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ansmusikens ljud fylde de haga hvalfven af clen
. gamla gatiska salen på Safveby, som lyste vid

skenet af hundra vaxljus. Rundt kring de
"JI' marka vaggarne voro i en rad fasta en mangd
I ljusarmar af bHinkande messing, får tillfallet

renskurade från sin femtioåriga erg; i dessa sutto
de tumstjoeka ljusen, som brunno likt faeklor oeh
gjorde ljuskronor afverfladiga. Denna lyx var annu
år 1676 ieke begagnad på Safveby, oeh de två lam-
pOl', hvilka i hvardagslag ned rakte taket i salen, voro
nu får aftonen borttagna. AHa de håga, spetsigt
hvalfda fonstren med sina 11mrade gallerverk upp-
till voro taekta af traskarmar, prydda af groft må-
lade landskapsstyeken, oeh likså var appningen af
den midt på en af långvaggarne befintliga ofant-
liga spiseln skyld med en dylik skarm, på hvilken
Magdeburgs fårstoring af de kejserlige var målad.

Vid båda andarne af denna sal fmmos langs
vaggarne upphi:ijningar, kallade balustrader. Nara
två alnar hågl'e an golfvet voro dubbla bankrader,
den ena något mera upphajd an den andra, oeh
framfår dem rutiga oeh med fargyllning sirade galler-
verk, som skilde de bakom befintlige åskådarne från
de dansande. På en af dessa balustrader sutto de
gamla fruarna i sina basta dragter. Tjoeka klad-
ningar af siden eller af fargad fin linnevafnad s16to
sig taU intill de så myeket som majligt langda lif-
ven, hvaremot de fotsida kjortlarna vom ganska



yfviga. Ånnu fans likval hvarker: panier, to~rnUl'e
eller andra inventioner från Pans; vertugadll1 val'
aflagd, oeh nedre delen af fruarnas kladsel utmarkte
sig mest genom den mangd stora bandrosol', som
voro fasta vid garneringen oeh på en oeh annan
allena utgjorde den. Då voro de till fiirger ?eh for~n
omvexlande samt fasta så, att det hela vIsade SIg
såsom något namn, såsom ett djur ell~r någon annan
fio'ur af alleo-orisk bet ydelse, Uppbll deremot var
h~lsen lysande af akta perlor eller af blankande
smyeken, alltefter hvars oeh ens .råd o~h l~g~nhet
af o-uld eller annan metall, som l all sm harhghet
fick'"obehindradt skina, enar shawlen, som isenare
tider spelade en så stor 1'011 vid frLlntimmers kladsel,
då annu ej betradt sin bana. Hufvudbonaderna
hade ieke hunnit den hOjd, til! hvilken de seder-
mera uppstego, ej heller voro d~ af någon b~sv~rli&
oeh vidlyftig art. Fruarnas har var, vanhgt~ls l
många flator uppfiist på ett efter egarll1nans gafvor
mera eller mindre smakfullt satt, oeh skottska perlor,
o-uldkedjor eller små styeken silfver af pressadt eller
~enombrutet arbete voro anbragta såsom prydna~er
så långt tillgångarna medgåfvo att slosa med shkt.
Taflan i detta afseende giek afven stundom langre
an tillåtligt; men gliidjen att på en sådan dag som
denna, i en så lysande samling af hela ortens ut-
marktaste familjer, kunna ofverraska grannfruarna
med någon ny klenod, något, som de ieke kunde
berakna oeh på hvars åsyn de ej va~it beredd~,
uppvagde for tillfallet alla de obehaghghetel',' tIll
hviJka det ensliga hemmet varit eller blef ett lyst
vittne.

Uppstadade, putsade, granna, varm a", oeh. slu~-
ligen så pass ofverflodigt varmda, som nagonsll1 VId
en nutida bal, sutto fmarna i dammet oeh sågo med
noje på sina egna dottrar i d~nsen, granskade I~?ga
sina vanners, oeh underlato eJ att beklagande fas!a
sallskapets uppmarksamhet pa dem, som hade na-

gra motgångar under loppet af aftonen. Ingen und-
giek deras monstl'ande bliek oeh skarp a tunga. fastan
många betraktelser endast gomdes i ett vanskaps-
fullt minne fOr att gladja sysh'arna i nasta efter-
middags-samqvam. Mindre lifliga matronol', eller
de, hvilka efter några timmal' trottnade vid det en-
formiga åskådandet, drogo sig undan på den eftersta
bankenoeh gaspade der efter behag, obemarkta
bakom sina solfjadrar, .

Den vid salens motsatta anda befintliga upp-
hojningen var till hiilften upptagen af musikallterna.
Tre saekpipor, två fioler oeh två flojter utgjorde
orkestel'l1, den storsta, man i den orten hor t omta-
las hafva varit nyttjad på någon bal. Huruvida
nutidens l1lusikaliska oron kunnat dermed vara be-
låtna, lemna vi osagdt; men den på stallet varande
skånska ungdomen sokte oeh fann nojet mera i ett
fritt umgange med hvarandra, an i festliga tillbehOr.
Ingen faste sin uppmarksarnhet på de falska toner,
gubbal'l1e med moda frampressade ur sina pipol';
man uppehOll sig ieke vid dylikt lappri, utan såg
mera på hvarandras roreIser, var lyeklig oeh nojd,
nar de harmonierade, samt njot aftonens gladje obe-
mangd oeh utan vidare betraktelser.

