotter tili direktör Theobald von
Krantz.

Detektivchefen (för sig själv): Magda von Krantz,
hur har hon hamnat i det sällskapet, det förefaller
gåtlikt. ..

Detektivkonstapel Kerttunen rapporterar att
ministern hemifrån vid pass litet före halv tre begivit
sig ut i staden, hän tog en hyrbil på Salutorget.

Detektivchefen: Hän, ut, så här sent, men vart.
Nä ja, det kan inte dröja länge innan också det lö-
per in.

Och det dröjde inte länge, ty i detsamma kom

rapporten:
Detektivkonstapel Ahokas rapporterar att minis

tern i hyrbil kört fram tili generalkonsul Guays pri-
vatbostad, öppnat ytterdörren med egen nyckel och

skyndat in.
Nu tror jag alt jag har nog för i dag, mumlade
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detektivchefen för sig själv, varpå hän tog sinä yt-
terplagg och vid utgåendet gav ännu ytterligare föl-
jande order:
- Detektivkonstapel Ahokas erhåller två man tili

hjälp och svarar för att det tages noga reda pä när
gästerna hos generalkonsul Guay avlägsna sig, i vilka
grupper de bege sig bort och var envar av dem tar
vägen. Om det behövs fär man pr telefon rekvirera
mera hjälpmanskap.

Tankfull vandrade detektivchefen hemåt.
Sällsamma tider, mumlade hän för sig själv, om

republikens sovande huvudstad hade en aning om hur
mycket faror det finnes, hm; hotade denna frihet och
självständighet äro, som skattas, trots allt, så högt,
som köptes för sä mycket ädelt blod. .. Och dock:
vad vore det om alla av den sorien vore på ena sidan
och alla av den sorien på den andra, men när del
heja är ett sädant virrvarr att man snart inte mera
vet vad man skall tro, och vem . . .

■— Nå ja, slutade detektivchefen sinä meditationer,
jag harju inte blott minä instruktioner och min em-
betsplikt, jag harju nu just i dessa saker minä all-
deles speciella order... låt vara att det ju är rent
av kusligt att en statsminister och regerings-chef skall
vara tvungen att ge dylika order. . .



Åttonde kapille t.

EN NATT PÄ NUNNESUNDS PENSIONAT.

Kväll pä Nunnesunds Pensionat
Klockan slår nio, man hör de ganska prosaiskl

klingande slagen frän ett i portier-logen upphängt
väggur, vars enkla typ kontrasterar mot den monu-
mentalitet och gedigna lyx, som annars utmärker det
för finska förhällanden jättelika etablissementet.

I den enorma, genom tvänne våningar sig höjande
stätliga hallvestibylen, ha grupper av pensionsgäster
placerat sig i de här och där i trevna gyttringar upp-
ställda bekväma klubbfåtöljerna. Man bar just intagil
den lätta te-supe som hör tili pensionatets matordning,
en del gäster sitta ännu kvar i den omedelbart invid
hallen belägna gigantiskt stora, långsträckta matsa-
len, men de söka sig även smäningom ut, ettdera för
att taga en aftonsiesta i hallen, för att längs korrido-
ren vandra tili tidningsrummet med dess staplar av

dagblad och tidskrifter, eller för att helt enkeli upp-
söka sinä rum, aftonron och sömnen.
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I en grupp av dessa stolar, så bekväma alt man

hart när kunåe sorana i de(tn om intet speciellt
hölle en vaken lägga vi märke tili fem personer, tre
damer och tvänne herrar. En av damerna i denna
outrannsakliga medelälder, som medger gissningar
ända frän ungefär 41 tili 59, pratar med beställsam
livlighet, närmast vändande sig tili en helt ung fru
eller. kanske ännu ogift ung dam, näpen, graciös, yt-
lerst proportionerlig i sin nastan diminutiva gestalt.
Denna lyssnar leende, men en smul förstrött den
uppmärksarnrne iakttagaren, i detta fall representerad
av den yngre av herrarna, i vilken vi utan svårighet
igenkänna redaktör Henrik Hedmarck, inser lätt alt
det är nägot helt annat än den äldre damens prat,
som fängslar den yngres uppmärksamhet. Det är

som om hon väntade på nägot, och hennes livfulla
ögon spejä oförmärkt, men (päpaissligt, snart sagt
runt hela hallen, ända från de Stora dörrarna tili mat-
salen via uppgången tili hällens Övre dtage, tili por-
tierloge-dörren, stora entren och den tili bortre delar
av pensionatet ledande korridorens mynning. Den

andra unga damen konverserar med den äldre herrn.

Ut frän matsalen träder en dam, ensam. Man
kunde säga att det är nägot xovant» över henne: an-
siktet, vackert, om ock ej av nägon förnäm skönhet,
har en oval, kanske litet för bred form, ögonens typ
är litet slaviskt eller österländskt mandelartad, näsan

svagt, dock inte allfför svagt, böjd, läpparna ganska
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fylliga. men dock med något beslämt i uttrycket. Fi-
guren slutligen vacker, man kunde säga lockande för
vissa slag av herrögon, eventuellt om det så gäller
med något avgjort utmanande i posen.

Damen, påtagligen tili ytterlighet ointresserad av
sin omgivning, slär sig ned i en avskild grupp om två
stolar, ser sig likgiltigt omkringt kanske dock med

något i uppenbarelsen, som ger en aning om att hon
väntar på något.

Och hon behövler inte väri la länge, det höres näm-
ligen en tedefonsignal, ut ur portierlogen kommer en
beskäftig kvinnlig portier och styr kurs rätt på den
ensamt sittande damen.

Neiti Bleistift puhelimeen, olkaa niin hyvä.
Och fröken Bleistift skyndar in i portierlogen,

sorgfälligt stängande dörren bakom sig.
Blickarna i fyra ögon mötas.

Strax därpå kommer fröken Bleistift ut ur por-
tierlogen och vandrar utan vidare upp för trapporna
och försvinner.

Klockan slär tio, man hör de alltjämt ganska pro-
saiskt klingande slagen frän portierlogen. Men strax
därpå höres ett annat ljud, vilket mer än timslagen

förefaller att intressera tvänne i den alltjämt kvar-

sittande gruppen av tre damer och två herrar i hal-
lens mitt. Det är det surrande ljudet av en påtagli-
gen ganska stor automobil vilken just kör upp tili
den stora, monumentala yttertrappan.
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Den kvinnliga portiern har, även hon, hört lju-
det, skyndar ur sin loge och hinner just jämt öppna
den inre av entredörrarna för tvänne pälsklädda her-
rar, vilka snabbt träda in.

Blickarna av fyra ögon mötas åter.
Excellenser i rörelse, säger redaktör Hedmarck

lägt tili den lilla vackra, nastan dockaktigt täcka da-
men.

Men denna reagerar inte, lyfter blott helt litet på
ögonbrynen och ler omärkligt.

Man hör några ord från de anländande.
Meidän huoneemme . . .?

Den kvinnliga portiern säger två siffror, vill taga
hand om de tvä herrarnas smä, rätt små, resväskor
men den längre av dem avböjer med en artig gäst.
Och sä försvinner det nyanlända paret uppför trap-
porna.

Efter några minuter skiljes även gruppen i hallens

initt åt.
Jag önskar er en god natt, säger den lilla da-

men tili redaktör Hedmarck i det att de trycka var-
andras händer tili avsked.

Jag misstänker att jag får en dålig natt, svarar
redaktör Hedmarck, utan att göra en min.

Hän måtte ocksä Anna utsikterna tili sömn ytterst
små, ty dä klockan slagit elva och hela pensionatet
inclusive jättelika mitthallen, ligger försänkta i dju-
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paste mörker träder hän, klädd i tofflor, ut ur sitt
rum och förflyttar sig ljudiöst tili en sidoavdelning
i hallens Övre del, där hän, nastan resignerat, sjunker
ned i en bekväm stol.

Det är så tyst i det jättelika pensionatkomplexet
att man kunde höra en dörr öppnas, ja de lättaste
fjät i dett svarta korridormörkret på de passagernas
svaga rundning följande mattorna.

Klockan slår pä nytt. Redaktör Hedmarck synes
äntligen ha känt sömnens milda gud nalkas, ty hän

reser sig tyst och vänder åter tili sitt rum.

Klockan slår nio, man hör de ganska prosaiskt
klingande slagen från portierlogen. En stor, präktig
bil med låg nummer surrar utanför den monumen-
tala yttertrappan, utför vilken tvänne herrar skynda
ned tili bilen och upp i densamma.

Den sätter iull fart sedän uppfartsvägen passerats.

Epilog tili delta kapitel.
Vi föras tili republikens presidents arbetsrum i

slottet. Med allvarlig, mer än vanligt allvarlig min i
sitt av naturen ganska skarpt skurna anlete laser stats-

chefen en rapport en förklaring från en av sinä
närmaste.

» det var alltså uteslutande i syfte att ut-
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röna, om de om damen i fräga igångsatta nedsättande
ryktena egde minsta grund, sora jag företog denna
resa, vilket det aldrig tystnade förtalet inrapporterat
tili Eder, Herr President.»

Med en suck viker statschefien ihop pappret och
insätter det i ett fack 1 en låda av det stora mahogny-
skrivbordet.



Nionde kap i 11 et.

VAD SOM HÄNDE MEDAN EXCELLENSEN TOG
SIG EN MIDNATTSLUR.

Ministeri! satt vid det jättelika skrivbordet i sitt
magnifika ämbetsrum och skrey.

Klockan var över 10 pä kvällen, men denne fram-
skjutne medlem av regeringen visade ingen benägen-
het att inse vad klockan var slagen, pennan raspade
fram över pappret, emellanåt strök den ut, ändrade.
juslerade... och sä raspade den vidare pä sin vita
ban. En och annan gäng en titt på en stor Europa-
karta och en ännu större världskarta, som hängde på
stora träställningar invid skrivbordet, dä och då en

minut av övervägande av en eller annan detalj i fram-
ställningen, då och då en paus för putsning av glas-
ögonen, vitka med sinä starkt slipade ytor gav den
annars litet matta och famlande blicken en smula liv
och energi.

Republiken krävde dock ej ett dylikt jättemått av
arbetsprestationer av en av sinä högsta funktionä-

Hela detta kapitel uteslutande fan-
tasi-produkt.
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rer, det var tvärtom corps dliplomatique, som tili den
grad under dagens och eftermiddagens lopp lagit mi-
nisteri! i anspråk, att hän för att i rätt tid kunna
prestera ett i allra högsta grad betydelsefullt aktstycke
helt enkeli var nödd och tvungen tili delta nattarbete.
Hän hade ätit lunch hos militär-altachen med det
bästa bordet och den yppersta vinkällaren och dinerat
hos beskickningschefen med den yppersta vinkällaren
och det bästa bordet. Efter en stimulerande avskeds-
grogg hade hän äntligen brutit upp vid halv-elva-ti-
den, stigit upp i sin statsbil, som stått utanför och
väntat, och kört hit tili de sena plikternas påfrestning
och prövning.

I grund och botten var ministern både duven och
sömnig, minst sagt, men hän spände upp sig tili ar-

betsvilja, ty delta fick ju inte klicka hän hade ju
att följande dag leverera ett storpolitiskt aktstycke
av uppenbarligen historisk betydelse.

Det gällde, denna indiskretion är dess värre ound.
gänglig med hänsyn tili en riktig uppfattning hos lä-
saren av händelseförloppet i övrigt, .. . det gällde en
promemoria, ett betänkande jämte förslag i fräga om
Europas och den civiliserade världens överhuvudtaget
hållning tili en på samma gång tämligen gigantisk och

kaotisk stat, vilken längs de sociala irrlärornas slut-
tande pian våldsamt rutschat ned ända i proletärde-
magogiens hemska och blodiga kärr och som satt sig
i sinnet att med anlitande av alla upptänkliga medel
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spioneri, mutor, subventioner, underjordisk propa-
ganda ele., ele. smitta ned alla andra folk med
denna ohyggliga psykiska folksjukdom. En stat, med

andra ord sagt, som snarast kunde förliknas vid en

rabies-sjuk hund, vild av begär alt med rabies ned-

smitta alla andra hundar i världen. Såsom av sär-
skilda orsaker, både formella och »ideoilla» intresserad
och även initierad pari intog Finland en ställning tili
denna världs-aktuella fräga, som betingat denna den

infernationella diplomatiens hänvändelse tili den unga
republikens regering med en anhällan om ett utlå-
tande jämte förslag, som vid blivande konferenser
kunde läggas tili bas för framät siktande planer och

förfoganden.
Det var inte så värst myeket, som äterstod att av-

fatta, ty redan lågo där ett trettiotal ganska tätt

skrivna sidor på bordet tili vänster om ministern. En
halv timme ännu .. . och sä fick hän sätta den sista
punkten, låsa in det i allra högsta grad sekreta akt-

styeket och så sova ut några timmar, dock ej alltför
många, ty redan kl. 9 följande morgon skulle hän

överlämna manuskriptet tili översättning och renskriv-
ning. Och klockan halv fyra skulle det föredragas
hos franska ministern inför en liten och sluten
krets av representanter för ie mäktigaste och mest

intresserade staterna

Klockan slog elva.
En kvart ännu, kanske blott tio minuter... och
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jag är färdig, tänkte ministeri!, lade pennan ifrån sig,
plockade glasögonen från näsa och öron och lutade
sig bakåt i den bekväma skrivstolen, ofullständigt
kvävande en jättelik gäspning.

I samma ögonblick hände det emellertid något.
Ministern kände plötsligt tvänne händer fast lägga
sig på hans ögon, huvudet drogs bakåt och trycktes
tämligen omilt mot en likvisst mjuk kvinnobarm, en

gäckande och dock älskvärd stämma tutade ut riktigt
på barnkammarvis det alltid pigga:

Gissa vem det är, gissa vem det är, kan Rul-
tingen gissa vem det är?

Äh, Docki, lät bli med det där, utbrast minis-
tern litet irriterad. Du vet ju att jag inte tycker om
dylikt skoj när jag arbetar. Ta bort händerna, ta ...

Docki, du måste . . .

Men »Docki» det var, som envar redan insett,
naturligtvis Eudokia Bleistift, som störde ministern i
hans världspolitiska författarskap, »Docki» tog inte
bort händerna, ulan slöt blott än fastare sitt grepp
om ministerns huvud och pratadle och skrattade och
gjorde älskvärt narr av honom, allt under det att
hennes ögon girigt överforo pappersarken framför
honom på bordet.

Äntligen flck ministern emellertid med sinä hän-
der fatt i hennes handlovar, hän lösgjorde dem ur de-

ras grepp, krängde sig upp ur stolen, slog i sin tur

8. Fiendemakter i detfördolda
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armarna om henne och sade i en ton av blandad
förebräelse och ömhet:

Men Docki, då, du vet ju alt vi måste vara för-
ständiga då jag arbetar. Och nu måste jag arbeta,
det är oerhört viktiga saker, som det inte kan få
klicka med, allt skall vara färdigt ännu i kväll för
att hinna bli översatt och utskrivet i morgon för.
middag.
• Och är det då verkligen s& oerhört nödvändigt

att du inte har en enda liten minut ledig för din
egen Docki, säg! Eudokias röst va rsammetsmjuk och
smeksam, och hon slöt sig tätt intill sin vän minis-
tern.

Ja-a, absolut nödvändigt. Ser du, om det nu

gällde vära idioter här hemma, ja då kunde jag ju
skolka och skjuta upp, det vet d|u, men nu . ... ja, det
där angår nu inte dig, men saken är nu i alla fall
sädan att jag, om jag inte vill mankera minä kolle-
ger inom diplomatiska kåren och förresten tära på
mitt eget internationella anseende, ja så måste jag
nu göra detta färdigt i kväll.
• Och får jag ödmjukeligen fråga liuru länge det

ännu kan räcka innan det är klart, spord;e Eudokia
inställsamt.
: Inte länge, svarade ministern; en kvarttimme,

kanske blott tio minuter.
Nå men Rultingen, nu är du ju riktigt dum.

Är det inte precis detsamma om du skriver den där



115

kvart-timmen eller die där tio minuterna nu eller om
en timme eller halvann? Då blir die! ju i alla fall
i god tid färdigt. Och så stöter du inte tillbaka din
egen Docki, som längtat så gränslöst efter dig. Kan
du tanka, jag hade redan klätt av mig och låg där
hemma i min sköna varma säng, men så fick jag en
sådan våldsam längtan efter dig, ja, jag kämpade
emot, men så tänkte jag att om du sitter uppe och
arbetar det sade du ju att du skulle göra dä jag
ringde vid 4-tiden dä kan jag träffa dig och få rä
om dig en helt, helt liten stund.. .

- Men Docki, du är oförnuftig, låt mig skriva
fjärdigt det här först, du kan ju lägga dig så länge på
turkiska divanen d,är inne ...

Och du (Docki avbröt honom), du skulle kuuna
sitta här och skriva din dumma politik, som jag av-
skyr, medan du vet att jag ligger där inne på diva-
nen och längtar efter dig. Det var lidelsefull smek-
ning i hennes stämma, och hon tryckte hårt sinä
svällande, röda läppar mot hans.

Vilket förskräckligt troll är du inte, Docki,

mumlade ministern och värjde sig matt mot hennes
kyssar, du ... dki.... du ...

Du, avbröt hon hans svaga protester, om du
älskar mig den minsta lilla smula kan du inte säga
nej och stöta bort mig för att gå tili dina fiörskräck-
liga papper. Hon slöt sig allt närmare tili honom

och drog honom med sig bort från det stora, prakt-
fulla skrivbordet.
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Nå ja, vein kan stå emot, du får ju alltid din
vilja fram, men en sak måste du lova mig, att jag
skall få skriva, sed;an förstär du, skriva mitt utlå.
lande färdigt. Du vill väl inte att jag skall blaska
mig och ett tu tre bli av med min portfölj, du vet
att jag bar fiender ...

De därj dumheterlna, som du häller pä att
skriva, de skola bli färdiga, det lovar jag dig, men
nu, nu är du min, min, min ...

Täit slutna tili varandra lämnade de två minis.'
terns "magnifika arbetsrum.

Ministern sov, lungt och gott inte att unnra pä,
förresten, efter en dag, så ansträngande frän början
tili slut.

Högra handen hängde slappt ned över divanens
kant, Eudokia lyfte oändligt försiktigt upp den, lade
den tili rätta, såg sig sä omkring i kabinettet, upp-
täckte på ett bord en terracottafärgad bordduk, tog
den och lade den varsamt över den slumrande stats-
mannen-politikerns trötta lekamen. Så smog hon sig
ljudiöst pt ur rummet, drog dörrarna på glänt igen
efter sig, så att ljuset från arbetsmmmet inte trängde
in, drog ett djupt andetag, log så triumferande, gick
fram tili ministerns skrivbord.

Papper. .. Hon hade inte lagit med något papper,
men där låg ju en hei stapel, säkert sioille ingen
märkä något om hon tog därifrän.
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Men, om hän vaknade och koni upp från divanen
ulan alt hon hörde ett ljud, kanske ett-tu-tre stod
bakom henne, just dä hon var mitt uppe i sitt arbete.
Det kunde inte få ske...

Eudokia såg sig rädvill omkring, fick sikte på en
papperskniv av elfenben, tog den, smog sig tillbaka
in i kabinettet och fram tili divanen, lade med yt-
tersta omsorg och beräkning papperskniven på den
terracottafärgade bordduken så, att den måste falla
ned mellan divanen och väggen och göra ett buller,
tillräckligt starkt för att hon inte skulle undgå att
höra dtet, om den tili följd av någon rörelse av minis-
tern ramlade ned.

Från arbetsrummet trängde ljuset genom de
halvöppna dörrarna in i kabinettet, men viff den
turkiska divanen var det ganska skumt. Där hon
stod, framför den, lyssnande tili ministerns lugna an-
detag, såg hon rep,ublikens näst-nästhögste lik en

svart, ganska konturlös företeelse ligga där på di-
vanöverkastets orientaliska brokighet. Det vill säga,
brokigheten snarare anade än såg hon, men däremot

avtecknade sig ministerns ansikte gråvitt mot det
dunkla underlaget.

Narr, tänkte Eudokia för sig själv, vilken
narr, vilka narrar äro de dock ej här, de tiestä. Men
denne... dock: vilken älskvärd narr, vilken char-
mör, vilken smidighet... ja, visst är hän smidig,
uppfinningsrik, fräck ... men vad die vet litet här,
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...som barn i händerna på dem, som är mer er-
farna, lärt sig mera av det verkliga Stora spelet. ..

Sä togo hennes snabba tankar annan kurs: men,
hän älskar mig ... älskar jag honom ... kanske, på
sält och vis, jag behöver hans kärlek, hans lidjelse,

blott.. . blott... äh ja, vad lönar det att grubbla,
det kan ju inte hjälpas, inte ändras, inte...

Dessa bisarra tankar hade ilat genom Eudokias
hjärna snabbare, längt snabbare än läsarens öga
över dtessa rader.

Eudokia smog sig åter ut, drog igen dörrarna
bakom sig, på glänt, gick Ijudlöst fram tili minis-
terns stora skrivbord, slog sig ned i hans stol, grubb-
lade ett par sekunder, reste sig så åter, släckte ali
elektricitet i gemaket utom den starka arbetslam-
pan på skrivbordet, satte sig så åter, lade några ark
papper tili rätta framför sig, tog det första bladet av
ministerns digra manuskript, fattade i en blyerts-
penna, begynte sitt arbete . ..

Det var ögonskenligen inte första gången Eudokia
Bleistift sysslade med en verksamhet av detta slag.
Vad hon möjligen saknade av statsrättsliga och po-
litiska insikter, av lärdom, ersattes av erfarenhet snar-
fyndighet och naturligtvis främst av en vaken och

vig begåvning. Ingen tvekan eller villrädighet kom
henne att förlora en sekund; i grund och botten
gjorde hon sitt arbete, en ypperlig kombination av
referat och avskrift, på ett tili den grad snabbt och
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rutinerat sätt, alt det förvisso skulle väckt manu-
skriptförfattarens-ministerns oförbehållsamma be-
undran -om hän nu icke, vilket är ofrånkomligt,
gripits av än mer oförbehållsam skräck inför sin
ömma väninnas eminenta talanger på helt andra ge-
bit än erotikens . ..

Klockan slog ett... ministern sov de rättfärdiges
sömn, Eudokia skrev sin rättfärdighets skrift, kloc-
kan slog häly två, d,en slog två. halv tre, tre. .. allt-
jämt andades republikens näst-näst-högste den so.
vandes sköna, lugna andelag, alltjämt gled Eudokias
blyertspenna snabbt och lätt över de vita pappers-
arken.. .

Nu var det blott två sidor kvar, nu kopierade
hon samvetsgrannt en rad av klämmar, nu återstod
det blott slutet av det nästsista biadet och elt tjog
rader ,på det sista. Hennes snabba öga itode fram
över raderna, Gud väre tack och lov, alit det väsent-
liga var ju klart; den sammanfattande sjutklämmen
stod att läsa, inryckt en bit från marginalen, på detta
stora bladi. . . så följde början tili någotslags politi-
serande epilog, hallen i allmänna ordalag ... den

kunde ju undvaras ... alit det väsentliga skulle hon

föra med sig, ett par minuter blott ...

Men, dessa par minuter förunnades henne ej.
Just då hon skulle begynna med kopieringen av

»general»-kääminen på det sista mnauskript-bladet
hördtes ett icke starkt, men tulit tydligl ljud från ka-
binettet,
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Elfenbenspapperskniven hade fallit tili golvet.
I samma sekund hade Eudokia släckt lampan på

skrivbordet, i den följande dragit upp sin kjol och
instuckit sin manuskriptbunt i den rymliga lickan i
en speciell, av lämpligt tyg förfärdigad kort under-
kjol, i den därpåföljande ljudiöst ilat över parketten
tili en dekorativ, men som sovplats ytterligt obekväni
härt stoppad empire-soffa, lagt sig raklång pä
denna ... och .. .

Dä ministern ännu med sömnen i ögonvrärna,
däst, olustig och trots ali däsighet dock orolig och
Ula tili mods trädde in i rummet låg detta så gott
som mökt, men en svag gryning likafullt trängande
in genom fönstren

Mitt manuskript, mitt manuskript.. . d;et var
ministerns första tanke. Hän gick fram tili, nej,
hän skyndade fram tili skrivbordet, tände lampan,
säg manuskriptet ligga där, precis såsom dä hän, dä
hän.. .

Eudokia, Docki, var var hon? ? ?

Ministern säg sig omkring i det stora gemaket,
tyckte sig upptäcka en mörk skuggning på en av
empire-sofforna, gick tili en vägg-strömbrytare, tände
elektriciteten i kronan ...

Mycket riktigt, där låg Eudokia, säkert ytterst
obekvämt på den ohyggligt hårda soffan, utan dyna,

men hon sov lugnt och tungt, den unga kvinnans
sunda och djupa sömn.
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Ministeri! gick ftam tili soffan, betraktade en
stund den sovande.

Vilken frid över en sovandes anletsdrag,
tänkte ministern, och hans hjärta fylldes av en stor,
varm våg. En härlig kvinna, inte en av dessa torf-
tiga, fantasilösa och sinnesgrå infödingskor, en rik
natur, skälvande av liv, med bloden pulserande..,

Eudokia.
Eudokia vaknade inte.

Eudokia, sade ministern med litet högre röst.
Eudokia vände sig en smul, log, men sov vidare.

Eudokia, nastan ropade ministern. Och nu

vaknade Eudokia,

Hon reste sig förvirrad upp, mumlade något
osammanhängande »Min Gud, vad är det, var är jag,
vad är klockan, vem har väckt mig...»

Och så med ens, då hon fått sikte på ministern:
Du, äa här ...

Ja, här... var skulle jag väl vara.

Men, o Gud, huru har jag kunnat... nu för-
står jag, nu minnes jag, nej men tänk! Du somnade,
och så ville jag intei väcka dig, du som arbetat hela
dagen, och så lade jag mig här, hara på en liten
stund, tänkte jag. Jag släckte lamporna och tänkte
sova tio minuter, en kvart, och nu ... vad är kloc-
kan nu? Den är väl försknäckligt mycket.

Medan hon pratadte, ännu yrvaken, hade minis-
tern dragit upp sitt guldur ur västfickan och kastat
en blick på dess tavia.
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Strax halv fyra.
Halv fyra. Och den var knappast halv ett

då du somnade. Det är ju förskräckligt. Men du
hinner ju i alla fali få färdigt det där, som du sade
ptt du skriver, och jag, jag skall gå hein, inte ka»
jag ju sova här på ministeriet häller...

Nå hra, jag telefonerar efter en bil, d)u far
hem, och jag, jag skriver färdigt mitt betänkande.

Efter ett ömt farväl skildes de, ministern ringde
efter en bil och följde Eudokia ut i vestibylen.

Tack, tack för allt, sade Eudokia då hon för-
svann nedför trapporna.

Tack, själv, det är jag, som skall tacka, ro-
pade ministern belevat efter henne, återvände tili sitt
rum och tog i tu med avslutandet av sitt manuskript.

Men Eudokia Bleistift äkte inte hem. Hon beta-

lade bilen vid närmaste gathörn och gick återstoden
av den synnerligen korta väg hon hade kvar tili fots;
det var klokare att inte köra dit i bil med en chauf-
för, som kanske kunde skvallra.

När ministern åter satt och skrev ringde Eu-

dokia, enligt överenskommen metod, på dörren tili
ett hus, där en främmande makts representanter re-
siderade, och då ministern satte punkt efter sitt mäs-
terverk överlämnade Eudokia just kopian-referatet
tili chefen ,pä stället.

Men, den sista sammanfattande klämmen sak-
nas, sade hon, hän vaknade just då jag skulle ko-
piera den-
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Det var skada, det var verkligen skada.
Dock inte omöjligt att reparera, sade Eudokia;

jag läste nämligen igenom denna kläm, och jag tror
att jag kan ätergtei den så gott som ordagrant.

Och medan hennes moitie skrev dikterade Eu-
dokia den sammanfattande klämmen, tili den grad
korrekt, att det verkligen skulie förvånat författa-
ren-ministern att erfara att hans väninna utom alla
sinä övriga storartade egenskaper även ägde ett dy-
likt rent av vidiunderligt minne.

Slut på andra boken.
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INTRODUKTION.

Den utomordentligt värdefulla upptäckt Marianne
och jag gjorde då vi konstaterade att fröken Blei-
stift med anlitande av den »hemliga» vägen genom
Wasa banks hus besökte legationsbyggnadten vid; Es-
planaden visade sig dess värre säsom den enda verk-
ligt betydande och positiva framgången av vårt bo-
lagsskap och vår... förlovning i detektivismens tec-

ken. Jag säger positiva, ty under de följandte vec-
konna samlade vi dock ett rikt material, soin om
man såg oförvillat på saken avgjort måste vara äg-
nat att ge en hei mängd indirekta bevis för riktig-
heten av våra misstankar och, jag säger det öppet,
vår fruktan.

Denna fruktan gällde, för Mariannes vidkom-
mande, under en lång tid i allt väsentligt och främst
den älskade brodern, medan jag äter under de tidigare
skedena ay vårt samarbete främst hade min uppmärk-
samhet riktad på de faror som kunde märk väl;

kunde hota vårt land och dess statliga oberoende
i händelse vittsyftande planer hos flendemakterna i
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det fördolda vunne framgäng. Under dessa tider
var situationen i själva verket i allt väsentligt d; en, att
om man på vårt avtal velat tillämpa de ord, som ut-
sades vid ingången av vär sken-förlovning, så skulle
Marianne på sin part fått den förra beständsdelen
»för Allans skull» och jag den senare »och för fos-
terlandets».

Och det var ju naturligt. Ur den varma kärlek,
med vilken Marianne omfatlade sin bror, hade fullt
logiskt växt upp denna intensiva ångest för att hän
skulle dras in i nägot otfätt, något brottsligt och ödes-
digert Allan var den centrala faktor, som stod
henne gränslöst närä, och det v'ar dörför ej att
undra på att hän s. a. s. bortskymde, tili en viss grad,
de allmänna, fosterländska synpunkterna.

För mig daremot var naturligtvis frågan om den
unge mannen av sekundär betydelse i jämförelse med
spörsmålet om landet hotades av en fara eller ej.
Icke ens då jag efter »förlovningen» med Marianne
blev bekant med brodern kunde jag för honom fatta
nägot personligt intresse därtill var hän i alltför
hög grad sin systers motsats. Hän i det Stora hela
ganska viljelös, hon en uppenbarligen stark person-
lighet, viljekraftig, intelligent och mälmedveten i
trots av ali den intagande kvinnlighet och charme,
som präglade hennes personlighet. Här i denna fa-
milj hade verkligen det ovanliga »inträffat», att so-
nen bråddes på sin far, dottern pä sin mor me-
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dun ju motsatsen oftast brukar konstateras. Då jag
studerade doktor Carlings inaktiva väsende och gan-
ska flegmatiska »laisser-aller», kunde jag rakt inte
underlåta att göra reflexionen : vilken underbart
stark och rik karaktär mätte ej modern ha repre-
senterat dä Marianne var den hon var.

Det var för övVigt nog så karaktäristiskt att stu-
dera de två herrarna, far och son, efter Mariannes
och min förlovning när överraskningen och medi-

tationerna över »Mariannes Stora surprise» hunnit

lägga sig ätertog huset snabbt nog sin vanliga prä-
gel, sinä ordinära vanor, d. v. s. doktor Carling syss-
lade med sinä böcker och lärda fantasier, i ej så ringa
grad på bekostnad av den uppmärksamhet hän bort
egna sinä affärer, och Allan försvann, praktiskt taget,
ur vår äsyn, d. v. s. hän intog då och då någon has-
tig måltid hemma, tillbringande antagligen också
några av nattens timmar i sitt r,um, men i övrigt var
hän försvunnen, av sin lidelse och tili dyrkan grän-
sande kansia för fröken von Kranlz fjättrad tili den
grad, att hän ägnade henne var stund hän kunde göra
sig ledig.

Emellertid jag återkommer tili Mariannes och

mitt bolagskap skedde undeir tidens lopp ej
oväsentliga »förskjutningar» rum i vår ställning tili
de spörsmål, vilkas djupt allvarliga art framkallat
förbundet och skenförlovningen, och jag torde ge
fakta en någorlunda riktig karaktäristik om jag

9. Fiendemakter i det fördolda
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konstaterär alt, om ock Mariannes känslor för sin
hror och minä för fosterlandet på intet sätt avmatta-
des, så fogades tili hennes kansia för Allan ett
sländigt klarare medvetande om vad hela denna stora
fråga betydde för vårt land och tili min patrio-
tism ett intresse för »fallet Allan», vilket självfallet
stod i närmaste samband: med ~.

Ja, varför inte säga det öppet ut, nu efterät.
Alltså: i samband med fördjupandet av minä känslor
för Marianne.

I sanning det starka intryck jag fått vid vårt
första sammanträffande d;en »berömda» söndageu
hos konsul Brandts, det hade ej blott värit vad man
i romaner brukar kalla riktigt, det var i själva ver-
ket utslaggivande, utslaggivande i så mått, att jag
insäg alt vadj jag då kände och erftor, dlet var ett

varsel av vad jag i intensivaste grad skulle komma
att kanna, att erfara.

En härligare, en på samma gång starkare, modi-

gare, varmare och 1juvligare kvinna kunde inte tän-

kas. Hos henne fanns på ett betagande sätt förenat
allt vad som åtminstone jag kunde och ville begära
av den kvinna jag ville och kunde idealisera: mjnk-
het utan vekhet, styrka utan hårdhet, en rik begåv-
ning, fri från ali torr reflexion, allt okvinnligt teore-
tiserande, ett varmt och ädelt hjärta, utan ali hjärt-
nupenhet, ali svaghet, som så ofta brukar känne-

teckna dessa »goda hjärtan».
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Denna underbara unga kvinna hade ödet fört i
min väg, ja ej blott fört i min väg ödet hade ju
sammanfört oss, bundit oss vid varandra med de
starka banden av en gemensam stor uppgift, ja si-
tuationen och de mest uppenbara fakta hade tvungit
oss att taga tili och med det steg, som innelåg i till-
kännagivandet av vår sken-förlovning... allt detta
var en veirklighet, och där var jag dömd att gå min
väg fram vidj hennes sida, tillsamman med henne
genomleva dag efter dag, tala med henne, vara
henne närä, nämna henne vid det vackraste av namn:
Marianne och kväva varje kansia, dölja varje
känsla, söka ur mitt upproriska. och för var dag
allt mer svärbehärskade hjärta bortvisa varje
känsla.

Jag fick ju inte ... Vi hade ju ingått vår förlov-
ning på förtroende ,

hon hade lagt sin hand i min den
där kvällen på min hyrå under den ofrånkomliga
förutsättningen att i vårt företag intet av känslor
spelade eller finge s,pela med, hon hade det berätti-
gade kravet på mig såsom gentleman att jag skulle
tili det yttersta och i varje detalj respektera avta-
let. Jag hade försvurit mig åt en köld och en

huru skall jag uttrycka mig? saklig likgiltighet,
vilken inom kort blev tili den oerhördaste kontrast
tili de rika och varma känslor, som fyllde mig, tili

den eld, som brann inom mig, efterhand; allt våld-
sammare, allt omöjligare att dämpa elier släcka.
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Och jag led, led alltmera j;u längre tiden led. Än
mer: delta lidande skulle säkerligen värit outhärd-
ligt om dock ej .. .om d|är dock ej samtidigt förunnats
mig så oändligt mycket sällhet. Ja, jag säger säll-
het... huru hade jag ej mängen gång tidigare nastan
medlidsamt lett ät roman-fabrikanternas vältaliga
skildringar av denna sällsamma sammansättning av

lidande och sällhet, som kunde fylla ett hjärta, och
nu... nu var jag själv ett det mest lysandte bevis
för riktigheten av dtenna känslopsykologiska analys.