De dansande fliekorna, med håret i allmanhet
a la Ninon, voro mycket enkelt kladda i hvitt. Blott
några få af de fOrnamsta oeh rikaste nyttjade der-
jemte korta sidenroekar, som raekte til! knaetj oeh,
en blomma eller ett band val' nastan den enda
brokiga prydnad, Illan blef varse hos dem. Dottern
i huset, med sin nya rosenroda kladning af veneti-
anskt dubbelsiden, sina brysselska spetsar oeh sin
vaekra Sevigne i diamanter, nyligen ankomna från
Kopenhamn, utgjorde ett afuncladt undantag från
det vanliga bruket. Stora orientaliska perlor prydde
hennes l'unda, hvita armar, oeh sutto hvarftals från
handleden nastan anda upp til! kanten af armen, som,
vid oeh hiingancle nedåt armbågen, ett par tum der-



ifrån knapptes trångt tillhopa med små rubinknappar.
Så myeket an fruntimren hetraktade dessa grann-
låter, så litet faste de de dansande unga karlarnes upp-
marksamhet.. Denna fJettrades ovilkorligt af den skona
danserskans naturliga behag, oeh deras ogon fOljde
mera troget hennes intagande oeh lediga rorelser
an den strålande glansen från hennes tillfalliga pryd-
nader.

Desse dansorer visade sig deremot olika vår tids
ungherrar. Formerna af deras dragt V01'O smak-
fullare samt mera egnade att fOrdelaktigt utveekla
vaxtens oeh danskonstens behag. De buro rakskurna
roekar, som ej raekte fullt til! kna, oeh underklader,
som tillknotos nedanfOr knaet, der små bandrosol'
voro fasta, samt taU åtsittande strumpor oeh skor
med stora, brokiga bandvippol'. Roekarne hade på
ena sidan stora slata knappar af bernsten, stål eller
elfenben, oeh på den andra snoren Ii:led tofsar af
någon bjertare farg oeh vida armar; i synnerhet
voro uppslagen rundt omkring, på hvilka arven funnos
många knappar, myeket vida oeh hangande, fastan
ej så vida, som bruket några ål' efteråt fordrade det.

Men kladseln har i alla tider ieke haft sardel es
stort inflytande på ungdomens sallskapsnojen, oeh
bidrog iifven vid delta tillfiille visst ieke något till
den fria munterhet oeh den danslust, som utmarkte
aftonen. Gladtigt sviifvade par efter par på Hitta
fOtter ofver det rymliga golfvet, der nojets flygtiga
gudinna for hela aflonen tyektes hafva rest sin osakra
tron. Den talrika samlingen af yrande ungdom an-
dades endast frojd och njutning af ogonbliekets han-
fOrande liflighet, oeh afven af de aldre blandade sig
mången i den glada kretsen, upplifvande sina stelare
roreiser genom minnet af forna, flydda dagar. Lik-
som årstidens vingade fjarilar från ros till ros stim-
made den skamtande skaran af ynglingar mellan de
bloll1strande behag, som med skalkaktig bliek oeh
lOjet kring munnen taflade om dagens pris. Få voro

likval de, som ieke tyst inom sig erkande aU detta
tillhOrde den femtonåriga Tilda, festens drottning.

Man firade hennes trolofning med sin kusin,
kammarherren Kevenberg, en ung man af det fOr-
delaktigaste utseende oeh myeken belefvenhet samt
omtyekt af alla, som kande honom. Hans fina um-
gangeston, mångfaldiga kunskaper oeh genom blyg-
samhetens flor framskymtande ;qviekhet intogo dem,
hvilka endast satte varde på sammanlefnadens be-
hag, under det aU hans klokhet oeh menniskokanne-
dom samt rådighet oeh mod på det fordelaktigaste
vittnade om honom for dem, hvilka på vanskapens
eller pligternas vag hun nit till en narmare bekant-
skap. Han var oek en gunstling hos sin morbror,
generalen grefve Liljenroos, hvilkens dotter nyligen
hunnit de år, då åt den lange patankta fOreningen
kunde beredas mera fasthet genom en formlig tro-
lofning. Generalens arriga ansigte strålac1e af gladje
ofver det hoppfulla paret, oeh framtiden, som visade
hans egen stjerna redan nara horizontens nedre rand,
tyektes honom lyfta den sloja, som blott till halften
dolde morgonrodnaden af de ungas leende lyeka.

"~1in gamle van," sad e generalen till baron
\"on Lineken, som saU bredvid honom i en af de
tjoeka murarnes fonsterfOrdjupningar, "den gamla
goc1a tiden skall, som jag hoppas, annu en gång
återkomma; om ieke vi få se mera an gryningen
af den, så dagas den fOr våra barn."

11Hva ba l" sad e baronen.
"Jo bror," återtog generalen, "konung Carl, ung

oeh oerfaren, utan krigs folk oeh utan penningar, kan
ieke mera motstå Christians hår. Nastan hela Skåne
oeh' Bleking hafva ju redan återvandt under sin riitta
konung, oeh Halland ar blott en munsbit for dan-
skarne. Sverige, som dessutom mist sina tyska pro-
vinser oeh sin !lotta, kan omojligt hålla ut med
kriget; så påstår oekså Kevenberg. Vi blifva då åter
fOrenade med våra gamla broder, oeh jag får till



min dodsdag h6gt dl'ieka den skål, jag de sista sexton
åren ej fått tomma annat an i tankarna."

"Jag ingår ej gerna i politiken, " svarade baronen,
"men drieker, nar "jag får, vore det oek hin ondes
skål. Sag mig bror, hvilkens ar det då vi nu få
drieka opåtaldt, ty gral vill jag helst undvika?"

"Du skall snart nag få hora - jag hoppas du
ej lemnar någon droppe qvar i glaset."

"Bror kan vara saker om mitt nit i det afseendet.
Hvad jag gor, det gor jag med besked, som en trogen
undersåte. "

Nar måltidstimmen kom, frarnsattes dukade bord
i flere af de storre rummen, och mångahanda slags
mat inbal's. Såsom ett egentligen foga intressant
amne fOr beskrifningen af en bal, fOrbigå vi upprak-
nandet af ratternas mangd, ehuru de med undantag
af två hoga ljusstakar på hvart bord utgjorde den
enda prydnad, man der såg. Kristaller oeh blom-
mor, med mera, kunde då annu ieke gifva en ogon-
fagnad, som ofvertraffade den af smaklig spis, hvaraf
en dansande slutligen ar i behof, oeh som fOr de
åskådande ar ett hufvudsakligt syftemål.

Nar bakverken, konfekten oeh syltsakerna blif-
vit kringburna, sarnlades hela sallskapet i stora sa-
len, hval' oeh en med sitt fylda glas, for att drieka
de hogtidliga skålarne.

Generalen steg då fram midt i den lysande
samlingen af sina gaster oeh utropade med hog rost:

"Skål fOr konung Christians valgång!" oeh ka-
stade sitt glas i taket.

"Skål for konung Christian!" upprepades blott
af vår torstige baron med några få andra, oeh
många glas blefvo odruekna. Generalen hade ordet
hurra redan på tungan, men nedsvaljde det med
fOrtretad uppsyn. Gasterna sågo betankligt på hvar-
andra, oeh några hviskade genast sig emellan om
afresa.

Så myeket enhalligare oeh med så myeket lifli-

gare bifallsrop draeks strax derefter de unga tro-
lofvades skål. Kevenberg taekade med valljudande'
rost oeh vaekra ord; tog sin Tilda vid handen, oeh
uppf6rde en då bruklig konstig kossaekdans. En
mangd f6rnojda par f61jde dem i musikens lifliga
takt, men lusten tycktes ej vara den samma som
en timme forut. De dansandes rader glesnade ha-
stigt, det gladtiga sorlet var forvandladt till hemlig-
hetsfulla hviskningar; hal' oeh der i fonsterfordjup-
llingarna, i hornen af rummet, vid skanken, der drieks-
varor erbjodos, oeh ofverallt, del' man mera ost6rd
kunde samtala, stodo små grupper, hvilka ej mera
hade ogon for den ystra ungdomens behagliga lekar.
Med oroliga bliekar och tvekande åtborder fordju-
pade man sig i gissningar oeh samt al om konung
Carl oeh konung Christian, Christianstads nyligen
skedda intagande af danskarne, om hvad man kunde-
hafva att vanta af handelsernas lopp, oeh så vidare.
Många smogo sig bort; den ena fYl'spanda vagnen eftel'
den andra rullade från gården, oeh inom kort sak-
nades halfva sallskapet. Kevenberg giek til! gene-
ralen, som mulen satt sig i ett angransande rum.

"Min morbror, man tycks vara trott oeh vilja
skiljas åt," sade han. "Får jag lof att gifva befall-
ning?" J

"Att sluta? Gor som du viiI. De åsnorna aro'
oekså baekharar - oeh dansadt til! din ara ar det
redan nog."

Kevenberg skyndacle att gifva musiken det ofver-
enskomna teeknet; Ijuden tystnade, oeh den nyss så
lefvande salen blef snart tom. De qvarvarande ga-
sterna spredo sig i rummen fOr att uppsoka sina
kringstrodda hufvor, halsdukar oeh kappol', smuttade
i hastighet på någon fOrfriskning oeh fOrenade sig
snart i stora fOrmaket, der generalen, generalskan
oeh det unga paret voro. Baron von Lineken upp-
stamde sin rost till en afskedssång, som kom fiist-
mon att rodna. Koren instamde, man bugade sig,.



kysste fruntimrens handel' oeh skakade mannens,
samt åtskildes. Kevenberg ledsagade friherrinnan
von Lineken till sin vagn och såg efter, att ord-
ningen vidmagthalls med åkdonen vid trappan,
samt utdelade befallningar om åtskilligt tiIl husets
tjenstehjon; men nar andtligen sista vagnen i sommar-
nattens dimmiga svalka rullat sin kos, sprang han
med langtande hjerta uppfOr vindeILrapporna, aU
omfamna sin alskade fastmo.

Hvilken finnes val så ned sankt i bekymmer oeh
sorg eller så fOrslOad af verJdens vasen de, att han
ieke annu med ungdomens fOrtjusning inom sig firar
minnet af det salla ogonbliek, som var viUne till
karlekens forsta kyss - oeh hos hvem ar kiirlekens
lifgifvande eld så sloeknad, att han ieke blifver varm
om hjertat vid åtanken på den lyekliga kiinsla, som
fylde fiistmannens brast, då han skyndade mot sin
iiIskade, i den glada fOrviintan att ulan vittnen få
sluta henne i sina armar? Full af detta hopp oeh
på otålighelens vingal' flag nu Kevenberg genom
salen oeh rum efter rum; men iiiskarens onskan ble f
ej uppfyld, fiistmon hade redan dragit sig til1baka
till sin kammare ..