'Där stod jag vid gällergrinden tili lyckans och
sällhetens trädgärd men nyckeln, nyckeln hade
jag frivilligt låst in i gentlemannaordets pansarvalv.
Jag fick ej låsa upp grinden, jag fick ej säga ett ord,
knappast ens tanka . , . men tankarna, dem kan man
ej visa bort, de stä vakt kring sitt offer dag och
natt.

Och förresten vad hade det väl tjänat tili om
jag ej värit bunden av vårt avtal, av den heliga för-

pliktelse jag iklädde mig dä den unga flickan och
jag enades om vad vi måste göra för att ha utsikter
att nå målet för vära strävanden? Hade jag ens det
svagaste hopp att jag skulle kunnat, under andra
förhällanden, vinna Marianne?

Nej, förvisso inte, det insåg jag mer än tydligt.
Att hon för mig hyste förtroende, att hon var över-
tygad om att vår vänskap betydde oerhört mycket
för framgängen av vårt arbete, det var uppenbart.
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Men därmedi var ocksä alli utsagt, förvisso, som
kunde röra hennes uppfattning om mig jag säger
avsiktligt inte känslor för mig, ty några dylika hade
hon, det kände jag mig fullt och fast övertygad om,
icke.

Det var väl ock just denna frånvaro av känslor
som lag tili grund för den öppna, ofta varma för-
trolighet, som hon inlade i sitt sätt gentemot mig.
Däri läg något så vänligt, okonstlat och ofta hjärt-
ligt, att jag rent av ej kunde annat än tolka denna
absoluta frånvaro av allt tväng såsom bevis för även
frånvaro av varje djupare kansia, ja varje möjlig-
het tili en dylik.

Det enda, som dock i allt delta gav mig en hug-
nad, det var att jag kände mig medveten om att jag
frots allt dock i det yttre spelade min roll tämligen
väl, att jäg framgångsrikt kunde dölja vad jag kände,
alt jag förmäddie uppträda å la skenförlovad »kam-
rat» med en sang-froid, som mäste inge henne
tryggihet och fjärma alla misstankar på att jag hade
den minsta benägenhet att ge mig ut på förbjuden
mark.

Så var det. Jag led och hade dock ej bytt ut
en enda minut av delta lidande mot vilket välbehag-
ligt lugn i världen som hälst, jag Tiade av omständig-
heternas obetvingliga makt förts in i en situation,
vilken syntes mig leda vidare tili en livslång besvi-
kelse och olycka och likafullt skulle jag sagt ett
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kategoriskt nej tili varje räddning, vägrat att öppna
varje, om än så tryggande port, som lett ut ur denna
situation.

Låg där kanske dock, undermedvetet, oanalyser-
bart och tili den grad intuitivt, att jag inte kändie det
minsta tryck, den svagaste influens på väre sig tanke
eller vilja, låg där djupast en oändligt skygg livstro,
som inte ville gå med på att det någonsin är riktigt
att uppge alli hopp, att avstä från varje lycko-
tanke ...

Jag vet diet ej, visste det ätminstone inte dä..

En läng tid inskränkte sig alla de »vinningar»
Marianne och jag tillsamman nådde tili konstateran-
det av en hei del visserligen i och för sig nog så
märkliga fakta i fräga om fröken Bleistift. Om det
än visade) sig för oss omöjligt att få bevis för en sam-
verkan mellan henne och fröken von Krantz, så lades
hennes sällskapande med ministern i dess ställe så
mycket öppnare i dagen. Och minä observationer
den »ryktbara» natten på Nunnesunds pensionat
vanno talrika och prägnanta tillskott.

Ministern gjorde en utfärd pr statsbil tili en an-

förvant någonstädes i den nyländska landsorten
fröken Bleistift följde honom och stannade, dä hän
fortsatte tili sitt mål, i närmaste lilla landsortsstad,
där hon väckte sensation genom att ä en restaurang
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anordna en fest, kännetecknad mera genom upprymd
sinnesstämning än genom den konventionella hänsyn
som hör samman' med en existens i närmaste närhet
tili samhällets tinnar ...

Men en tillförlitlig »belysning» av den ställ-
ning fröken von Krantz intog, den lyckades vi ej på
mycket länge viima. Voro misstankarna härutinnan
törhända oberättigade nej, det trodde innerst var-
ken Marianne eller jäg. Men om alltså där fanns
ett hemligt spel, då sköttes det med allra största ta-
lang, ty trots allt vårt skuggande och alla våra övriga
ansträngningar syntes det oss omöjligt att nå några
positiva resultat, )ända tili dess att...

Detta märkliga, som hände, var följande: dä Al-

lan tillfälligtvis var hemma eu middag frågade systern
honom om hän ej kundie stanna hemma också över

kvällen hän var ju annars numera alltid försvun-
nen hon skulle ringa upp och invitera ett par
goda vänner, så skulle man åter en gång få vara
tillsamman. Men Allan avböjde och ursäktade sig,
litet generat med att lian had!e en mängd ofullbor-
dat arbete på ministeriet, som oundgängligen borde
vara färdigt följande morgon dä ministern kom upp

hän var nog absolut tvungen att tillbringa kvällen

och kanske en del av natten i sitt ämbetsrum. Dä

vi stego upp från middagsbordet drog hän sig strax
tillbaka i sitt mm, och inte många minuter därpå
hörde Marianne och jag, som slagit oss ned i hen-
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nes rum, hur hän gav sig i väg ut, stängde sin dörr
tili trappavsatsen och skyndade utför trapporna.

Marianne säg menande på mig.
Vad är nudin [Uppfattning?
Ja, naturligtvis är det där pratet om arbete

på ministeriet ett svepskäl och att hän inom en halv
timme är i sällskap med fröken von Krantz, därom
råder ju intet tvivel. Men var? Och äro de tvä pä
tnmanhand ... eller är nägon annan med?

Du misstänker alltsä att de två möjligen för-
verkligat sinä, det vill säga hennes planer, att de av
Allans rum på ministeriet skapat någotslags »ho». Med
alla de konsekvenser, som därav kuona följa...

- - Ja, naturligtvis är jag överlygad om att frö-
ken von Krantz målmedvetet fullföljt sinä planer,
men huru långt hon hunnit, därom veta vi ju ön så
länge intet och kunna intet veta, men . ..

- Men du menar att vi måste skaffa oss visshet.

Ja, sade jag, och så fördjupade vi oss i en
mångskiftande diskussion om möjligheterna att nå
denna visshet.

Och vi nädde resultat, mer uppseendeväckande i

sinä konsekvenser än vi kunnat ana.



Tionde kapitlet.

EN NATTLIG »SKUGGNING» OCH EN AUDIENS
HOS REPUBLIKENS PRESIDENT.

Klockan var över elva på kvällen, och Marianne
och jag sutto i bidan i den mörka fönstersmygen
med utsikt över torg och gata och entrcn tili den
del av den stora regeringsborgen, där Allans minis-
lerium hade sinä lokaliteter.

Det var Marianne som kömmit upp mieid detta
projekt, och det hade sprungit fram under våra över-
läggningar redan intuitivt emedan såsom nyss i
introduktionen sagts brodern vid middagen, då hon
sport honom om hän ej hade möjlighet att vara
tiemmä ,på aitonen, svarat att det var otänkbart
lian hade ju en hei del arbeten på ministeriet, som
måste fullbordas, och hän fick nog lov att sitta sent
uppe i sitt arbetsrum där för att bli klar. Om hän
av tanklöshet givit ett i så mått riktigt besked!, att
hän verkligen skulle komma att sitta på ministeriet

skulle det då vara ensam?



Marianne hade så, efter prövning avolika pro-
jekt, bestämt yrkat på att vi skulle undersöka saken,
att vi pä ort och sialle »skuggade ministeriet»
och så hade vi ganska sent pä kvällen styrt om att vi
fmgo tillträde tili denna fönstersmyg med en i det
Stora hela utmärkt utsikt över entren tili ministeriet.

Redan inemot tvänne timmar hade vi suitit där,
pratande med sakta röst av nägon outrannsaklig
och besynnerlig instinkt, ty naturligtvis kunde ingen
ju höra oss. Men det ligger något sä i och för sig
hemlighetsfullt i en dylik bidan på något märkligt el-

ler underbart, som skall inträffa eller somman med
en viss oro och ångest i sitt inre emotser såsom en
möjlighei, att man alldeles ofrivilligt sänker rösten
närä nog tili viskning.

Var Allan redan d'är inne? Hade hän verkligen be_
givit sig tili ministeriet och satt hän kanske i sitt ar-

betsrum, ensam och sinä uppgifter likmätigt fullbor-
dande något, som brädskade. Eller var hon med ho-

nom där . . . och vad händet dlär i så fali.
När allt kommer omkring, sade jag då jag just

hörde den första kvarten efter elva klämtas från Niko-
laikyrkan, så är hän inte där och kommer inte häl-
ler dit. Hela påståendet om att hän skulle bege sig

tili ministeriet var kanske en uppfmning. Och vi
kunna sitta här tili 1 morgon bitti utan att få se en
skymt av honom.

Det kan ju vara möjligt, sade Marianne lugnt,

138
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men jag tror det inte. Ser du Henrik, jag känner
min bror ganska bra och vad hän sade om att hän
skulle vara på ministeriet var nog inte en lögn, ty det
kom alldeles för impulsivt. Men naturligtvis kan hän
senare ha ändrat sig eller också hiivit fördröjd l ...

Den unga damen hade knappast sagt det sista or-
det förrän vi hörde surret av en bil, och strax därpä
rullad'e en stor, täckt auto med god fart fram tili mi-
nisteriets Stora ingång och stannade, tili ali lycka så
att vi hade rätt god utkik över passagen mellan bilen
och yttertrappan. Nastan andlösa borrade Marianne
och jag våra ögon genom halvdunklet för att få en
uppfattning om vein det var, som steg ur.

En herre syntes först.
Allan, utbrast Marianne lågt. det är Allan, ab-

solut. Och ögonskenligen hade hon rätt, även jag
igenkände broderns ganska kännspaka figur.

Så följde en dam, som Allan artigt hjälpte ur, så
en tili, som den unge mannen påtagligen mer familjärt
stod bi då hon skulle ut genom den rätt smala bildör-
ren och ned pä trottoaren.

Bleistift. Magda, viskade Marianne med överty.
gande iver.

Men bilen var inte tom ännu, ty nu klev d’är ut
ännu en passagerare, en ganska klent byggd, men
lång herre, med cylinder på huvudet. Då hän krängde
sig ut föll gatlyktans sken ett ögonblick pä hans an-
sikte och kom ett par glasögon att glimta tili. Av-
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ständet var för stort och dagern för dunkel för att vi
egentligen skulle kunna urskilja nägra anletsdrag,
men vi voro dock bäda omedelbart på det klara med
vcm det var.

Vid Gud. mumlade Marianne, hela sällskapet,
hela kvartetten. Vad ha de att göra på ministeriet den
här tiden av dygnet?

Fort, utbrast jag nu, gripen av en ide, vi ha
inte en sekund att ferlora.

I blinken hade vi fått vära ytterplagg på oss och
skyndade ut. Och jag hann med nägra ord göra klart
för Marianne vad jag menat. Det gällde naturligtvis
att pumpa chauffören på det mesta möjliga.

Då vi kommo ut hade bilen emellertid redan satt
sig i rörelse, tili ali lycka så att vi lätt kunde gen-
skj!uta densamma. Jag sprang fram och sträckte häj-
dande- upp min högra hand.

Stopp, auto stopp, ropade jag.
Och chauffören stannade.

Är ni ledig, vi behöva en bil?
Nej, lydde svaret.
Men ni kör ju här utan passagerare, är ni be

ställd?

Nå, inte beställd, precis, svarade mannen, men
jag skall vänta. Jag körde just ett herrskap dit (hän
gjorde en gest åt ministerie-ingängen tili) och mx

skall jag vänta på dem.
Och så åker ni bort.
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Tja, ser herrskapet jag fick order alt inte vänta
därutanför ulan alt stanna där borta vid gathörnet.
De koirana sedän dit.

Och det tror ni på, utbrast jag med säsom jag
hoppas väl spelad koni, nog kunde ni lika gärna köra
oss, ty inte kommer där nägon.

Kommer nog ändä, replikerade mannen ganska
lugnt, jag vet nog vem det är, den ena ay herrarna.

En förnäm herre?
Alit hurman vill.
Kanske en minister?
Hör nu herrskapet, utbrast chauffören, försök

inte lura ut nänting av mig nu, ser ni man mäste vara
försiktig i vårt yrke. Vi få allt se ganska mycket, och
skulle vi börja prata ut om allt som vi ser så. . .

ja
>

sä sku vi allt förlora mänga körningar med fina
drickspengar.

Pyttsan, genmälte jag, där kommer nog ingen,
jag håller vad om att ni inte ser röken av dem om vi
så skulle stå här en hei timme och vänta.

Inte har jag sagt att de kommer inom en timme.
Så ni tänker kanske sitta här och vänta hela

natten.
Ja, varför inte. Jag fick order att vänta ända

tills att de kommer, det mä nu sedän räcka hur länge
som hälst.

Där var uppenbarligen intet mera att inhämta, vi
sade chauffören farväl och fmgo av honom det kloka
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rådtet alt gä tili Salutorget, där biler säkerligen skulle
Annas.

Men vi logo alls ingen bil, ulan vandrade tvärtom
under livligt resonnemang den långa vägen tili Tölö,
slannade ännu en god stund utanför Mariannes pa-
radingäng och övervägde i detalj vad som var att
göra.

Och vi nädde ett resultat: jag skulle följande dag
söka audiens hos republikens president. Jag skulle
så ge honom en inblick i situationen likvisst sä
litet detaljerad som möjligt och sä skulle jag bjuda
tili att förmå presidenten att styra om att Allan sän-
des i något med hans verksamhet förenligt diploma-
tiskt Uippdrag tili utlandet, åtminstone pä några må-
nadter.

Fä vi honom bort härifrån, sade Marianne då
jag helt korrekt tryckte hennes hand tili avsked
(också en form för godnatt mellan förlovade), få vi
honom bort är ju ali omedelbar fara för att hän
skulle göra något obetänkt förintad. Och, tillade den
unga flickan, man mäste ju hoppas att en skilsmässa
från henne skall kunna bota denna dåraktiga och
farliga lidelse ...

Genom vårnattens dunkel vandrade jag hem tili
mig...

Följande dåg vände jag mig tidigt, pr telefon, tili
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chefen för presidentens civilkansli, och efter en halv
tiinme hade jag besked: klockan 2 precis skulle pre-
sidenten taga emot mig.

Jag måste ärligt medge att då jag så några mi-
nnter före 2 passerade genom porien tili slottets gård
och styrde minä steg över den öppna platsen tili stora
entren, fylldes jag av en ganska obehaglig kansia av
att vara ute i ett lika kinkigt som säkerligen närä
nog äventyrligt ärendte. litan att egentligen ha rätt
elier överhuvndtaget möjlighet att rikta nägra som
hälst misstankar i en elier annan riktning skulle jag
söka övertala statschefen att ordna om en personför-
flyltning, som ju strängt taget endast angick chefen
för det ministerium

i
i vilket hän tjänstgjorde. Ris-

kerade jag inte att utan vidare avvisas? Elier kyligt
hänvisas tili just Allans chef vilken ju påtagligen
var en Central huvudperson i hela delta drama, vars
vidare utveckling jag ville ge en ny riktning.

Då jag emellertid trädde in i presidentens stora
arbetsrum i slottets mellersta våning,, steg statschefen
mycket vänligt upp frän sin skrivstol vid det jätte-
lika, vinkelhake-mässigt konstruerade skrivbordet
och kom ett par steg emot mig, tryckte älskvärt min
hand och sporde leende vad jag hade att meddela
honom.

I ett nu hade alla minä omsorgsfullt utfunderade
inledningsplaner Hugh ali världens väg och jag gick,
följande en ögonblickets impuls, rakt på sak, beslu-
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ten alt först säga ut vad jag »ville», sedän motivera
det i den mån dtet visade sig nödvändigt.

Herr President, sade jag med antagligen nägot
svävande röst (åtminstone i början), jag är övertygad
om att Herr Presidenten kommer alt Anna min fram-
ställning högst originell, ja kanske rent av . .

. för-
bluffandte. Men jag tvekar dock inte att öppet säga
ut vad jag bär inom mig.

Presidenten nickade, men sade intet, säg blott
oavvänt forskande på mig.

Nå väl, fortsatte jag, Ni torde, Herr President,
törhända veta att såsom sekreterare i avdtelningen för
de Östra staterna fungerar en ung man, Allan Car-
ling.

Presidenten blott nickade, men jag lade märke tili
atl där kömmit ett forskande uttryck, ja nästan nå-
got av begynnande pläga i de ovanligt uttrycksfulla,
av de buskiga ögonbrynen skuggade ögonen.

Herr President, jag vill vara kort. Jag ber Er,
jag anhåller vördsamt hos Er såsom den, vilken nu
i detta fall bar möjlighet att ingripa i händelsernas
gång, att på sätt eller annat få dtet tili stånd, att

denna unge man sändles i ett eller annat uppdråg tili
utlandet, hälst ganska långt.. . och för en ej alldeles
kort tid.

Presidenten svarade ej. Hän satt orörlig i sin
skrivstol, medi rynkad panna, med det forskande och
nästan plågsamt eftersinnande ultrycket i ögonen allt

skarpare framträdande. En stund såg hän, utan att
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säkert dock rikta sin blick mot något bestämt, ut ge-
nom rummets mittfönster, så vände hän den skarpa,
kloka blicken med det djupa uttrycket rätt på mig,
likasom om hän ännu ville pröva vad som kunde in-
neligga, djupast, i min säregna anhållan.

Och så tänkte hän igen
! jag tror i två eller tre

minuters tid.

■— Vet ni, redaktör Hedmarck, sade hän slutligen
ganska lägt, vet ni vad ni begär av mig? Jo, att jag
skall desavuera en av minä ministrar, att jag skall
blanda mig i en detalj, som står fullkomligt utanfor
minä uppgifter ja jag tänkte säga befogenheter
säsom statschef.