Hennes viig giek igenom danssalen, nyss strå-
lande af ljus oeh uppfyld af lOje, skamt oeh gliidje,
med alIt, som kan upplifva ett femtonårigt hjerta
- nu ode oeh tom. Ett halfsloeknande ljus har oeh
ett der utmarkte endast rummets "idd utan att upp-
lysa det; stolar i oordning, fOnsterbankar omkull,
utdruekna glas ofveralIt samt nattkylans luftdrag
genom de ej tillslutna dorrarna oeh några oppnade
fonster gåfvo en bild af fOrstorelse, som gjorde det
oangeniimaste intryek på den unga fliekans sinne.
Under det han med fOrstiimda kanslor vandrade
omkring bland dessa lemningar efler det flyktade
nojet, trampade hon på bitarne af det glas, hennes
far kastat emot taket, oeh sårades i venstra foten.

"Aek," suekade hon, "ar deUa en bild af min

framtid? Skall medgångens leende omgifva bOrjan
af mitt lif fOr alt gora tomheten sedan så myeket
odsligare - skaIl min lyeka krossas såsom detta
glas - skaIl min fars viiImening blifva mig till
plåga oeh sorg? - Hu, jag ryser," sade han med
ett leende ofver sin egen dåraktighet, oeh skyndade
till sin kammare, der den 0l).1tiinksamma kammar-
pigan viintade henne med en sprakande eldbrasa på
spiseIn. Varmens behag verkade snart en ange-
niimare kiinslornas stamning; aftonens gladare tank ar
svafvade åter fOr hennes liittrorda inbilJning, oeh
iinnu 1iksom vaggad af dansmusikens toner kastade
hon sig i sangen.

Fastmmmen knaekade på hennes dorr med bed-
jande rost, men fiek blott ropa ett "god natt" åt sin
herskarinna. Han giek med långsamma steg ned till
sitt rum, siigande for sig sjelf: "du skall få betaIa
mig det i morgon!"

Med armarna i kors stod han i sitt fi:inster,
blieken mekaniskt fiist på inkarsporten till den kring-
stangda gården, oeh genomgående i sina tankar de
grundade oeh smiekrande forhoppningar, som bå-
dade honom en framtida lyeka. Konungens gunst,
en betydande hoftjenst, någon fOrmogenhet oeh
myeket ansenligt att fOl'viinla efter generalen samt
en fortjusande fiistmo, vore iimnen for hans tan-
kar, hvilka aIla logo emot honolIl. Han ofver-
lenmade sig åt forfOriska drommal', glOmmande trott-
het, somn oeh hela det narvarande, fOr att njuta af
inbillningsgåfvans gyekelspel. På en gång återfOIl
han till sin nuvarande ståndpunkt vid åsyn en af en
person till hast, som hastigt red in på gården. En
slokig hatt bortskymde hans anletsdrag oeh Hit en-
dast ett par yfviga roda mustaseher framskymta;
grå kappa, blå byxor oeh rod galonerad vest samt
stora kragstoflar med sporrar gåfvo ett eget utse-
ende åt den lilla bredaxlade figuren, som spl'angde
fram till trappan oeh frågade efter kammarherren.



.. Kevenberg tyekte sig igenkanna rasten, oppnade
fonsh'l?t oeh ropade: "hvem ar ni?"

"Ar det du sjelf?" svarade en bekant stamma.
"For Guds skull låt mig komma in oeh få mat oeh
en sang."

"Hvad har handt, Sehuster?" sade Kevenberg
oeh sprang ut på tr~ppan med 01'0 i sitt ansigte.
Han fOrde den ankomne in i sin kamrnare, an-
staltade hastigt om mat, vin, 51 oeh en sang der-
inne, återkom inom ett ogonbliek till kammaren
samt tillslot sorgfalligt dorr oeh fOnster. Men inna~
solen annu hun nit upp ofver de blodrOda molnsto-
der, som taekte den ostra horizonten, var den re-
sande redan borta. En vagn oeh bondhastar bade
fort honorn till Christianstad.
. .~nappt. ha~e generalen, nyss uppstigen, tandt

sm fors~a pip a, ll1nan hans blifvande måg intradde.
"Mm morbror," sade ~an, "~ålig.a nyheter från

Halland. Hela Dunkams fordelnmg år fangen eller
skin grad. En flykting, kapten Schustel' vid Liitzowska
r~gementet, har varit har, och lemnat mig fullstan-
dIg underrattelse om slaget, som stod i forO'år nara
Halmstad vid Fyllinge bro." .,

"Hvad sager du, min gosse?" svarade generalen.
. "Hurn ar det mojligt?"

"Konung Carl har samlat all sin magt, lemnat
~kåne åt sitt ode och kastat sig på Dunkalll. Det
ar gamle Aseheberg, kan jag fOrstå, som leder hans
steg."

Generalen l?ustade tobaksroken långt ifrån sig
efter ett par dJupa andedraO'. "Fordorndt" skrek
h "h' ., ,an - ae mm tappre Lli.lzow?"

"Hoar fallit som en hjelte. En kanonkula tog
bort bada ~enen; men modet lifvade iindå hjertat,
oeh hans lap par kunde ej fOrmås aU tigga sitt lif
af en segrar~s adelmod. Ett sting af en pik genom-
borrade sluthgen den tappres brast. Hade hval' oeh

en stridt som han, skulle utgången blifvit. annol'-
lunda. "

Generalen forde han den ofver ansigtet, liksom
fOr aU bortjaga en fluga, hvilken ej fans der. Han
hade moda aU återhålla den tår, som hangde i
ogonhåren, och teg.

"Nu få vi bereda oss på omvexlande lycka," fort-
for kamrnarherren ; "jag skulle tillstyrka min morbror
aU iakttaga någon forsigtighet."

"Lif, blod oeh egendom fOr konung Christian!"
sad e generalen haftigt. "Mot de hal' svenskarne har
jag stridt så lange min arm tillat mig fora en varja;
men fastan kroppen nu ar braeklig. ar sjalen
qvar, oeh jag skall låta dem erfara, att Liljenroos
annu lefver."

"For Guds skull, min morbror, stilla er; haftig-
het kan endast led a til! f6l'hastade steg; med be-
slutsam klokhet oeh tyst1åtenhet kommer man der-
emot långt." .

"Se har kommer min hustru - vi skola har-
nast ofverlagga om saken."

Generalskan kom, jemte Tilda i sin hvita mor-
gondragt, med rosenroda band oeh kinder, men
sankta ogon. Hon kysste med en djup nigning
vordnadsfullt sin fars hand.

"Omfamna din fastman, " sade generalskan ; "i
vår narvaro går det gerna an, men annars ieke, det
utbeder jag mig."

Tilda kastade på Kevenberg en fOrstulen blick,
oeh raekte honom kinden, som ej frambjods fOr-
gafves. Men han var genom foregående allvarsamma
samtal stamd till eftertanke på så vigtiga amnen,
aU han omojligt kunde begagna detta ogonblieks
tillfalle så som han sakert i hvarje annat skulle gjort
det. Med temligen kalla lappar tryekte han den så
obeskrifligt efterlangtade kyssen på sin fastmos rosen-
mun.

Hon upplyfte sina stOl'a blå ogon, oeh tankte inom



sig: ar lågan, som brunnit i knappa åtta dagar,
redan så pass flamtande - nå, då måste den plåga,
han så rorande beskrifvit for mig, vara måttlig - jag
skall ieke så snart åter utsatta mig for ett prof af
samma sort.

"Aek, du f6rtjuserska," sade Kevenberg; "lika
frisk oeh blomstrande morgonen efter en bal, som
om aftonen i li:ifsalen. Den skonaste af alla fiistmor
- har jag varit det lyekliga f6remålet for nattens
dromnlar?"

"Kusin," svarade hon, "de Kopenhamnska artig-
heternaar jag ovan vid, men jag formadar, att allt-
sammans det del' vil! betyda så myeket som nar vi
har saga 'god morgon'."

"Alltid lika glad," sade han, gripande efter en
~and, som drogs yndan; "meddela mig denna lyek-
lIga egenskap; 11l har dertil! magten i handel' oeh.. "ogon. .

"Kusin, ni skam tal'. "
"Upprigtighet i mina kanslor for er ar den enda

fortjenst jag ar viss om att ega."
"I sanning ganska fortjenstfullt; jag taekar er

oeh vet nog, hvilket varde jag skall satta derpå. Jag
~yekte att denna egenskap afven lyste i edra ogon
l går afton, nar ni dansade med froken Barerona."

"Man ar skyldig skonheten sin gard af upp-
marksamhet, hvarhelst den visar sig, men blott en
eger hjertats tillgifvenhet oeh hela mitt vasendes
beundran."

Hans rost oeh bliekar gåfvo nogsamt tillkanna,
att foremålet derfOr ej var långt borta; men hon
vande sig om for att folja modren, som vinkade henne
till sig. De lemnade båda herral'l1e åt deras ofver-
laggning i politiken, oeh satte sig med sina hand-
aI'beten under de stom almarna på den stenlagda
gården, kring hvilken h6ga murar hind rade all ut-
sigt utåt den vackra dalen, der Helga-åns vatten

slingrar sig rnellan 16frika strander oeh blomstrande
fålt ned åt Christianstads karriga nejd.

Den gamla byggnaden, hvilken man kunnat
kalla. slott, var h6g oeh bred, men ej myeket lång;
på två våningar gråstensmurade kallarhvalf h6jde
sig anl1U två våningar baningsrum af orappadt tege!.
Ett sarskildt, ungefar midt på byggnadens framsida
stående åttkantigt torn, inneholl den beqvama oeh
breda vindeltrappa, på hvilken man uppgiek till
våningarna. Vid hvart af de fyra h6rnen i den of-
versta våningen var oekså utbygdt ett litet rundt
torn, från hvars fonster man såg langs de yttre
murarnes kant. I ett af dem, kalladt Roda tornet,
var. en uppgång till sjelfva taket på byggnaden.
Denfrån hade generalen, några dagar f6rut, i sin
kikare betraktat stormningen af Christianstad, oeh
med innerlig fornojelse varit den f6rsta af Danmarks
vanner, som gladt sig åt det djerfva foretagets lyek-
liga utgång.

Svårligen kunde man oekså fortanka honom
denna kansla, hvilken genom de medfodda pligternas
van a hade sammansmiilt med hans natur. Sedan
den provins, der hans egendom var belagen, kOrllmit
under svenska honan, var de nya skyldigheternas
band på det gamla sinnet ett segelgarn omkring
ett lejons hals. Generalen hade gjort sitt forsta
fiilttåg med Christian den 4. i Tyskland, blifvit bles-
serad oeh fången i den for den forbundna haren
så f6ga hedrande drabbningen vid Lutter. Derefter
tog han tjenst i Wallensteins arme oeh f61jde hans
fanol', til! dess mordets dolk slipades mot den ar e-
girige. Hemkallad, forde han generalsbefal under
higet mot svenskarne i Skåne, oeh bidrog hufvud-
sakligen til! Malmos forsvar mot Gustaf Horn. Efter
slutet af detta krig gifte han sig med en myeket rik
oeh ful dansk arftagerska på Seeland. En son var
frukten af denna forening, hvilken genom general-
skans dod snart upp16stes. Sonen uppfostrades i