—• Herr President svarade jag, dlä hän gjorde ett
uppehåll, jag vet detta. Men jag vet också, att denna
min djärva hänvändelse ej bygger blott på intresset
för . . . skyddandet av denne unge man emot onda in-
flytelser, utan på ... ett klart medlvetande av att
här stå på spel intressen av helt annat slag . . . ali-

manna ..
.

... Herr President (tillfogade jag med en viss
pondus) fosterländska intressen av så vitt jag kan se
den allra största betydelse.

Det gick åter en minut, kanske halvannan, innan
presidenten svarade. Och då hän gjorde det steg hän
uPiP.

Redaktör Hedmarck, jag vill inte att ni skall
säga något mera och jag önskar ej själv uttala något

10. Fiendemakter i det fördolda
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om det ni nu sagt. Men, jag har beslutit mig för
alt,.. att tillmötesgå er anhållan, att läta er fram-
slällning leda tili det avsedda resultatet. Huru dtetta
praktiskt skall förverkligas är en sak, som jag ej
ännu gjort klar för mig, men ni kan räkna på ett
avgörande i den riktning ni föreslagit. Är det nägot
annat ni ville mig i dag?

Nej, Herr President, svarade jag (som naturligt-
vis rest mig samtidigt som statschefen), jag ber blott
att lå ge uttryck ät min djupa tillfredsställelse över

att... att (jag sänkte rösten) jag dock ej tog detta
djärva steg förgäves.

Farväl, sade presidenten och räckte mig sin
hand, farväl, och välkommen åter

;
om ni bar något

pä hjärtat. Jag bar alltid tid för överläggningar i
frägor, vilka äga betydelse för vårt land och dess
framtid.

Tankfull vandrade jag utför trapporna och kom,
ulan att alls reflektera över burn jag fick ytterrock
och hatt på mig, ut på slottsgårdten och fram tili
Esplanadtroltoaren.

Vad vet hän och vad anar hän, mumlade jag
för mig själv; utan ett ord av vidare förklaring frän
min sida förstod hän alli, hans tankar famnade prob-
lemet i hela dess vidd! och så sade hän sitt ja.. .

utan att ha med ett ord klargjort varför hän gjorde
det.

I själva verket: det var ju som om hän läst i min



själ, sett in i minä tankar såsom i en öppen bok, men
samtidigt undvikit att säga ett ord, en stavelse, som
kunnat tolkas såsom någon kritik i någon viss rikt-
ning frän hans sida, någon misstro, någon oro. . .

Men sä tog jag ut på stegen och stack mig in

tili Kleinehs vestibyltelefonskäp för att ringa upp
Marianne och meddela henne om den lyckliga utgän-
gen av mitt presidentbesök.

Solen lyste ju , . . Marianne skulle bli glad.
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Elfte kapille t.

FINLAND I PARIS.

En vacker dag i förra hälften av maj stodo Ma-
rianne och jag på kajen i Södra hamnen vid Stock-
holmsbåtens angöringsplats för alt säga Allan farväl.
Det var blott några få minuter kvar tili båtens av-
gång, och Allan var redan ombord, stodi vid relingen
med en knippe narcisser, som Marianne givit honom.
Så skulle hän då äntligen koirana i väg från detta
farliga Helsingfors för att, säsom vi båda sä varmt
hoppades, brytas ut ur Magda von Krantz hypnotiska
inflytande. Vägen gick över Stockholm tili Köpen-
hamn—Hamburg och så vidare tili Paris, där hän
skulle utföra ett uppdrag, vilket beräknades taga
minst ett par veckor i anspråk. Men det var Ma-
riannes mening att i brev övertala honom att stanna
där borta över sin semester, d. v. s. ända tili början
av juli, och först då ätervända hem.

Tili en början hade Allan visat sig i högsta grad
olycklig över sin »kommendering», men nu alldeles

Skildringen i detta kapitel dyg-
ger ej pa ett drev, utan pä muut-
ligarelatione, dl.a. av kolistua-
ren Snellman.
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inför avresan föx*eföll det som om hän resignerat, ja
denna morgon hadle hän t. o. m. värit på ypperligt
humör och pratade vid det tidiga frukostbordet livligt
om sin förestäende vistelse i världsstaden vid Seine,
där hän aldrig värit förut.

Det enda, som en smul nu oroade oss där vi
stodo bakom »repet» var de spanande blickar
Allan, visserligen i smyg, kastade liksom över våra
huvuden längre bortåt; det var som hän väntat nå-
gon, och naturligtvis var denna någon fröken Magda
von Krantz.
- Jag ber tili alla goda makter att hon inte måtte

komina för att följa honom och säga honom farväl,
sade Marianne, om hon förshmmar sig nu är det ju
blott tili gagn.

Då det var i det ögonblick då man just stod i

beråd att hissa ned landgången hände det ovän-
tade, det förskräckliga, det alla våra illusioner sön-
dertrasande ...

Ut ur visitations- och ångbåtspaviljöngen trädde,
med ilande steg, fröken Magda von Krantz, följd av

en bärare, som bar henne|S kappsäckar, och hon
gestikulerade ivrigt för att fästa landgångs-nedhis-
sarnas uppmärksamhet på att hon ännu skulle
komina ombord.

—■ O Gud, utbrast Marianne, allt är förlorat, hon
reser med!

Och hon reste med. Inom en halv minut var hon
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med sitt bagage ombord pä ängarejii ..och Allan,
hän hade blott ögon för henne, hjälpte henne med
handbagaget, försvann med henne i båtens inre.
Först då ångaren lagt ut fräh kajen och redan var
på ett avständ av ett par tiotal meteir kom hän, en-
sam upp igen och vinkade oss, leende (o, detta le-
ende!), ett farväl.

Så var då allt vad vi och jag eftersträvat full-
komligt tillspillogivet. Våra fiender voro starkare,
förslagnare än vi.

Uppe i mitt byrärum i fullkomlig ostördhet,
ly det var söndag —• överlade Marianne och jag i

djupaste modlöshet om vad soin var att göra. Magda
von Krantz’ grepp om Allan var pätagligen fastare
än någonsin, och under resan tili Paris och vistel-
sen där skulle hon förvisso göra honom tili sin fu'll-
- slav, beredd att lyda varje den minsl vink
av henno.

Och då de återvände, vad var inle då tänkbart,
vad kunde inte da hända!

Men, vad var nu att göra?
Ja att resa efter kan väl knappast komma

i fräga, sade Marianne, ty för det första skulle vi
inte där i Paris kunna obemärkt följa med de-
ras göranden och låtanden, och för det andra komma

de väl blott alt roa sig, så fort Allans uppdrag med-
ger det. Jag kan inte förstå annat än att Magda von
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Krantz beslöt sig för alt resa med uteslutande eme-
dan hon ville trygga sitt fullkomliga välde över ho-
nom vem vet för övrigt om hon, eller de, inle
genomskädat att hela hans Paris-resa kömmit tili
blotl för att avlägsna honom från henne. Och då
så— ja, vad kan man nu taga sig tili?

Stort ingenting alls, resolverade jag; jag tror
att vi fä ferie nu, vi två. Men en sak kommer jag
dock att ordna om, nämligen att vi fä en smul rap-
port om vad de två komina att föreha i Paris. Min
gamle vän och kollega reidaktör Edmund Dahlen
uppehåller sig sedän ett par mänader i Paris, hän

håller visst pä med att försöka stämma öm en del
av Paris-prässen tili Finlands favör, med statsun-
derstöd, förstås; jag skriver express tili honom
och ber honom i brev ge mig några vyer av vära
landsmän i Paris, inte minst av. . , nyanländande.

Med följände post avgick mitt brev, och i sinom
tid fick jag svar. Marianne och jag läsle brevet till-
samman, det var verkligen ganska längt och instruk-
tivt, sälydande:

»Paris, Hotel des Capucins, 21 Mai 19 . .

8.8.
Ditt brev förvånade mig en smul men varför

inte! Du vill ha en bild av »Finland i Paris», d. v. s.

av värt folk här och jag kan ungefär gissa mig tili
att du behövey det för något journalistisin syfte.
Och nykomlingen Allan Carling tycks du vara sär-
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skilt nyflken pä, nä ja, hän är ju grön, förfärligt
mycket grönare än ganska bedårande mademoiselle
Magde de Crantce (hon skriver sig sä här, klokt
nog), som trots sin ungdom förefaller alt vara en

särdeles företagsam ung dam. Det är sannerligen
tur för dig att de lagit in här just på les Capucins,
ty nukan jag ju utan svärighet studera ätminstone
dessa två fall av vårt älskade fosterland på fransk
botten.

Förresten kan jag säga dig en sak, och den pas-
sar antagligen bra ihop med det som du behöver,
nämligen att »Finland i Paris» representerar ett sär-
deles besynnerligt och konstifikt begrepp, Nog ä
de ändä fan vad vi är okultiverade, trots ali vär
berömdla kultur, men jag säger nu ingenting om alla
dessa konstnärsfrön och andra fripassagerare, som
Äiti Suomi strör ut med riklig hand, mälarynglin-
gar, som| på sin höjd kan säga pänksyr, och sinä
linblonda och äppelkindade Ainor, som skall bli
Stora sångerskor, men som går inåt med fötterna
och stanna i gathörnen i häpnad över nägonting och
med en min, somman kunde vänta sig Kuopion ta-
kana om där plötsligt dimpade ned en verklig diva
av denna underbara stad.

Av dem kan man knappast fordra annat, men an-
norlunda ställer sig saken med de unga herrar, som
hitsänts för att officiellt representera vårt land. Jag
kan inte underläta att för dig skildra mitt samman-
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träffande med en av våra nybakade diplomater här,
mr Yrjö Kelvoton Koivula, enfant gate hos utrikesmi-
nistern och därlill i så mått kollega tili oss, att hän
löre sin karriär sysslade med journalistik vid Lud-
vigsgatan och försvor sig tili vår nuvarande utri-
kes-excellens. Först skickades hän tili London, enligt
besagde excellens uppfattning det enda ställe på klo-
tet, där man verkligen kan bli en stor diplomat, men
engelsmännen äro nu en gång för alla i vissa avseen-
den rätt krångligt folk, och de lär ha funnit så litet
behag i mr Koivulas uppenbarelse och uppenbarelse-
former, att excellensen fick lov att plocka bort honom

hiskelit skiva, som vi sade i skolan —. Men hän
fick inte vända åter tili moder Suomi och Ludvigsga-
tan, ty fram skall hän, utan är nu officiellt placerad
i Geneve med dislocation dock för det mesta här i
Paris.

Hän är sublim, i sin stil. Häromdagen satt jag på
Rotonden tillsamman med ett par franska journalis-
ter, då vi plötsligt få se en sällsam syn. En man
träder in. Hän har burit sin cylinderhatt i handen, an-
tagligen för att demonstrera sitt i sin stil praktfulla
hår, en slags besynnerlig säkerligen på åratal inte
klippt man, stående på kaporr huvudet runt. En ym-
nig hårgloria av vidunderligaste konstruktion. Tili
hår och cylinder var hän i övrigt kostymerad med
sportskjorta, en illa prässad sommaiieavajkos tym med
skatbon på knäna, ävensom genombrutna sandaler
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om hän hade strumpor eller inte hunno vi inte upp-
fatta, tili den grad fängslades vi av håret, hatten och
sportskjortans dekoration av rosettknutet snöre.

»Vilken sällsam uppenbareise», utbrast den ena av
minä franska vänner, »jag undrar varifrån den kan
vara herrana». »Från Asien eller Afrika, inföll den

andra livligt, men nej, hän är ju inte svart, alltså
inte från Afrika, från någon besynnerlig folkstam i
det inre av Asien, gissar jag».

Men med detsamma kom diplomat Koivula, som
fått sikte på mig (vi kanna varandra ytligt från
legationen, sedän ett par dar), ogenerat rätt fram
tili oss, högg min hand och utbrast i ett brett och
präktigt: »No, hyvä päivä, herra toimittaja, kuinka
te jaksatte tänään, kovin lämmin tässä Pariisissa,
\aikk’on vasta toukokuu.»

Tja, ser du kära bror, man har sinä upplevelser.
Men, nu tili din Allan... och sköna Magde. Sköna

och farliga Magde, kunde jag säga ...»

Dä vi läste detta sista ord, detta »farliga Magde»
ryckte vi bägge, både Marianne och jag tili. Och
med inlensivaste intresse och spänning läste vi vi-
dare, Marianne näsiän lutande sig mot mig, jag tyckte
mig höra hur hennes hjärta slog.

»Ser du, käre bror (forlsatte brevet), tili en bör-
jän trodde jag att de två representerade någotslags
rese-sällskapsflirt, men snart nog märkte jag att det
är något vida allvarligare, d. v. s. från hans sida. Hän
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är tili den grad helt enkeli vanvettigt förälskad i
henne, alt hän knappast har öga och tanke för nå-
got annat. Det vill säga: hän harju korrekt arbe-
tat på legationen vissa timmar om dagen det lär
handia sig om bearbetning av en del förhandsmate-
rial i fråga om detta förbund mellan vårt land och
en räcka andra stater med samma farliga läge som
vårt, vilket redan en tid diskuterats men i övrigt
lever och existerar hän endast med och för henne.

lion uppmuntrar honom, men i grund och botten sy-
nes hon kali, och jag tror inte att hon hyser några
djupare känslor för honom.. Men om hon nu spelar
teater för honom så måste jag erkänna att hon gör
det utmärkt och en förtjusande ung dam är hon

betagande vacker, smidig, graciös och med ett li-
tet stänk av detta utmanande, som ju brukar befria
en del av oss skapelsens herrar från vett och för-
stånd. För övrigt kände jag tydligt detta då jag för
några dagar sedän presenterades för henne hr Car-
ling hade jag lärt kanna redan strax efter hans hit-
komst. Och nu, nu skall du fä höra om »farligheten».

För att göra dig tili viljes har jag faktiskt bjudit
tili att en smul hålla mig au courant även med hen-
nes göranden och låtanden, närmast under de för-
middagstimmar Allan arbetar på legationen, ty an-

nars aro de ju två oupplösligt tillsamman. Och jag
fick inom kort klart för mig att hon inte är alldeles
sysslolös här ett par gånger har jag följt henne
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pä avstånd, då hon gått ut, men ettdera känner hon

utmärkt väl tili Paris »försvinnings-möjligheter» el-
ler ock har jag haft otur, ty varje gång har jag inom
en ganska kort tid totalt förlorat henne ur sikte. Hon
har gått in i en butik och kommer inte ut igen
jag inser sedän att hon gått ut någon bakväg eller
begagnat en sortie tili en tvärgata. I går gingo vx
ut tillsamman, men då vi marscherat ungefär tio mi-
nuter häjdade hon en taxi, sade att hon höll på att
försumma sin coiffeuse-tid, bad om ursäkt, hoppade
upp och försvann.

Det hela begynte, efter detta sista tric, förefalla
mig en smula mystiskt, men så i dag eftermiddag
vid en tebjudning hos vår minister fick jag för-
klaringen, eller åtminstone nägonting, som ter sig
såsom en förklaring. Hr Carling och jag stodo och
resonnerade om dagens on difer i en fönstersmyg, då
ministern kommer fram tili oss och efter några lik-
giltiga ord vänder sig tili den unge mamien.

Herr Carling, sade hän, jag fick just telegram
frän Helsingfors med anhållan om översändande av
en hei del viktiga handlingar med en pålitlig kurir.
Nå ja, edra arbeten äro ju i detta nu så gott som
färdiga, d. v. s. ni blir väl klar i morgon eller senast
övermorgon, och då ni ju i alla händelser skall åter-
vända tili Finland inom kort har jag beslutat att an-
förtro er detta kuriruppdrag. Ni bör därför göra
er beredd att avresa i övermorgon kväll.
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Ministern slutade och Carling blott bugade sig
hän hade ej någon möjlighet tili invändningar, det
var ju en direkt och uppenbar order.

Emellertid vållade en tillfällighet att jag en stund
senare kom att prata några minuter på tuman hand
med ministern, och då föll det mig in att helt var-
samt föra talet på Carling och antyda att uppbrotts-
ordern säkert för honom var en besvikelse hän
hade, enligt vad hän för mig antytt, haft för avsikt
att tillbringa hela sin semester i Paris.

Mycket möjligt, sade ministern, men jag tror
att det för honom är bättre att resa hem. Paris är,
tror jag, inte nyttigt för honom.

Jag såg frågande upp på ministern.
Nå ja, sade denne nu, jag kan ju ge er en li-

ten antydan om vad saken gäller, blott ni lovar att
inte göra den minsta antydan för unge Carling. Men
det kan ju för er ha sitt intresse att få klart för er
en sak. Förhållandet är det, att jag inte alls fått nå-
got telegram frän Helsingfors, jag vill blott helt en-
kelt ha bort honom, och hän får nog endast likgil-
tiga papper med sig. Hän är i dåligt sällskap, hän
är oupphörligt tillsamman med en fröken von Krantz
eller de Crantce, och den franska hemliga pölisen
har givit mig en vink om att denna fröken von Krantz
upprepade gånger på restauranger och andra platser
synts tillsamman med en dam, vilken sedän länge
är misstänkt för mycket närä förbindelser med rep-
resentantskapet för en viss makt i Öster.



158

Jag spärrade upp ögonen, ganska hapen över

delta perspektiv.
För ali del, tillfogade nu ministern, några be-

vis föreligga ej, och några anklagelser vill jag inte
göra. Men den franska hemliga pölisen gör i regel
ett överlägset gott arbete och man gör klokt i att
följa dess råd. Alltså får Carling resa hem.

Men, invände jag, hon kommer säkert att resa
med.

Ja, replikerade ministern, det är ju högst an-

tagligt, men det kan jag inte förhindra, huvudsaken
för mig är att sä vitt jag det förmår se tili att inte
här händer någonting och förresten kommer jag
att i en rapport tili utrikesministern antyda orsaken
tili Carlings hemresa.