Kopenhamn, intradde i dansk krigstjenst och blef,
såsom al'ftagare efter sin mor och slagt med de for-
namsta familjerna, hastigt befordl'ad. Emellertid ut-
brat åter eU krig mot svenskarne, och generalen
anforde en del af de trupper, hvilka voro amnade
aU mota den svenska hjelten, som gick på isen ofver
Balterna. Flere erhållna sår viUnade under de båda
falttågen om tapperhet, och vid stormningen af Ko-
penhamn forlamades hans hogra arm genom ett
sabelhugg. Efter den fred, som fOl' alltid skiide
Skåne från det utarmade Danmark, begaf sig gene-
ralen, med fOrtviflan i hjertat, tillbaka till sin arfda
egendom Safveby, i tanke aU salja den och flyUa
-ofver till Danmark. Lyckan, som dittills visat ett
foga mildt anlete, log nu åt honom på slaUen emel-
lan Lund och Landskrona. Der bodde en gammal
krigskamrat med en enda, intagande doUer. Gene-
ralen besokte honom, fick se henne, blef dOdligt kar
·och friade genast. Krigskamraten gaf siU IOfte,
men den vackra flickan sade nej. Fadrens hotelser
<lch generalens boner tycktes fOga verka på hennes
beslutsamhet; l~.onkunde ej fOrmå sig aU flytta ofver
till Danmark. Andtligen bevektes hon aU gifva sitt
ja, med det uUryekliga vilkor, aU generalen skulle
qvarstanna i Skåne. I medvetandet af sin ofOr-
måga aU vidare på faltet tjena sin fOrre konung,
gaf generalen sitt IOfte, fiek sin alskade till gemål,
oeh uppehOll sig sedermera på Safveby, utan att
någonsin resa från stallet. Han hade nu i sexton
.år ej vandrat på andra egor an sina egna, oeh de
vaekra ridhastarne i stallet buro honorn aldrig, ej
heller åkte han någonsin efter det utsokta fuxiga
.spann, som generals kan begagnade till tata besok i
grannskapet och i den narbelagna staden.

En enda dotter fOddes åt dem, oeh det var
denna Tilda, vi redan temligen kanna. Fadren tillat
henne aldrig aU fOlja sin mor på hennes små resol',
utan behOll henne hemma hos sig. Aldrig sågs hon

pryda något annat sallskap an det, som var sam-
ladt hos fOraldrarne; men dessa saknade ej besok
af bekanta och obekanta. EU gastfritt, godt och
gladt hus samlade också raU ofta ortens grannskap
i de stora rummen, del' resande framlingar ej heller
voro sallsynte; oeh snart utbasunerade det bestall-
samma ryktet genom sina tusen munnar att Safveby
hys te den vackraste flieka i Skåne.

Man hviskade derjemte, aU hon var amnad åt
sonen till den alskade syster, generalen egt, och som
under freden, en eller två gånger om året, gjorde
sin morbror besok. Man var ledsen derafvel', aU en
så lofvande blomma skulle fOrflyUas ofver Sundet,
oeh var i begrepp aU uppgora planer till att hindra
det, då danskarnes inbrott i Skåne och deras hastiga
framsteg gaf uppmarksamheten en annan rigtning.
Emellertid ankom kusinen, oeh balen gick fOr sig
efter få dagars visteise hos den femtonåriga fliekan,
som ej hade sett honom på en tid af mera an två
år, oeh for hvilkenlhan således var en så godt som
alldeles ny bekantskap. Men van aU lyda sina fOr-
aldrar, smiekrad af den unge, alskvarde mannens
uteslutande uppmiirksamhet oeh ieke kiinslolOs fOr
den vackra figur, det angenama umgangessatt oeh
behagliga vasende, som utmarkte hennes kusin, såg
hon honom ej ogerna fOrbytt till fastman. Flickan
ansåg likval en fastman mera som eU tidsfOrdrif
an ett stod under en lång lefnads sorger oeh be-
kymmer, och blott ingenting hindrade de nojen, som
roade, eller de sysselsattningar, som behagade henne,
var hon nojd.

Snart spreds ryktet om svenska harens seger
vid Halmstad, oeh annalkande åt den trakt, der
Safveby var belaget. Samtalen emellan generalen
och kammarherren fyra ogon emellan blefvo tiitare
och långvarigare, oeh .!:md afgingo dagligen med
bref til! Christianstad. Afven såg man under stun-
dom en aldre man i simpia bondeklader gå ofver

Snapphanm·lle. 2
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O'ården och inslappas til! generalen. Tilda saknade
~in fiistman horde orntalas dessa sammantraden och
plågades af' nyfikenhet aU få veta foremålet for så-
dana ovanliga ofverlaggningar. Nar hon en dag
efter middagsmåltiden stod i eU fonster allena, och
Kevenberg kom till henne der, sade han:

"Kara kusin, sag mig då, hvad I kunnen hafva
fOr er der inne hos pappa. Formiddagen aren I der,

'eftermiddaO'en aren I der - och om vadret ar an
så vackert "han I knappast någon gång tillfalle aU gå
med mig till Dyrskogen eller upp till Far16f."

"Morbror rap ar allti~ på m~g,': sva~ade h~n,
"och frågar alltid efter mIg och .I'lgtJ~t p!agar mIg.
Jag, som så outsagligl gerna .vllle tJllbr~nga hvart
oO'onblick hos min alskade TIlda, som Icke lefver
n~era an till halften, nar jag icke ser henne!"