Ja, bäste bror Hedmarck (fortsatte brevet), detta
är nu vad jag kan meddela dig, men jag hoppas att
åtminstone nägot av detta kän vara tili gagn för din
roman eller novell, vad det nu sedän mä bliva. För
övrigt har du ju herrskapet Carling & von Krantz i
Helsingfors i rappet, så du kan ju öva dina författar-
anlag direkt på dem.

Med en broderlig hälsning från världens huvud-
stad

Tuus
Edmund Dahlön.»

En minut eller par sutto Marianne och jag tysta,
orörliga, alltjämt lutade mot varandra, med Dahlens
brev framför oss på bordet.
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Marianne, sade jag slutligen, nu är vår semes-
ter slut. Brevet är dagtecknat den 27, men det har

väl knappast avgätt före den 28:de. I morgon ha vi
dem här, om de inte stanna någonstädes på vägen,
och det tror jag irite alt de göra. Privatdetektivby-
rån Carling & Hedmarck får ta i igen, med förnyad
kraft och energi.

Det får den, svarade Marianne efter några se-
kunders tystnad, men inte nog med det: jag tror att
vi måste finna på nägot nytt, gå tili väga enligt nya
direktiv.

Vad menar du, Marianne, vad kan vi göra an-
nat än vakta på dem ända tili dess att vi fått verkliga
bevis...

Hm,-sade Marianne, jag vet verkligen inte ens
i detta nu vad jag menar, men jag känner inom mig
att vi måste få något uppslag, måste finna någon ny
angreppspunkt...

Följande eftermiddag med Åho-kuriren anlände
mycket riktigt Allan och fröken von Krantz. Och
Allan kom hein såsom en fullkomlig överraskning åt-
minstone för sin far, ty hän hade totalt glömt att te-
legrafera...



Tolfte kapitlet.

GENERALKONSULN, SOM INGEN GENERALKON-
SUL BLEV.

Nägon av de sista dagarna av Mariannes och min
»semester» hade jag gjort en angenäm ny bekantskap,
med en holländsk affärsman i synnerligen framskju-
ten ställning, »mynheer» Wilhelm van Deek; det var
på en bjudning hos tyske ministern jag blev presen-
terad för honom, och då hän erfor att jag var tid-
ningslhan fördjupade hän sig i ett ganska vidlyftigt
samtal med mig om finska förhållanden, påtagligen
för att snabbt bli initierad i en del av dessa allmänna
spörsmål, vilka en journalist brukar »ha på sinä fem
fingrar». Men, det var inte blott nyfikenhet, som
dikterade hans frågor, utan ett synnerligen reellt och
aktuelli skäl: hän skulle bli holländsk generalkonsul
för Finland en uppgift, för vilken hän var ypper-
ligt egnad tack väre sinä sedän ett par ärtionden
existerande utmärktä förbindelser med staterna och
länderna i Öst-Europa. Även den korrespondens i

Berättaren "jag" = kaaten Leander
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affärsfrägor, i vilken hän stod med dominerande fi-
nansmän i Sovjet-Ryssland, kunde ju bli oss tili gagn.

Saken är den, sade den belevade och repre-
sentative holländaren, att er utrikesminister faktiskt
lovat mig denna hederspost, det är egentligen blott
den formella och officiella utnämningen, som sak-
nas, och den väntar jag, med stöd av vad utrikes-
ministern sade mig i går kväll, inom några få dagar.
Emellertid kommer jag redan i morgon att lämna in
en annons tili Hufvudstadsbladet och någon av edra
finskspråkiga tidningar, i vilken jag meddelar att
hugade sökande tili en privatsekreterarpost hos mig
kunna anmäla sig nasta måndag från kl. 2 tili 4 pä
dagen, på mitt hotell. Hälst vill jag ha en dam, inte
alltför gammal, som kan utom svenska och åtmins-
tone behjälpiigt finska samt även tyska och om möj-
ligt något engelska. Att få en som kan holländska
tror jag inte är möjligt, men med en som kan sven-
ska, finska och tyska, kan jag reda mig. I min egen-
skap av finsk generalkonsul vill jag ha en absolut
pålitlig privatsekreterare, vilken fullt ligger inne i
finska förhållanden och som jag kan använda även
för korrespondens med ert utrikesministerium. Ni
skall beräkna en sak, nämiligen att minä förbindelser
med Sovjet-Ryssland ge mig en hei del inblickar i vad
man förehar där, och, utan att därmed alls vilja väre
sig skada eller förråda några legitima sovjet-intres-
sen, kan jag ju med ali säkerhet ge er här i Finland
11. Fiendemakter i det fördolcla
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åtskilliga upplysningar och vinkar av värde. Er ut-

rikesminister understödde för övrigt ivrigt denna
min pian på anställande av en finsk privatsekrete-
rare.

Otvivelaktigt, sade jag, skulle en sådan vara
er tili största gagn, men här om någonsin gäller det
naturligtvis att finna och vinna den rätta personen.

Självfallet, replikerade holländaren; men säg
mig en sak, herr redaktör, kunde jag inte få räkna
på er hjälp, jag menar edra råd då det nu gäller per-
sonvalet. Ni harju en vidsträckt personalkänne-
dom kunde ni inte vara så älskvärd och offra
dessa två timmar för denna goda sak. Jag ber inte

om nägot annat än att ni är närvarande då vederbö-

rande sökande anmäla sig och att ni så uttalar er

uppfattning om vem som i första rummet borde
komma i fråga.

Mer än gärna, svarade jag, jag ställer mig obe-

tingat tili mynheer van Deeks förfogande, och nästa
måndag Id. 2 skall jag vara hos er.

Två dagar därpå läste jag annonsen i tidningarna,
och därpåföljande måndag knackade jag på dörren
tili den lilla dubblettvåning mynheer van Deek be-
bodde på Societetshuset. Då stodo där redan ett par
»sökande» i korridoren och väntade på att få börja
»revyn».

Ty en praktfull revy blev det. Jag får verkligen
lov att erkänna att det är häpnadsväckande att kon-
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statera vad alli folk av vilken kaliber och kvalitet
som hälst anser sig duga tili. Där kom butiksfrök-
nar, som kunde några ord tyska, där kom skolmam-
seller, där kom en fränskild fru, som knappast kunde
ett ord svenska och ungefär lika mycket tyska, där
trädde ock in några herrar, i trots av att annonsen
innehållit rätt tydliga uppgifter om att en dam i främ-
sta rummet skulle komma i fråga.

Ideligen bar våningsvaktmästarn in visitkort, ide-
ligen trädde nya sökande in och fingo gå, de
allra flesta med en absolut avböjande resolution. En-
dast några lätt räknade fingo lämna sinä rekom-
mendations-papper och uppmanades att på onsdag
komma för att hemta definitivt svar.

Ziemlich hoffnungslos, resolverade jag (vi ta-
lade tyska, då minä kunskaper i holländska aro rent
bokliga), och med detsamma bar man in ett nytt vi-
sitkort, vilket mynheer van Deek utan vidare lade
framför mig. Och jag studsade, ty pä kortet läste
jag i prydligt tryck

Mademoiselle
Eudokia Bleistift

Förlåt, mynheer van Deek, sade jag och reste
mig, vill ni taga emot denna dam ensam, jag måste
för ett ögonblick bedja att få sticka mig in i ert inre
rum, om ni tillåter och ursäktar.

Naturligtvis, svarade holländaren artigt, säkert
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övertygad om någon särdeles »legitim» orsak tili
min anhällan. Och jag hann ut ur rummet, utan att

dock stänga dörren mellan dublettens tvänne gemak,
just i samma sekund som dörren tili dess lilla tam-
bur öppades och mademoiselle Eudokia trädde in.

Jag slog mig, det bekänner jag öppet (ty i krig
och i kärlek är allt tillåtet, och detta var krig, san-
nerligen var det inte det) jag slog mig ned strax in-

vid dörren och satt sedän där helt tyst och orörlig,
lyssnande tili varje ord som yttrades under reson-
nemanget mellan mynheer van Deek och mademoi-
selle Eudokia.

Sie sprechen deutsch, sporde holländaren
Ja, ich hoffe vorziiglich, lydde det hörbarli-

gen med god, om ock ej högtysk accent framförda
svaret.

Nå, fortsatte holländaren, ni kan också flnska,
och svenska, naturligtvis. Och detta bekräftade den
besökande damen med en nick.

Och vilken föregående verksamhet har ni hait?
Svaret blev en smul svävande. Fröken Bleistift

hade konditionerat på en manufakturaffär eller
var det kanske två hon hade också haft ett och
annat att göra på kontoret.

Men någon egentlig sekreterarbefattning eller
något dylikt har ni inte haft, resolverade hollända-
ren, hm, vet ni vad: de där konfektionsmeriterna
kunna ju vara hra nog i och för sig, men jag vet inte
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precis om de meritera tili den befattning av privat-
sekreterare hos en generalkonsul, om vilken här är
fräga.

Det är möjligt att där i mynheer van Deeks ton
läg ett litet grand av ironi, ty påtagligen kände sig
den besökande indignerad.

Jag hörde att hon sysslade med något, antagligen
med att öppna sin väska och ur den taga något, och
strax därpå sade hon, litet forcerat:

Herr van Deek, kanske denna rekommenda-
tion i sä fall kan betyda något.

Några sekunders paus, sä mynheer van Deek:
Det förändrar ju totalt situationen. Får jag

kanske besvära fräulein Bleistift att besöka mig ons-
dag mellan 2 och 3, så skall ni få avgörande besked.
Men så mycket kan jag säga redan nu; hittills har
ingen anmält sig, som kunde uppvisa en rekommen-
dation, jämförlig med denna. Det synes mig myc-
ket antagligt, att ni, min fröken, skall kunna få plat-
sen.

En halv minut därefter var fröken Bleistift för-
svunnen, och jag trädde in.

Nå, äntligen en sökande, somman kan reflek-
tera på, sade mynheer van Deek och lade framför
mig ett ganska stort visitkort.

Det var ministerns visitkort, och å detsamma fann
jag skrivet

»har aran på det bästa rekommendera överbrin-
garinnan av detta kort».
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Mynheer van Deek, sade jag, ett öppet ord. I

trots av detta nog så märkliga kort vill jag tili er
hemställa att synnerligen noggrannt pröva denna sak
Innan ni bestämmer er för fröken Bleistift.

Men, varför, en dylik rekommendation..
Ja, replikerade jag, försatt i det verkligen pin-

samma läget att söka förhindra ett av en landsman i

utrikesministerns framskjutna position förordat en-

gagement, jag kan verkligen ej ge en uttömmande
förklaring tili mitt råd, allrahälst det rör sig om Ba-

ker, vilka jag känner tili ytterst bristfälligt. Men,
mynheer van Deek, jag vill i förtroende ge er en vink:
gör en visit hos... hm ... hos detektiva polisens
chef. Jag tror att ni av honom kunde få en del upp-
lysningar av värde...

Mynheer van Deek lovade att följa min vink, tis-
dag efter kl. 3 skulle hän göra detektivchefen ett
besök.

Nå väl, tisdagens aspirantprövning gav inte stort
bättre resultat än måndagens, och då vi strax efter
kl. 3 avlägsnade oss från hotellet följde jag hollän-
daren tili polishuset vid Senatstorget. Innan vi skilj-
des tog emellertid mynheer van Deek ett löfte att
jag följande dag vid 2-tiden skulle sticka mig in tili
honom för att erfara om utgången av besöket. Och
ge honom de räd situationen då kunde föranleda.

Emellertid kunde jag ej styra min otålighet utan
ringde redan onsdag morgon upp detektivchefen för
att erfara resultatet av holländarens besök.
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Ja, vad vill redaktörn att man skall göra i ett
dylikt fall, sade detcktivchefen i telefon. Där kom-
mer en utlänning med ett rekommendationskort och
frågar mig om jag tillråder eller inte tillråder en-
gagementet!

Nå, och detcktivchefen svarade?
Tja, jag fick lov att finna på en utväg. Att

begå så att hon överhuvudtaget kunde få platsen, det
var ju otänkbart, och att desavouera... nej, det kan
ju ej komma i fråga för en funktionär i min ställ-
ning. Men, jag måste finna mig, och jag fann mig

mynheer van Deek må nu sedän i sitt hjärta tanka
vad hän vill sade kategoriskt att jag bestämt av-
rådde från anställandet av fröken Bleistift och att
jag var absolut övertygad om att utrikesministerns
kort kömmit i hennes händer på ett sätt, som... tja,
jag gjorde en gest och lät mynheer van Deek söka
gissa sig tili vad som låg under densamma. Och hän
tackade mig, meddelade mig att fröken Bleistifts kan-

didatur i och med dessa råd var fallen... och så
gick hän. Men obehagligt var det, det kan jag för-
säkra redaktören.

Då jag strax efter kl. 2 på onsdag trädde in tili
holländaren var det enda nya för mig den relation
hän gav av sammanträffandet med detcktivchefen.

Vad hän menade med sin handrörelse, så slu-

tade holländaren sin relation, det vet jag ju inte, men
sannolikt hänger det hela ihop så att fröken Blei-
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stift helt enkelt överkommit kortet på oärligt sätt el-
ler tilltvingat sig detsamma, på sätt eller annat, av
den, för vars räkning det ursprungligen utskrivits.

Högst sannolikt, replikerade jag, något annat

vore ju absolut otänkbart.

Då mademoiselle Eudokia Bleistift så en kvart
över 2 infann sig för att göra upp om engagementet,
ja då meddelade mynheer van Deek henne artigt
men ganska kyligt att hon inte kunde räkna på plat-
sen.

Inte, jag skulle inte få den... med en sådan
rekommendation, utbrast hon, påtagligen ytterst
chockerad över holländarens meddelande.

Nein, wie gesagt, ich muss diese Antwort ge-
ben.

Das werden sie noch reuen, utbrast hon obe-
härskat och lämnade rummet.

Vad menade hon med att säga att jag skulle
ångra det, sporde holländaren då jag återinträtt från
det inre rummet.

Mynheer van Deek, sade jag, vad säger inte en
uppretad kvinna... jag tror ni gör klokast i att inte
fästa minsta avseende vid hennes obehärskade utbrott.

Och så skiljdes vi.

Följande morgon klockan strax efter tio hade jag
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emellertid telefonbud från mynheer van Deek.
Kan ni tanka er, sade holländarn, det blir in-

genting av hela generalkonsulatet.
Vad, inte, utbrast jag, gripen av en aning om

nägot otroligt och skandalöst.
Jo, sade mynheer van Deek, jag hade nyss ett

ganska kort och ganska lakoniskt handbrev från ut-
rikesministern, i vilket hän meddelade att frågan om
utnämning av generalkonsul i Holland av särskilda
orsaker uppskjutits på obestämd tid och att jag un-
der alla förhållanden icke skulle räkna på att få be-
kläda denna post, då inträffade omständigheter
gjorde det sannolikt att personfrågan måste lösas på
ett annat sätt, än det jag törhända påräknat.

Intet vidare?
Jo brevet slutade med en förhoppning att jag

ej fäst någon större uppmärksamhet -vid de rent pre-
liminära underhandlingar, vilka egt mm, och vilka
ministern ej betraktat såsom bindande väre sig för
sig själv eller mig.

Två dagar senare återvände mynheer van Deek
tili Holland, säkerligen med ett ganska levande in-
tryck av gestaltandet av »storpolitiken» i de tusen
sjöars land.



Trettonde kapitlet.

JAG FöRLORAR MARIANNE UR SIKTE... OCH
ATERFINNER MENNE SOM KVINNLIG SHERLOCK

HOLMES.

Vi voro nu i niitten av juni, utan att ha nått ett
enda resultat av verkligt värde. Allan sällskapade
som förut varje ledig stund med fröken von Krantz,
och att de tvä även ofta sammanträlfadc med Eudo-

kia Rleistift erforo vi, men någon angreppspunkt av
avgörande betydelse var det omöjligt att uppleta. Det
■\ar som att kämpa i mörkret man visste att fien-
den var där, men det var omöjligt att få fatt i denna
fiende och att oskadliggöra honom.

Och Allan, ända tili självuppgivelse förälskad i
fröken von Krantz, huru skulle det sluta med ho-
nom?

Marianne och jag hade långa konferenser, och vi
förlorade oss i de mest vittsvävande spekulationer
om vad man kunde hitta på för att nå nägra resul-
tat. En dag föreslog Marianne att jag skulle göra ett
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nytt besök hos republikens president, öppet redogöra
för honom om allt och vädja tili ingripande från
hans sida, men huru gärna jag än skulle följt Marian-
nes vädjan, i delta fall måste jag avstå från det, och
då jag redogjorde för minä motiv gav hon mig rätt.
Saken vai' helt enkeli den att, såsom tidigare antytts,
statsministern för några veckor sedän givit detektiv-
chefen order att låta »skugga» »fallet Eudokia Blei-
stift» i alla »direktioner», d. v. s. också »uppåt», vil-
ket ledde tili att utrikesministerns privata av honom
engagerade detektiver fingo känning av detektiva po-
lisens representanter, och så uppstod där ett slags
sällsamt detektiviskt schackspel mellan de detektiver,
vilka voro i funktion enligt order av regeringens ena
excellens, och de privata, som engagerats enskilt och
i ali stillhet av regeringens andra excellens i san-
ning ett förhållande, värda sitt kapitel i fäderneslan-
dets nyaste historia, när denna nu engång skrives
med verklig vilja att gå tili grundlig undersökning
av fakta och faktiska handlingar.

Men, en vacker dag gick excellensen n;o 2 upp tili
statschefen. Vad som där debatterades, därom kan
självfallet ingen ha någon faktisk vetskap, men re-
sultatet framstod tydligt nog: detektivchefen fick ka-
tegorisk order att inställa ali vidare observerande
verksamhet från detektiva polisens sida.

Ser du Marianne, sade jag, hemligheten i det
hela är helt enkeli den, att nummer 2 har ett slags



172

särdeles värdefull återförsäkring i den nuvarande- po-
litiska situationen, d. v. s. såsora du vet gäller det ju
nu xnycket för landet och just denna högaktuella
fråga har allt igenom skötts just av honom. Med
andra ord sagt: hän kan praktiskt nu anses temli-
gen osårbar, i ali synnerhet som hän låtit övriga
medlemmar av regeringen, presidenten och riksdags-
grupperna veta, att en lycklig utgång absolut är be-
roende av att hän ensam slutför hela den affären.

Men då stå vi ju maktlösa, sade Marianne be-
kymrat, ty om jag också är övertygad om att Magda
von KrantjZ arbetar mot vårt land, så tror jag dock
att Eudokia Bleistift är en vida farligare person. Och
hon, hon är så ministerns protegee det är ju så

mankan bli galen.
Detta resonnemang ägde rum den 14 juni på kväl-

len jag har ingen svårighet att fixera datum, ty
följande dag var den 15;de och den kom med de
allra största överraskningar och oroväckande hän-
delser.

Då jag vid 11-tiden ringde tili Marianne föreföll
hon på något sätt upprörd, svarade besynnerligt på
minä frågor, sade att hon var upptagen en stor del
av dagen men att hon skulle försöka få tid att ringa
upp mig på eftermiddagen.

Men ingen ringning kom, och då jag telefonerade
hem tili henne sade tjänarinnan mig att hon var ute
och inte sagt när hon skulle komma hem.
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Vad betydde delta?
Ännu sent på kvällen ringde jag upp henne en

gång, men ulan alt få svar. Hade någonting hänt,
hade hon begått en oförsiktighet?

Djupt orolig begav jag mig hem och tillbringade
en nastan sömnlös natt. Äntligen på morgonsidan
försjönlc jag i ett slags sömnliknande dvala, fylld av
obehagliga drömmar, och ur vilken jag vaknade med
en pinsam känsla av att något förskräckligt hänt

Marianne.
Klockan var nio, jag hörde postiljonen sticka in

min morgonpost genom brevluckan, skyndade ut i
hallen och undersökte vad som kömmit.

Ett brev från Marianne... jag igenkände ögon-
blickligen stilen, slet upp kuväret och läste;

»Henrik,

nu får du inte bli ledsen på mig, men ser du jag
måste göra detta, jag kan inte härda ut med att vi

intet kunna göra för att rädda Allan och oskadlig-
göra våra och landets fiender. Och du måste också
förlåta mig att jag inte rådgjort med dig, ser du det
är av den orsak, att jag värit övertygad om att du
skulle övertalat mig att låta bli. Och jag vill inte, jag
kan inte låta bli. Tro nu inte att det är något far-
ligt, jag tror inte att det är farligt alls, endast nerv-
påfrästande och naturligtvis oerhört obehagligt. Det
nastan värsta är att vi inte få träffas på kanske en
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kommer att vara försvunnen, och jag tror att du inte
har någon möjlighet att få se mig. Men skulle du
få sikte på mig, då måste du behärska dig och låt-
sas som om du inte kände mig, som om det att du
sett mig inte, anginge dig ett dyft. Lova mig det,
Henrik, om du vill gagna vår sak och om du verk-
ligen håller en helt liten smula av

Marianne.»

Detta var allt, men vid Gud, det var nog, det var
tillräckligt för att försätta mig i den mest fruktans-
värda oro. Vad hade hon tagit sig för, vilka obe-
räkneliga äventyr och risker hade hon inte givit sig
in uti. Min faniasi skenade, i fåfäng jakt efter en
lösning på gåtan, men där fanns ingen vägledning,
intet, som kunde ge ett enda litet svar på alla de
frågor, som trängde sig fram.

Och så slutade hon brevet »om jag verkligen höll
en helt liten smula av henne». Jag, en helt liten
smula! Kanske först i detta nu kände jag den våld-
samma styrkan av minä känslor för henne, nu, då
jag inte visste var hon fanns och om jag kanske
aldrig mera skulle få se henne.

Hon talade om att det som hon tagit sig för inte
var farligt. Vad kunde denna troskyldiga unga flicka
veta om faror, vad visste hon om hänsynslösheten
inom dessa spionkretsar, där man kalit tar andras
liv för att rädda sitt eget.
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Förtvivlad gick jag tili telefonen och ringde upp
Mariannes hem? Doktor Carling kom själv i telefon.

Marianne, men har hon inte underrättat dig,
hon reste bort i går, tili landet, sade hon, hon för-
sökte nog få fatt i dig per telefon, sade hon, men du

var varken hemma eller på byrån. Men hon skrev

visst, tyckte jag att hon sade.
Ja, jag har nog fått ett brev, men Marianne

säger inte vart hon rest, så jag kan inte skriva tili
henne.

Ja vet du Hedmarck, sade doktor Carling, upp-
riktigt sagt underrättade hon inte häller mig om vart

hon reste, det vill säga det är nog möjligt att jag helt
enkeli glömde att fråga. Hon är ju stora flickan och

van att sköta sig själv.
På det hållet var alltså intet att inhemta. Men var?

Att Allan inte visste något, därom var jag övertygad
och förresten hade jag inte den minsta lust att

fråga honom, ty innerst hade jag fullkomligt klart
för mig att Marianne nu lagit något avgörande steg i
syfte alt rädda brodern ... och landet.

Nej, det var klart: här gällde det blott att resig-
nera. Och det gjorde jag, om ock med ångest i hjär-
tat och en ständig gnagande oro. Mitt i natten kunde
jag vakna upp, gripen av fasa. Var är Marianne,
vad har hänt henne? O Gud, varför skall jag vara
urståndsatt att göra något...

En stor lättnad bereddes mig emellertid efter tre
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dagar, då jag fick ett i hast, påtagligen största hast,

skrivet vykort, med blott orden: Alit vål, Marianne.
Kortet var stämplat Helsingfors, alltså hade hon inte

lämnat staden, men var uppehöll hon sig... därom
var jag lika okunnig som förut.

Med samma post kom ett bjudningskort från di-
rektör Theobald von Krantz. Hän skulle tili midsom-
mar flytta ut tili skärgården, men önskade ännu en
gång före flyttningen se sinä vänner hos sig. Kunde
jag inte i ali enkelhet äta middag hos honom tillsam-
man med ett dussin andra umgängesvänner den 21
juni kl. ‘/a 7 e. m. Om jag inte ringde återbud räk-

nade hän säkert på att jag skulle komma,

Min första impuls var att ringa återbud. Hela fa-
miljen var ju nu faktiskt misstänklig och jag hyste en
sådan ovilja mot dottern Magda att jag tyckte att det
skulle vara svårt att sitta vid samma middagsbord
som hon. Men, ju mera jag övervägde saken, dess
klarare insåg jag att det skulle vara dåraktigt att
säga nej. Borde jag ej begagna detta tillfälle för att
åter en gång på närä håll studera familjen von Krantz

kanske där nu, då jag var rätt inställd, kunde yp-
pas något av värde. Om Marianne hade.givit sig in
i något, som jag instinktivt kände att krävde mod
och innebar faror, inte fick jag väl då tveka att stu-
dera familjen under en dylik middagsbjudning.

Jag gav alltså intet återbud, och den 21 klockan
halv sju steg jag in i det vackra von Krantzka hem-
met.
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Och det var sig likt. Värdfolket lika älsvärt
som någonsin, dottern Magda, i en utomordentligt
vacker dräkt, förtrollande vacker, så vacker och
kvinnligt bedårande att jag ett ögonblick nastan fick
rum för ett tvivel på hennes skuld, det von Krantzska
hemmet lika smakfullt och blomsterprytt som vid fö-
regående bjudningar.

Och så gick vi tili bords, tili detta middagsbord,
som brukade bjuda på de yppersta kulinariska över-
raskningar. Och som denna gång dessutom bringade
en överraskning tili, för mig, som höll på, att bringa
mig fullkomligt ur fattningen.

Då sopptallriken ställdes framför mig var det som
om jag med ens gripits av nägon sällsam sensation.
Jag såg ej den som serverade, men det var något
med handen, vilken sträckte sig med tallriken och
placerade den framför mig, som slog mig. Det var
ingen ordinär tjänsteflickshand, nej, en utomordent-
ligt väl formad, liten och vacker hand, en hand som...

Gripen av en plötslig känsla av på samma gång
ångest och jublande förväntningar såg jag försiktigt
upp och åt sidan då min granne serverades...

Marianne..
Ja, det var Marianne, därom kunde intet tvivel

råda. Visserligen såg hon ytterst ovanlig ut med sitt
tätt tili huvudet kammade här och sin vita mössa,
sin svarta servererskedräkt, sinä nedslagna ögon. Men

12. Fiendemakter i det fördolda



det var Marianne, i alla händelser Marianne upp i
dagen.

Och i en sekund stod allt klart för mig: hon hade
tagit plats hos familjen von Krantz för att... för att
om möjligt på sä sätt få visshet, få bevis. Hon hade
modigt gett sig in i lejonets kula, säkerligen dock ej
anande huru Stora de faror voro, som kunde hota
henne. Hon visste nog knappast att dylika männi-
skor kunna vara lika hänsynslösa som de äro artiga

och att, om de verkligen voro vårt lands fiender
och spioner i en fientlig makts såld, dä sioille de,
inför faran av att komma fast, ej rygga tillbaka ens
för ett hrott, blott det kunde rädda dem.

Det gick en iskall rysning genom mig vad allt
hotade ej Marianne i detta hus, dit hon av dc äd-
laste beväkelsegrunder vågat sig? Vad visste hon om

dessa människor, bakom vilkas leenden och fadda ar-
tigheter kanske gömdes hänsynslöshet och grymhet?
I sanning, Marianne hade nog riktigt bedömt mig då
hon beslöt sig för detta steg utan att i förväg över-
lägga raed mig. Jag hade aldrig kunnat gå med på
att hon skulle ge sig in i ett sä vågat företag hade
man ej hört nog om försvunna människor, hade ej i
vårt eget land saker timat, vilka gåvo de mest över-
tygande bevis för att vi kömmit från forna tiders
oskuldsfulla trygghet tili ett tidevarv, fyllt av även-
tyrligheter, hänsynslöshet och brott.

Alla dessa tankar trängde sig blixtsnabbt fram
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men samtidigt arbetade en undermedveten strävan, en
intuitiv vilja på en annan linje: bevarandet av hem-

ligheten, uppvisandet utåt av en absolut oberördhet.
Och trots den ångest och oro sora fyllde mig, trots

intensiteten i själva överraskningsmomentet, tror jag
att intet i mitt yttre förrådde den storm, sora gick
Irain i min själ.

Men medan jag bjöd tili att fortsätta konversalio-
nen med min dam-granne tili höger arbetade minä
tankan vidare.

Visste Marianne, d. v. s. hade hon velat att jag var
gäst?

, Det var osäkert, ty vi voro denna gång ej så många
tili bords, och fru von Krantz hade ej radat ut pla-
ceringskort, såsom hon annars städse brukade vid de-
ras stora bjudningar. Men att hon sett mig, sedän vi
tagit plats vid middagsbordet, därom kunde intet tvi-
vel råda.

Min blick gled åter åt sidan där stod Marianne
strax invid dörren tili serveringsrummet, med ned-
slagna ögon en verklig bild av den väluppfostrade
husjungfrun men med ett par nastan hektiskt röda
fläckar på kinderna. I vilken gränslös oro måtte hon
ej ha svävat för att jag inte skulle förmå behärska
mig, inte bevara sinnesnärvaron...

Så var då middagen äntligen slut och vi förflyttade
oss tili stora salongen, där kaffet serverades. Jag
slog mig ned en smul avskilt från de övriga, invid
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ett av fönstren, och strax därpå kom kaffet, vilket
skänktes i av husets gamla trotjänare, medan åter
Marianne bar omkring sockret och grädden. I det
ögonblick hon sträckte fram den lilla brickan åt mig
fanns ingen närmare än ett par meter. Mycket lågt,
med huvudet nedböjt och så vitt jag kunde utan att
märkbart röra läpparna sade jag då;

»Marianne, du kan lita på mig, men för Guds skull,
var försiktig. Det är farligt, det här, Marianne, far-
ligt.»

Marianne svarade ej, men böjde en helt liten smul
på huvudet, dock utan att ens för ett moment höja
blicken tili mig.

Kuru försiktigt jag än yttrat de få orden, troende
att ingen observerade oss, hade där dock funnits ett
tillfälligt vittne, på avstånd: direktör Theobald von
Krantz. Hän måtte i de sekunderna av en tillfällighet
från den plats i andra ändan av rummet hän intog
ha betraktat mig, ty nu kom hän fram tili min plats,
slog sig ned på stolen bredvid mig, slog mig famil-
järt på skuldran och utbrast småskrattande i ett:

Nej men kare Hedmarck, mycket har jag trott
er om, men sannerligen då inte om pigkurtis. Var
det ett ömt rendez-vous ni gjorde upp om nyss med
vår nätta nya jungfru?

Det var klart att hän sett minä läppar röras och
uppenbarligen var det klokast att »hålla tonen».

Undra på det, replikerade jag med ej så litet
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raljeri i tonen. Så nätta pigor som det tycks ha
kömmit här i huset på sista tiden. Varifrån har di-
rektören detta sällsynta exemplar?

Varifrån, från Finlands vackra huvudstad, fastän
nog lär hon egentligen vara hemma i någon svensk
socken i sydvästra delen av landet. Men ser ni vär
ordinarie, den förträffliga Natascha, som är född på
minä gods och som i tolv eller femton år värit hos
oss som husa och kammarjungfru, hon behagade här
för en vecka sedän insjukna i blindtarmsinflamma-
tion, och sen dess ligger hon på sjukhuset. Nå ja,
min hustru och dotter och för övrigt hela huset kunde
inte reda sig efter en dylik reduktion i tjänsteperso-
nalen, och då där ej var tid att rekvirera något hem-
ifrån annonserade vi i Hufvudstadsbladet efter en
kammarjungfru, och bland de kanske trettio, som an-

mälde sig, var denna den acceptablaste, hon ser åt-
minstone ut som en människa och kan en smul bära
sig åt som folk. Men ovan är hon ju vid allt vad vi

fordra hon har visst nu flere år värit hemma hos
de sinä i Pargas eller Kimito eller var det nu var.

Nå ja, det var ju hra att ni fick någon, men
skall inte herrskapet flytta ut tili villan nu snart?

Åh jo, tili midsommar, men tili dess hoppas vi
få vår Natascha hem, så vill du engagera Mari, d. v. s.
den nätta vikarien, så var så god, hon stär tili dispo-
sition ...

Skyllande på brådskande arbeten bröt jag upp re-
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dan före den obligatoriska »koppen te» (ett ytterst
vidlyftigt begrepp i det kulinariskt representativa
von Krantzska huset) och begav mig hem jag ville
undvika att ännu en gång komma i närheten av Ma-
rianne; kanske när allt kom omkring att minä ord tili
henne vid kaffeserveringen dock väckt en skymt av
misstankar och jag fick inte riskera en förnyad
granskning vid supen.

Emellertid hade min oro och ångest i någon mån
lagt sig. Vi hade ju den 21;sta, orn tvä dagar skulle
herrskapet von Krantz flytta tili landet, dess ordi-
narie tjänarinna skulle återinträda i funktion och Ma-
rianne lämna sin farliga plats.

För första gången på många, många dagar insom-
nade jag lugnt, med en närä nog trygg kansia av att
äventyret inom kori skulle vara tili ända och i full-
komligaste ovetenhet om att det i just de timmarna,
först dä, begynte på allvar, på djupaste och farligaste
allvar.



Fjortonde k apille t.

AVGÖRANDE HÄNDELSER. - FINLANDS VITA

ROS. - SKENFÖRLOVNINGENS ÄNDALYKT.

Jag tyckte mig knappast ha somnat i själva ver-
ket hade jag sovit ett par limmar då jag plötsligt
väcktes av ett oväsen, vars art jag, yrvaken, först ej
kunde identifiera. Men ögonblicket därpå fick jag
klart för mig vad det var som väckt mig: telefonen,
placerad i biblioteket, tili vilket dörrarna stodo öppna.

Med en halvkvävd ed hoppade jag ur sängen. Vad
kunde det vara? Naturligtvis en av dessa vanliga fel-
ringningar, nattetid, vitka säkerligen tili ej ringa del
må skrivas på minnesslöa nattsuddares konto fel-
ringningar, viileä vållat att jag ej säilän brukar ha
telefonen avkopplad nattetid. Under de få stegen frän
sovrummet in i biblioteket hann jag harmset förebrå
mig att jag ej föregående kväll sålunda skyddat mig
mot dylika brutala störingar av min nattro.

Men, det dröjde ej många sekunder innan jag tac-
kade en mild och god Försyn att jag glömt att koppia
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av i sanning, ibland är Gud verkligen de dårars
förmyndare...

Hallå, ropade jag litet vresigt i tratten, förbe-
redd på alt få höra något sluddrigt tai om. »misstag»
eller »erehdys». I dess ställe hörde jag en låg, tyd-
lig om ock något agiterad stämma, oändligt
välbekant, oändligt kär för mig.

Henrik, är det du, det är jag, Marianne, det
bar hänt vidunderliga saker ...

Marianne, Marianne, men vad i himlens namn,
var är du?

På gatan, i en telefonkiosk, jag har fått låna
femtiopennisslanten av en chaufför, jag har flytt frän
Krantzens...

Flytt, Marianne, vad har hänl, ha de gjort dig
Ula?

Nej, inte, de hunno inte... inte innan jag kom
undan. Men jag står här, i blott min kammarjung-
fruklänning, utan hatt, utan en slant i fickan. Jag
tänkte först ringa hem, men där hör ingen telefo-
nen, och så är det ju bäst alt du med ens får veta
allt. Det är otroliga saker. Men jag måste fort få
komma in, komma upp tili dig, ]äg fruktar att de
vilja förfölja mig, jag tar den här chaufförens bil
och du måste komma ned och öppna för mig, men
tag pengar med, att betala bilen...

Men Marianne, tag rätt på en poliskonstapel,
om du är rädd, var är du?
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Intel svar. Jag upprepade frågan, men fortfa-
rande tyst som i graven. Ettdera hade Marianne
avbrutit samtalet eller centralen gjort ett av de van-

liga misstagen och kopplat av kontakten mellan
Marianne och mig var slut.