"Tyst, tyst med komplil!len~er,". afbrot hon;
"sag mig bara, hvad I kunnen gora mne.1 depna. helg~-
dom, dit vi fruntimmer numera aldrIg fa shcka m
nasan?"

"Jag skulle gerna och mera an myckdet ~nska
att er glada narvaro skin~rad~ all~ molnen e~.mne;
- men vet ni hvad, kusm TIlda? Morbror amnar
i morgon rid a till Christianst~d." .

"Nu yrar kusin! Pappa I'lda hIl Christianstad ?
Omojligt. "

"Jo, jag forsakral'. " .
"Hvad kan val formå honom dertJll, honom, som

aldrig ridit eller varit borta någonstades, så långt
jag kan minnas tillbaka." .

"Jag hoppas, det skall gå bra andå, om m, hulda
engel, gynnar oss med e?ra fOrbon~r." o

"Ni ar fasligt hemlJghetsfull; Icke ett ord far
jag veta, som hang~r tillsammans .•..o.ch fOr~tt komTa
ifrån mig kastar 11lfram en omoJlJghet hll, aU lata
mig grubbla på. . Det ar ick~ beskedli~t."

Hon vande sIg om och amnade ga.
"Nej, nej," sade han, återhållande henne, "for

allt i verlden sao' icke så. Det forhåller sig alldeles
som jag sager, '"och ni skall nog få se i morgan."

"Men får jag då omojligt veta de dolda orsa-
kern a til! en så markvardig handelse?"

"Jo, morbror sager, aU han vill helsa på sina
vanner i staden."

"Det infallet kommer raU lustigt efter sexton
års vantan. Nej, min herre, storre andamål fOr-
borO'as derunder fastan ni tiger med dem."

l'o "Men jag," ~.tertog han, "hvilkens hje.rta r~knar
fOr intet alla andra vanner utom den hllbedJans-
varda, det eger har, jag ar mycket ledsen ofver aU
icke kunna få vara hemma."

"Jag niger fOr aJ.~tigheten- men skulle långt
hellre vilja gora anspråk på upprigtighet." .

"Hos mig skall Tilda aldrIg finna annat; mltt
hjerta ar som en bok."

"Ja, med grekiska." . " .
"Nej, med kiirlekens laUfattlJga sprak. Er bhck

tander dess brinnande hokstafvel', som alla samman-
smalta i de outplånliga dragen af ordet Tilda."

"Kusin! Vi skånska landtflickor tycka tusen-
faldt mera om eU hjertligt fOrtroende an alla de der
praktiga bild erna. "

"Ack ni eger i fullt måU gåfvan att både upp-
vacka de' senare och aU odeladt vinna det fOrra."

"Ni jollrar med mig som med ett barn."
"Jag yUrar endast ofullkomligt de tankesatt, jag

så lifligt hyser; men jag. fruktar, aU .er\ hjerta, s~~n~
kusin, ej så fullt harmomerar med mm mnersta sJal~

"For aU vinna rnera ackord oss emellan, far
jag då bedja er att taga Liotti meder hit ifrån
Christianstad ."

"Fortjusande blifve~ då hans )uta a~ven ~?r ~ig,
om den kan tillvagabrmga en sa lyckhg stammng
af edra kanslor."

Foljande dagen intogs redan klockan sex på
morgonen en ganska allvarsam frukost af generalen



och hans tillkummande måg. Stekt oxkott och rokt
skinka med majrofyor på silfverfat, en filbunke i
trakaril, ost samt ett par h6ga glaspokaler, full-
braddade af gammalt ol, utgjorde den ofverflodiga
anraltningen. Tenntallrikar och tjocka knifvar, samt
tvåuddiga jerngafflar med utskurna bruna traskaft
begagnades af de båda resande, som lato sig val
smaka. Generalen var, såsom gammal krigsman,
van aU gora sin måltid nar och hval' som helst;
och Kevenberg hade, genom sin ungdomliga matlust
och sin f6rmåga att f6lja omstandigheternas kraf,
latt for aU finn a sig i morgonstundens sysselsatt-
ning. Solen val' nyligen uppgången, dimman, som
ej kunde h6ja sig uppåt backarne, låg annu helt
tjock ofver dalen, och endast topparne af de hogsta
traden framstucko derur, drypande af tusentals små
perlor, som skiftade af alla regnbågens fargel'.

"Det bI ir en vacker dag," sade generalen, "och
vi komma åter till aflonen. Ett par gaster hafva
vi kanske med oss, och rum fOr dem skola vara i
ordning, åt hval' och en for sig."

"Hvilken ar det, min van?" frågade generalskan.
"Lika godt," svarade han; "blutt de få sina rum

i ordning."
Två statdrangar i ro da, guldgalonerade jackor,

med kaschetter, gula skinnbyxor och hoga krag-
stoflar fOrde upp på gården och fram till trappan
två vackra ridhastal' : fOr generalen en hvit med
morkblått, perlstickadt schabrak, och ett fuxigt sto
åt Kevenberg, med gult silfvergaloneradt. Stora
breda, med samskskinn kladda och i sitsen stoppade
sad la l' med qvartershoga bommal' och vidhangande
pistolhylster med kappol' ofver, lågo på hiistarnes
feta ryggal' ; betsel, forbygel och landstycke voro
fullsaUa med stora, forgylda messingsbeslag ; manarne
och de yfviga svansarna fallo i krusiga vLigor. For
stalldrangarne stodo ett par svarta klip pare med
ståndmanar, bruna remtyg och sadlar. Kusken
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gick omkring och såg noga efter, aU allt skulle vara
i fullståndig ordning, hade en koppartallrik med hof-
s.morja i handen, och nyttjade den dertil! h6rande
hlla borsten med skaft att omsorgsfullt svårta hof-
varne, ..ryc~te då och då bort ett hår, som han tyckte
vara for langt, vek pannluggen annu mera åt sidan,
och syntes slutligen fornojd betrakta sitt klan der-
fria verk.