Vad var att göra? En sekund stod jag villrådig,
men blott en sekund ty i den följande greps jag
plötsligt av en hemsk och nastan förintande tanke:
förföljäre hade fått sikte på Marianne, det var där-
för hon plötsligt avbrutit samtalet, sakerligen för att
hoppa upp i bilen och hinna undan.

Sekunderna voro dyrbarä. Om fienden också
hade bil skulle de jaga henne ända tili min parad-
dörr.

Jag har förvisso aldrig i livet fått kläder så fort
på mig, det oundgängligaste av kläder på mig i en
sådan vanvettig hast som denna natt klockan halv
tre. Benkläder, tofflor, en ulster, en hatt och min
plånbok i ulsterfickan och så rusade jag utför
trapporna, fick upp paraddörren i en sekund och
i samma sekund som Mariannes bil körde fram, för-
följd på ett avstånd av blott några tiotal meter av
en annan bil.

I blinken var Marianne ur bilen och in i trappan,
jag stack några tior, Gud vet hur många, i näven
på chauffören, sprang in i trapphuset och fick dör-
ren igen och i lås just då den andra bilen nådde
fram och först en herre, så en yngre dam innan
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auton ännu hunnit fullständigt stanna, hoppade ur

och skyndade fram tili Mariannes bil, tili Mariannes
Gud väre lov och tack tomma bil.

Genom paraddörrens små rutor, ganska högt be-
lägna, säg jag att de två häftigt tilltalade chauffören.
Så vände de sig om och i det klara sommarnatts-
Ijuset igenkände jag tydligt de två; direktör Theo-

bald von Krantz och hans dotter Magda. Och strax
därpå sällade sig ytterligare tili dem fru von Krantz,
vilken, mer ovig, kiivit ut ur förföljarbilen litet se-
nare än de andra.

Jag tror att vi ha nog av dem nu, sade jag,
låt oss gå upp, Marianne. Och vi vandrade upp för
trapporna, hon darrande och stödande sig på mig.
Om hennes krafter och sinnesnärvaro ock räckt tili
ända tills det avgörande ögonblicket var förbi nu,

när faran, mänskligt att se, var över, kom reaktio-
nen, dock blott för några minuter. Med beundrans-
värd själsstyrka återvann hon snart nog sin själv-
behärskning, och sedän jag uppe i biblioteket fått
henne placerad i en bekväm länstol och förmätt henne
att dricka ett glas vin var hon snart alldeles sig
själv; den tappra, lugna och kloka dam jag haft
lyckan att ha tili kamrat under hela denna bryd-
samma och äventyrsfyllda tid.

Nu skall jag heratta, sade Marianne men
innan hon fortsatte gjorde hon en plötslig gest uppåt
sitt bröst, det gled ett uttryck av tillfredsställelse
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över hennes anlete, hon knäppte upp nägra knappar
upptill i det svarta livet av sin tjänarinnedräkt, stack
så ned handen innanför och drog upp en ganska
tjock packe handlingar och brev.

Gud väre tack och lov, de ha då inte försvun-
nit, detta (tillade hon), ser du Henrik delta är re-
sultatet av alltsamman, och jag tror att det är allt
vad vi behöva, ja det måste vara mer än nog, så
vitt jag kan förstå. Nå, jag skall ju heratta, men
jag gör det nu helt kort längre fram skall du få
höra detaljer, detaljer i massa... du kan tro att
denna vecka hos Krantzens, dessa dagar i vilddju-
rens håla värit tulla av sensationer.

Marianne, sade jag, det är säkert frän alla
synpunkter sett bäst att du nu just är kort, med-
delar de viktigaste fakta. Ty jag föreställer mig att
situationen kan vara nog så brådskande, vi få inte
glömma att Krantzska familjen förföljde dig hit och
att de naturligtvis använda varje minut tili fromma
för sig. Det kan hända att vi få lov att omedelbart
vidtaga åtgärder...

—Nå väl, sade Marianne resolut, du skall få det
hela lakoniskt. Du harju förstått alltsamman,..
jag tog platsen för att utforska dem i deras eget
hem och om möjligt skaffa bevis. Och på sätt och
vis var lyckan mig bevågen tack väre det att jag
fick fungera såsom kammarjungfru åt både fru och
fröken von Krantz fick jag en inblick ej blott i de-
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ras intimaste privatliv, ulan ock i deras... hemlig-
heter. Det första jag kom underfund med var att
fröken Bleistift hört tili hustes hemliga umgänge,
och jag lyckades spionera ut hur hon kom in. Som
du kanske vet har kuset, där Krantzens bor, en pa-
radtrappa även åt tvärgatan tili. Tili denna parad-
dörr har fröken Bleistift på något sätt skaffat sig en

nyckel och den vägen kom hon in sent på kvällarna,
kom så genom en från det trapphuset tili gården
ledande trapp- och dörrpassage tili gårdsplanen och
så därifrån längs kökstrappan upp tili Krantzska vå-

ningen. Kokerskan och husan äro säkert med i de-
ras spioneriföretag och man trodde säkert att jag
visst av ingenting, ty mitt lilla rum ligger låg,
menar jag vid en korridor strax bortom matsalen,
med ett fönster ät gården tili. Det var genom detta
fönster jag lyckades spionera ut vilka vägar fröken
Bleistift och även andra, kanske folk från hennes
legation kom in. Och det varmin lycka, ty, vet
du det Henrik, det var både genom det fönstret och
längs den vägen jag i min tur kom ut.

Men, Marianne, det är ju omöjligt Krant-
zens ho ju i tredje våningen.

Närä på, d. v. s. egentligen en och en halv
trappa upp, ty första våningen är ju tili hälften un-

der jorden, men i alla fall: det finnes ju lakan och
filtar. Men jag skall inte gä händelserna i förväg.

Det var alltså klart, forlsntte Marianne, att för-
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bindelserna med fienden skedde med hjälp både av
fröken von Krantz och fröken Bleistift. Men; det
var för litet någon verklig bevisföring kunde ju
inte byggas på det. Vad jag måste få fatt i, det var
direkta bevis, några papper eller brev, något som
jag kunde taga med mig och visa upp för våra ve-
derbörande. Men, var kunde dylika finnas? Och
vem hade hand om sådant, om det överhuvudtaget
fanns?

Nå ja, inom ett par dagar fick jag också den
saken klar för mig det var Magda von Krantz,
som skötte om allt skriftligt, och som uppenbarligen
också hade hand om brev och handlingar, vitka möj-
ligen kunde finnas. I sitt rum hade hon ett ganska
rymligt och vackert skrivbord, och dess högra översta
låda höll hon inte blott alltid med yttersta omsorg
låst, utan hon bar även alltid nyckeln på sig, i en
silkessnodd kring haisen. Då jag hjälpte henne med
kamning och påklädnad såg jag den tydligt hänga
på den ganska korta snodden, en liten amerikansk
nyckel tili det speciella dyrkfria lås man låtit in-
sätta i skrivbordet. Du kan lita på att jag med
hungriga ögon slukade den där lilla tingesten, där
den uppträdd på sitt svarta silkessnöre hängde strax
under daglinnets Övre spetsprydda kant.

Men, att komma över den... huru? Jag grubb-
lade, grubblade, kom så för några dagar sedän på
en idö: om fröken Magda ville uppträda i soaredräkt,
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någorlunda djupt dekolletterad, då kunde hon omöj-

ligt bära snodden och nyckeln på sig. Alltså fanns

där en chanse: skulle familjen ha en litet större bjud-
ning, ja då kunde det ju bli ett tillfälle. Och du för-
står, Henrik, när jag så fick veta om gårdagens mid-

dagsbjudning, då kom jag på helspänn.
Först fick jag hjälpa fru von Krantz, som ville

vara i god tid färdig, sedän fröken Magda, men då
jag komin tili henne hade hon ännu inte börjat Idä
sig utan satt vid skrivbordet, ivrigt sysselsatt med ett

brev, att döma av pappersformatet. »Fröken von
Krantz», sade jag då stillsamt, »förlåt att jag stör

fröken, men jag tror att fröken måste börja klä sig
nu om ni skall bli färdig tili middagen». Hon såg
då på sitt armbandsur, skrev snabbt hågra ord tili i

brevet, undertecknade detsamma (jag kunde gott se

det, trots avståndet) inneslöt det i ett kuvert, men
skrev ej någon adress, utan drog ut den »hemliga»
lådan, lade brevet dit, låste lådan, drog ut den vid
sin snodd hängande nyckeln, tvekade så om vad hon
skulle göra. »Tag fram den mattgula crepe de

chine-klänningen från stora garderoben, Mari, är ni

snäll», sade hon så alltså skulle hon ha en djupt
dekolletterad dräkt, alltså kunde hon inte bära nyc-
keln på sig, alltså gällde det för mig att spionera ut

vart hon satte den. Jag gick ut och marscherade
ganska bullrande några steg längs korridoren, vände
så blixtsnabbt om, ilade l]udlöst tillbaka och tittade
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oändligt försiktigt in i rummet. Fröken Magda stod
framme vid toaletten, föreföll att just ha sysslat med
något där. Jag vände på nytt, smog mig längs kor-
ridorn tili garderoben, tog den mattgula klänningen
och var inom halvannan minut tillbaka med den.

- 0ch...?
Och då jag så hjälpte fröken Magda med kam-

ning och påklädnad hade hon inte snöret med nyc-
keln på sig, vilket för övrigt värit olänkbart den
skulle ju ha hängt temligen mitt i dekoltyren, det

borde du inse, som ju såg henne vid middagen.
Från detta nu hade jag blott en enda lanke:

få tid att lista mig in i fröken Magdas rum, leta rätt
på var hon gömt nyckeln, öppna lådan, ta ut vad jag
hann av papper och brev, placera nyckeln tillbaka
på dess gömställe, ge mig i väg tili mitt rum och så
rymma, i första sekund som jag obemärkt kunde
komma undan.

Men, fortsatte Marianne sin sällsynt levande
och livliga framställning, var också målet klart så
var dess förverkligande så mycket svärare. I själva
verket fick jag ej en halv minut ledig förrän efter
supen. De andra tjänarna bådo mig visserligen
hjälpa tili med diskningen, men jag bad att först få
vila mig några minuter, skyllde på huvudverk. Och
medan så allt herrskapet var inne i våningen och tjä-
narna i köket smog jag mig in i fröken Magdas rum
och underkastade toalettbordet en noggrann under-
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sökning... och fann nyckeln gömd under den
ganska tunga, med sand fyllda nåldynan.

I samma ögonblick hörde jag emellertid kloc-
kan ringa i mitt rum, jag kallades tili tamburen för
att hjälpa ett par gäster, en äldre dam och hennes

dotter, vilka begåvo sig hem, Och så blev det ingen
möjlighet förrän vid tvåtiden, då de sista herrarna

bröto upp från whisky och tobaksrök och familjen
följde dem ut i hallen.

Jag ilade nu ljudiöst tili fröken Magdas rum,

låste upp lådan, drog ut den, tog i rasande fart först
det brev jag sett henne skriva, så någonting, som såg
ut som någotslags officiella aktstycken, ty de var
skrivna på helarkspapper, ytterligare en packe brev

samt några papper, som jag tyckte att såg intressanta
ut. Så låste jag lådan och skyndade fram tili toalett-

bordet för att placera nyckeln under nåldynan,
men ...

Marianne, vad... kunde jag inte låta bli att

utropa.
Ack ja, just i detta avgörande ögonblick kom

olyckan, faran menar jag. I dörröppningen står
plötsligt fröken von Krantz, just i den sekund då jag
skulle lägga nyckeln på dess plats. Hon måtte ha

anat oråd, ty jag hörde henne med otälig och miss-
nöjd röst fråga; »Marie, vad gör ni där, hur vågar
ni röra vid mitt toalettbord...» Och jag, ja, vad
skulle jag säga, jag stammade blott ett ganska illa
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funnet: »Förlåt fröken, jag hade så huvudyerk, ville
låna litet av er eau de cologne.» Men, Henrik, jag
vet alt det inte lät trovärdigt. Och jag förstod att
nu var saken sä gott som förlorad. Jag hade genast
stuckit breven och pappren innanför mitt liv, så dem
såg fröken Magda inte, men nyckeln kunde inte räd-

das. Jag lät den glida ned på toalettbordet, vände
om och skyndade ut, ilade blixtsnabbt längs korri-
doren in i mitt rum och låste dörren i dubbla slag.

Och så, Henrik, uppstod något ohyggligt, det

mest helvetiska jag värit med om i mitt liv. Inom

en halv minut var fröken Magda där, bultade på dör-
ren och skrek att jag stulit hennes nyckel, att jag
stulit saker från hennes låda, sade att om jag inte
öppnade ögonblickligen så skulle man hilkalla polis.
Och då jag inte öppnade skyndade hon ut i våningen
och inom några sekunder voro föräldrarna där, ra-

sande, hamrande på dörren, hotande och skymfande.
Och den mest högröstade och råa, det var fru von
Krantz, jag har verkligen aldrig kunnat drömma om
att en s. k. bildad dam skulle kunna få ur sig sådana
ohyggliga ord.

Tili ali lycka var dörren emellertid ovanligt
tjock och låset gott, och detta ingav mig. plötsligt,
tanken på att kunna rädda mig innan de hunne få

en smed eller kunde få dörren sprängd. Fönstret!
Jag skyndade fram tili det, såg ut. Det var högt
över gårdsplanen, men otänkbart var det ej att

13. Fiendemakter i det fördolda
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komma ut den vägen. I en blink hade jag ryckt filt
och lakan från sängen, knutit ihop de två lakanen
och vid dem ytterligare filten. Så öppnade jag fönst-
ret, knöt lakanändan av mitt »rep» vid en stolskarm
innanför fönstret, lät lakan och filt glida ut och
se, de räckte nastan ända ned. I ett huj svingade jag
mig ut genom fönstret (du skall veta att jag hade
tio i gymnastik i skolan), klamrade mig krampaktigt
fast vid mitt besynnerliga rep och hasade mig ned.
Andfådd av ansträngningen skyndade jag över går-
den, in i det andra trapphuset och genom dess pa-
raddörr ut på tvärgatan, formligen sprang så runt

nästa gathörn, ställde mig här i skymundan i en
portgångsöppning.

Vad skulle jag nu ta mig tili. Mitt i sommar-
natten ute, i svart kammarjungfrudräkt, utan en
enda penni. Nå ja, mössan slet jag av mig och kas-
tade in genom portgallret. Så bjöd jag tili att erinra
mig var en telefonautomat kunde finnas i närheten,

en femtiopennisslant kunde jag väl i varsta fall få
låna av någon barmhärtig nattvandrare. Och så be-
hövde jag en bil, jag kunde ju omöjligt vandra längs
gatorna i denna kostym och utan hatt.

Nå ja, plötsligt erinrade jag mig att vid Tre-
kanten fanns både telefonautomat och bilstation, jag
skyndade dit, fick låna en femtiopennisslant av den

där chauffören, som sedän körde mig, tänkte så, som
sagt, först ringa upp hem, men ändrade mig så och
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ringde tili dig. Men just dä vi talade såg jag genom
leletonkioskens tönster en skräckinjagande syn; herr
och, fröken von Krantz och bakom dem tru von
Krantz på väg uppåt mol mig Iran Boulevardssidan.
1 samma sekund hade jag hängl mikrotonen på dess
piats, skyndade blixtsnabbt ut, hoppade upp i den

väntande bilen och bad chauttören köra, så tori hän
kunde, tili din adress. Och kan du lanka dig, unge-
lär i samma ögonblick min bil hade hunnit komma
ordentligt i gång hade Krantzehs nått den sista bi-
len i raden. Och så begynte jakten, vars slut jag
ju inte behöver berätta om, Henrik, inte sant den
känner du lika bra som jag.

Marianne, sade jag, jag kan tili allt delta blott
säga en sak: du är en hjältinna, du är den modigaste
och klokaste kvinna jag någonsin träffat, ja jag tror
jag någonsin hört talas om.

Nu får du lov att låta bii att prata nonsens,
och nu skall du inte tala om dylikt, resolverade Ma-
rianne, ty ännu veta vi ju inte vad jag uppnått, och
vad vi framförallt ha att hålla oss tili. Låt oss nu
granska mitt rov.

Och vi granskade rovet.

En knapp timme senare var dossiern genomgån-
gen, och i trots av att Marianne ju fått med en hei
del papper utan minsta intresse för vår sak, fanns
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där dock brev och handlingar av den art, att vi

kunde vara tillfreds, ja i allra högsta grad tillfreds-
ställda med resultaten av Mariannes bragdrika före-
tag. För det första fanns där de mest otvetydiga be-

vis för familjen von Krantz mot Finland fientliga

spionageverksamhet, en verksamhet, vilken under på-
taglig, men dess värre dock ej bevislig medverkan
av fröken Bleistift syntes ha egnats kanske framför
allt åtkomsten av hemligheter beträffande rikets po-
litik i ostlig riktning. Vidare framgick det tydligt
att familjen stått i mycket närä rapport med lega-
tionen vid S. Esplanadgatan likasom att direktör von
Krantz därifrän mottagit subventioner. Slutligen sade

det brev, som fröken von Krantz skrev just före bjud-
ningen, i sin stil ofantlig mycket även i fråga om
fröken Magdas ställning tili Allan. Brevet var skri-
vet pä tyska tili en herre vid namn Willy
(tillnamnet förekom ingenstädes), med vilken Magda
von Krantz var förlovad. Och det innehöll de mest

öppenhjärtliga avslöjanden, inte minst i fråga om
det bruk man tradde sig kanna göra av Allan för

sinä syften.

»Du tillåter dig, min högt älskade, att vara svart-

sjuk på den där Allan, skrev fröken Magda, men om
du fortsätter med det skall du ha ris när vi ti-äffas
här näst. Först ris och sedän dessa kyssar, som du

säger att jag inte får ge honom. Är du verruckt
tror du att jag kunnat få honom från vett och för-
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stånd och färdig att göra vad som hälst, märk väl
Willy, vad som hälst, om hän inte finge smeka mig
huru mycket hän vi11... och jag för tillfället tillåter.

Du kan vara glad att jag inte lär bli tvungen att gå
honom än vida längre tili mötes i hans vilda pas-
sion, och du vet att jag skulle anse mig skyldig att

underkasla mig även det, för den stora sakens skull.
Willy, du får inte glömma den ed vi svurit, och du
vet att om det gäller så få vi aldrig tveka om med-
len, om offren. Men, dess bättre, jag tror att den

stackars gossen dyrkar mig på ett så upphöjt sätt,

att... nå ja, egentligen är det synd om honom, det
är en nätt och beskedlig yngling, men ack så svag

hän skulle inte passa i våra organisationer. Och
för honom blir det nog ett fruktansvärt slag, sedän,
när hän får klart för sig... allt. Det enda jag då kan
göra för honom är att i så god tid ge honom en

vink, att hän hinner fly ur landet och sätta sig i sä-
kerhet innan det hrakar loss kring honom. Ty när
jag plundrat honom på allt vad jag kan och vill, då
är hän nog räddningslöst förlorad.»

Under brevet stod
»din älskande, alltid gränslöst trofasta Magda»,

så att beträffande vem avsändarinnan in spe var,
därom kunde intet tvivel råda.

Klockan strax före 4 på morgonen ringde jag upp
detektivchefen privat, meddelade honom att jag hade
saker av den mest utomordentliga vikt att delge ho-
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nom, att det var brådskande och att jag hoppades
att hän kunde taga emot mig och en ung dam fortast

möjligt. Och en halv timme senare sutto Marianne
och jag hos honom och gåvo en samfälld redogörelse
för allt vad vi nått vad främst Marianne nått
en relation, som av honom följdes med det spändaste
intresse och med inkast av en hei del detaljfrågor,
vilka bevisade vilken alldeles utomordentlig betydelse
chefen för detektiva pölisen tillmätte de resultat vi
nått.

Min fröken, sade detektivchefen slutligen, jag
tror, trots allt, att ni dock ej har en aning om de
alldeles storartade konsekvenser i lycklig riktning för
vårt land detta innebär (hän lade handen på Ma-

riannes »dossier»). Och jag vill säga en sak tili;

skulle vi inom vår detektivkär ha en dam eller ett

par med er intuition, er intelligens och ert mod... i

huru hög grad skulle ej vårt arbete kunna profitera
därav i en hei del av de allra vanskligaste fallen.
Men det lär väl dess värre vara uteslutet att ni skulle
förvandla ert med så lysande framgång startade
amatörskap tili yrke.

Ja, svarade Marianne leende, jag tror verkli-

gen att jag f&r lov att säga att det är uteslutet.
Nä ja, sade detektivchefen, det kan man ju

förstå. Men vad så denna dossier i övrigt angår
måste jag anhålla att fä studera den närmare, dels
överlägga om densamma med... ja, jag vet ännu ej
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vad som i den vägen är del klokaste. Men jag före-
ställer mig alt det där brevet från fröken von Krantz
tili den där »Willy» i Reval är av den art, alt fröken
Carling ville visa det åt sin bror, ja, det måste ju
bli en svår stund för honom, men så blir hän ock
säkert botad, för alltid, för denna dåraktiga passion.
Vili Ni kanske behålla brevet för några tirnmar, frö-
ken Carling?

Vet detektivchefen vad, svarade Marianne, jag
tror att det är bäst att varken jag eller redaktör
Medmarck tar någon befattning med den saken, det
vill säga jag föreställer mig att min bror Allan lät-
tare kommer över detta om inte någondera av oss
träder fram med det här brevet. Kan inte ni, herr
detektivchef, åtaga er saken, d. v. s. helt enkelt un-
derrätta Allan om att ni vid ett kap av papper hos
en misstänkt person fått fatt i detta brev och att de-
tektiva pölisen, som misstänkt fröken von Krantz och
redan en tid skuggat henne och som lagt märke tili
hennes sällskapande just med Allan, ville underrätta
honom om vilken spion och bedragerska hän umgåtts
med. Jag tror det blir bäst så.

Bra, replikerade detektivchefen, jag förstår inte
blott er fullkomligt utan jag har även den största
respekt för edra syften. Och nu, nu skall jag blott
ge order om att det hus där familjen von Krantz bor
blir noggrannt bevakat, även vid tvärgatan, fröken
Carling, samt att ingen av familjen får gå ut i staden.
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Dessutom kommer deras telefonledning att försättas
ur bruk. Och så, ja så få vi se, men jag lovar hålla
er underrättade om sakernas vidare utveckling.

Ett par minuter därpå stodo Marianne och jag på
gatan. Solen var redan högt på himmein, det var en
härlig sommarmorgon.

Vi tingo snabbt rätt på en bil, jag föijde Marianne
hem, bad henne bevekande söka sova några timmar

efter alla äventyr och ali spänning, återvände så hem
tili mig och gick, med de bästa avsikter att vara för-
nuftig, tili sängs i förhoppning att ännu få sova ett
par timmar.

Men Morfeus ville inte infinna sig, hän jagades
på flykter av minä vittsvävande och mångskiftande
tankar.

Jag var glad, naturligtvis var jag gränslöst glaxl
över att Marianne och jag, framför allt Marianne,
hade nått detta i allra högsta grad märkliga resultat,
att vårt företag krönts med framgång. Men å andra
sidan nu var problemet löst, nu hand ingen ge-
mensam uppgift oss vidare samman.

Med smärta i sinnet läg jag och säg, klarvaken,
på den morgonsolförgyllda gardinen. Marianne hade
hiivit allt för mig, ett livsbehov för mig... och nu
var allt slut, nu grydde den dag, då vårt avtal skulle

hävas och jag mistä henne för alltid.
Vid niotiden försatte ett hett bad och en iskall

dusch mig åter i någorlunda acceptabelt skick. Jag
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skulle möta min olycka som en man, jag skulle bjuda
lill att inte med hiiden av min smärta grumla Ma-
riannes glädje över att ha räddat sin bror.

Hon och allt vad som rörde henne var ju i alla
händelser mer värt än allt annat.

Under dagens lopp väntade jag länge förgäves att
få höra något från detektivchefen. Under förmidda-
gen var jag fullt upptagen på byrån, och Marianne,
som emellertid sovit gott några timmar och såg lika

Iraiche ut som någonsin, kom upp och höll mig säll-
skap en stund, men det telefonbud vi med sådan
spänning väntade på, det kom inte.

Först klockan Ils Bpå kvällen, då vi redan uppgi-
vit alla förhoppningar att få höra något den dagen,
kom äntligen den efterlängtade ringningen.

Ni får förlåta mig, sade detektivchefen, men jag
har verkligen ej kunnat ringa tidigare, helt enkelt av

den anledning att intet hiivit klart förr än just helt
.nyss. Jag kan öppet säga att hela denna affär är
tili den grad vansklig och den står i kombination
med så mycket rackartyg, rentut sagt, att jag aldrig
kunnat drömma om att... tja, att den enastående
dossier fröken Carling erövrade skulle leda tili sä
ofantligt små resultat. Men här finnas engagement
och hänsyn och risken av allt möjligt besynnerligt,
sä det hela kommer inte att leda tili något annat än
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tili att hela familjen von Krantz erhåller en utvis-
ningsorder. De stä under bevakning alltsedan i
morgse och de skola, det vill säga, de avresa i mor-

gon kl. 2 med båten tili Reval. Det är allt.
Och Bleistift, sporde jag.
Henne kan man inte komma åt, för det första

emedan hon tyvärr inte har något verkigt faktiskt
hevismaterial emot sig, ty hon har skött sig briljant
i det avseendet, för det andra emedan hon är finsk
medborgare, och för det tredje... ja, detta tredje
vet ni ju utan att jag säger det... när man har det
så väl ställt för sig kan man ju riskera ett och an-
nat?

Ännu en fråga, herr detektivchef, har ni träf
fat Allan Carling?

Jag har inte hunnit personligen träffa honom,
men jag sände fram på dagen en av minä bästa och
mest hänsynsfulla medarbetare tili honom pä minis-
teriet, medförande fröken Magdas brev; herr Carling
läste brevet, under den oerhördaste sinnesrörelse,
men mitt ombud låtsades om intet, väntade stillati-
gande. Och efter att ha läst hela brevet och en stund
nastan såsom förlamad ha stirrat framför sig åter-
vann hän en smula sin självbehärskning, återlämnade
brevet och sade blott, »tack, jag förstår att detta dik-
terats av omtanke om mig... och jag har fått nog».
Jag tror och hoppas, tillfogade detektivchefen, att
hän nu kommer i rätta gängor.
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Ännu en fråga, om ni tillåter, herr detektivchef,
anser ni att familjen von Krantz nu i allt vasentligt
är oskadliggjord, att delta, som de värit med om att

sätta i gång mot vårt land, att det är neutraliserat?
Det tror jag, det viti säga: vad de företaga sig

där på södra sidan av Finska viken, det kan jag ju

inte förutsäga, men nog är det nu slut på denna his-
toria. Och jag tror även att fröken Bleistift håller
sig stilla, åtminstone en tid bortåt, trots sin oerhörda
fräckhet och sin förnäma, förlåt höga protektion.

Marianne och jag gjorde en lång kvällspromenad
åt Fölisösidan tili, fördjupande oss i detaljerna av
allt vad som skett och främst i de minnesvärda och
så när olycksbringande dagar Marianne tillbringat
hos familjen von Krantz. Men trots våra fram-
gångar det vilade en sordin över vär vandring och

över vårt tai.
I morgon, i morgon, tänkte jag, i morgon är

det min sista dag, i morgon måste jag såsom gentle-
man säga ut det avgörande ordet, frigöra Marianne

ur denna skenförlovning, som sedän i ali stillhet får

sjunka i glömskans och det förflutnas sköte.
Morgondag, tunga morgondag ...

Är det redaktör Hedmarck, ljöd en röst i te-

lefonen följande morgon.
Ja ha, det är jag.
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Della är adjutanlen hos republikens president,
jag har i uppdrag av presidenten alt anhålla alt ni,
herr redaktör, ävensom fröken Marianne Carling ville
komina lill audiens hos presidenlen i dag precis kloc-
kan 1. Kan jag bedja er vara så vänlig och under-
rätta fröken Carling, det är jn er fästmö, inte sant?

Jag skall underrätta fröken Carling, sade jag
med, såsom jag tror, nastan kvävd stämma. Och vi
skola punktligt infinna oss hos presidenten.

Fröken Carling, min fästmö, mumlade jag med
djupaste smärta för mig själv; om de. visste, om de
visste ... min sista dag ... min sista ...

Då vi trädde in i presidentens arbetsrum reste sig
statschefen och gick oss tili möte, på det mest älsk-
värda sätt hälsande på oss båda och inte minst på
Marianne, som hän ju såg första gången jag tyckte
mig läsa en blandning av beundran av hennes skön-

het och respekt för henne såsom personlighet i pre-
sidentens annars ofta stränga och ej så litet oåtkom-
liga blick.

Fröken Carling, redaktör Hedmarck, sade pre-
sidenten efter det att vi alla satt oss, det finnes för-
hållanden, som göra att jag inte vill, kanske inte ens
kan, gå in i detaljer av den sak, för vars skull jag
låtit bedja er komma hit. Ni måste förstå mig...
det finnes, dess värre, i värt land ännu mycket, som
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är såsom det inte borde vara, mycket ock, som står
i sådant samband med... med relationer och förhål-
landen utät, att vi inte ens kunna anses ha fri vilja
att handia såsom vi det hälst önskade. Men jag kan
säga en sak, och det vill jag nu öppet meddela er
båda: ni har... ni har gjort vårt land en utomordent-
ligt stor tjänst lack väre det som ni, speciellt fröken
Carling, genom er om ett sällsynt mod och lika säll-
synt klokhet och sinnesnärvaro vittnande bragd i
centrum av iiendelägret bringat i dagen och fått
uppklarat. Jag säger ej mer, jag ber blott att få
uttala, såsom republiken Finlands president, vårt

lands tack tili er båda, dess och min beundran för

I'röken Garlings märkliga gärning. Och presiden-
ten drog ut en låda och tog något därur jag ber
att få tili fröken Carling överlämna, att få på ert
brösl, i vilket ett för fosterlandet så varmt nitäls-
kande hjärta klappar, fästa ett uttryck för repub-
likens tack: riddartecknet av Finlands Vita Ros.

Rörd steg presidenten fram och fäste den vackra
dekorationen på vänstra sidan av Mariannes bröst.

Ni, redaktör Hedmarck, ni harju ert Frihets-
kors, och vad ni gjort nu, det är ju blott en logisk
fortsättning av den verksamhet under frihetskampens
år, som då bevisade att ni aldrig tvekar att ställa er

till föriogande då det gäller fosterlandet och dess in-

tressen.

Så neg Marianne och jag bugade farväl, presi-
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denten följde oss tili dörren och nickade ännu ett
vänligt adjö. Och så kommo vi ut på torget.

Henrik, sade Marianne nu, helt impulsivt, Hie-

dan hon samtidigt häktade sin vackra dekoration
från bröstet och lade ned den i sin väska, jag har
ett förslag: låt oss gå dit bort tili båten och se på
när den går. Jag tycker det skall kännas riktigt gott
att se dem på väg från vårt land.

Och vi gingo, stodo i skuggan av det Stora öppna
varuskjulet, sågo herrskapet von Krantz, uppenbar-
ligen under kontroll av civildetektiver, komma om-
bord medförande ett jättebagage.

Och så togs landgången ned, propellern började
arbeta, ängaren vände sin stäv utåt, tog fart och gled
i en vid båge utåt Gustafsvärnssilnd, över hamnens
blanka vatten.

Låt oss gå upp på Observatoriebergen och se
den styra ut tili havs, sade jag nu, besluten att sedän
där uppe, där vi kunde vara ostörda, konstatera
såsom gentleman och enligt avtal att tiden för
hävandet av vår skenförlovning var inne, att vi hade

nått målet med vår överenskommelse... Det var
oändligt tungt, men det måste ske ... Marianne skulle
aldrig få rätt att förebrå mig att jag inte ville, ville
tili vad pris som hälst, vara lojal.

Så gingo vi dit upp, stodo vid De skeppsbrutna
och sågo ångaren passera Sveaborg, så styra ut mot
Finska vikens vida vattenvidder, sist skymmas för
ögat av en sky av rök och sommartöcken.
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Vi vände om, slogo oss ned på en soffa i skuggan
av bergets för vart år allt rikare grönska.

Marianne, sade jag efter en stunds tystnad och
med en stämma, som jag förgäves bjöd tili att göra
stadig, Marianne, så är delta kapitel slut, denna säll-
samma och fängslande tid ändad. Och Marianne,
jag vet vad det är min skyldighet att nu säga, att
konstatera att det värv vår samverkan avsåg att tuli-
följa, att det är slutfört, att det mål vi ville nå... att
det är nått. Marianne, vill du förstä mig utan många
ord, utan dessa ord, som äro s& svåra att formulera

det formella hand som vi beslöto att för den Stora
saken skulle förena oss, det är jag skyldig att... att
förklara att... att jag från min sida naturligtvis är
ense med dig när vi nu stä vid slutet av vårt sain-

arbete att vi, att du... Marianne, förstä mig nu,
utan att jag behöver säga ut det, du måste ju förstä

att jag Vili att du skall inse att jag inte velat glömma
vårt avtal och att jag inte bar rätt att bygga någon-
tig på dessa månader, som gått, pä allt delta, som
värit mellan oss under denna tid.

Jag vet att jag uttryckte mig besynnerligt, men
så hade jag ock den vankligaste och pinsammaste
uppgift somman väl kan tänka ut åt en människa.

Marianne säg några sekunder rätt framför sig,
ned mot den breda promenadvägens sandyta. Så tit-
tade hon upp på mig, med en blick, vars lugn för-
vånade mig.
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Henrik, du sade något om skyidighet... är
allt vad du sade nu dikterat av denna skyldighets-
känsla? Skulle du ha... uttalat dig på något annat
sätt 0m... om du inte känt denna skyidighet sä som
du, ja ja, jag förstår dig, uppfattat den, såsom du
sade: såsom gentleman. Jag minnes mycket väl vårt
avtal; nå väl: om det inte funnits, vad skulle du då

nu ha sagt eller säga nu?
Jag tyckte att mitt hjärta svängde sig ett halvt

varv runt, att det höll på att sprängas. Vad menade

Marianne innerst med sin fråga? Vad låg däri? Var

det en stråle av hopp för mig? Och vad skulle jag
nu våga säga?

Länge tvekade jag, såg en gång nästan skyggt upp
på Marianne, mötte hennes blick ...

Marianne, du skall få ett öppet svar, jag tvekar
inte att inför dig ärligt säga vad som innerst rör sig
inom mig. Om denna skyidighet och delta tvång
och delta avtal ej funnes, ja då skulle jag... då

skulle jag säga; Marianne, för mig finns intet i värl-
den, ingen människa i världen utom dig. Vårt avtal
har förhindrat mig att visa det på något sätt och

min känsla av skyidighet skulle avhållit mig frän att
säga det även nu, om du ej... ja om du inte nästan
givit mig lov.

Henrik, du misstar dig, sade Marianne med ett

leende av förtjusande värme och vänlighet, du miss-
tar dig, du har under dessa veckor på tusen olika
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sätt sagt, utan ord, ofantligt mycket... och Henrik,
det har glatt mig... du har taiat öppet, så säger jag
också öppet vad jag känt...

Marianne, Marianne, utbrast jag och reste mig,
jag var för upprörd för att kunna sitta, får jag fatta
detta såsom... Marianne... vi behöver alltså inte
bryta vår förlövning?

På sätt och vis dock, svarade Marianne litet
raljerande, vi bryta vår skenförlovning ...

... och vi ingå en verklig, utbrast jag hänfört,
vår skenförlovnings sista dag blir vår verkligas för-
sta...

Medan Revalsbäten ångade över Finska viken,
medförande en förbittrad och rasande familj, vand-
rade två människor, fyllda av livets vackraste lycka,
utför Observatoriebergets sluttning.
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