Når han horde generalen komma utfor trappan
satte han ifrån sig koppartallriken och borsten to~
af hatten, och gick till generalens hast for aU hålla i
steglådret nar generalen skulle sitta upp.

Generalen hade tagit sin gamla uniform, och
~ar en lång spansk varja i axelgehang. Hans tem-
hgen breda mage skyldes af en gul kladesvest med
skort, r.ocken hangde oppen, och hjortskinnsbyxorna
voro vldare ån fordom, då de flitigare brukades.
Gula kraghandskar af elghud, h6ga kragstoflar stora
hvassa och i sirater pressade guldsporrar ru~d hatt
med roda, svarta och hvita strutsfjådrar 'som ofver-
~kyggade de sm~. mustascherna och pipskagget, full-
andade hans dragt. Kevenbergs ansigte var der-
~mot val rakadt ?ch hans dragt nymodigare. En
hoten peruk, som ej var alltfOr besvår!ig under falt-
tagets och resornas modor, tåcktes af en trekantig
hatt; ?en trånga rocken med en rad silfverknappar
var natt skuren, hade rynkor på axlarna och hogt
u~pfasta .skort. Halsdu~en var hvit, med spetsar om-
krmg, skmnbyxorna tranga uch st6flarna tvårskurna
for tån, tre tum bredt. De tunna krag-handskarna
voro utsydde med flere brokiga fårger;~ på pekfing-
ret samt tummen voro små oppningar fol' att min-
ska besvaret, når en pris snus skulle tagas, och i
li~g~hanget bar han. sin kortare och bredare hugg-
v~l'Ja: Med behaglig låtthet svångde han sig upp
.pa Slt~ sto,. som genom de slåta silfversporrarne
sattes l en plafferande rorelse, och lat det med bygel-



hoga steg fOlja generalen, hvilken i jemn och lidande
skridt red utfor backen på sin gångare.

Aftonsolens milda strålar hade redan forHi.ngt
skuggorna, redan sjunkit bakom hOjderna, innan
generalen återkom. Forra nattens dimma var å
nyo, men fordubblad, utbredd ofver nejden, och
strackte sig uppåt de små dalderna så långt dess
tjocka dunster kunde baras af den f6rtunnade luften.
Vid Safveby skulle man trott sig vara på en o midt
i kaos; endast byggnaderna ofverst vid gården och
de niirstående hoga lummiga traden syntes klart
och niistan fOrgylda af aftonrodnadens forhoppnings-
fulla sken; men utanfor dem var allting hOljdt af
dimmans hvita och luftiga, men tata och fOr blicken
ogenomtrangliga dok. Man horde val något ljud
af hastars rorelse nedifrån, men såg intet, fOrr an
på en gång generalen, fOljd af sitt tillokade sallskap
till hast, framtradde ur det nara tocknet.

Till hoger om honom red en aldre man i svarta
sidenklader, vid mossa, kappa, damasker och skor,
allt af svart sammet. Hans sakra, genomtrangande
ogon och fria, sjelfstandiga vasende antydde sjals-
bildning och fasthet i sinnet. Med lediga, men efter
behofvet just jemt afpassade roreIser steg han af
och var den forste på trappan. Nast efter redo
bredvid Kevenberg ett par danska officerare af Chri-
stianstads garnison och langre bort satt på en bond-
hast, trott och utledsen som det tycktes, en liten
mager figur, som lyfte an på det ena låret an på
det andra, liksom han varit besvarad af ridsår.
Hans ena hand knappast vidrorde tyglarne, under
det fingrarna på den andra voro sysselsatte med
att knappa takten till någon melodi, som han gno-
lade, utan att ljuden tydligt kunde fornimmas af
någons ora. Nara denna red på en mulåsna en
lång, svartmuskig och bredaxlad karl med pip-
skagg, mustascher och arven svart skiigg langs kin-
dernas bakre rundning. Han hade en uppfast hatt

med plymer, fantastisk, ljusblå dragt, kort kappa
och en lång varja vid sidan.

Generalen steg af hasten, sagande:
"Signor Kognola, behagar ni i mitt hus anse

er som hemma hos er sjelf, och utvalja de rum, ni
onskar till er boning?" .

"Sydostra tornet, hen grefve, ar det, som passar
mig; utsigten ofver horizonten ar der mest fri, afton-
stjernan ser jag oek, och Jupiter blifver der ett sjelf-
skrifvet sallskap under min nattliga vaka."

"Kevenberg," ropade generalen, "låt draga for-
sorg derom, att signors alla onskningar fOrekommas,
så vidt huset fOrmår; och att alla hans saker baras
upp i rummen intill roda tornet. Don Zabarri torde
måhanda hålla till godo med det grona; han ar då ej
långt ifrån sin vordnadsvarde van."

Utan att bekymra sig om de ofriga af sallska-
pet gick generalen in, uppf6r trappan, i sallskap
med den f6rstnamde, svartkliidde signor Kognola.
Kevenberg drog forsorg om officerarne och den
femte, den musikaliske herrn, som skyndade att tag a ett
fodral af slalldrangen och med det sprang under
armen uppfOr trappan, hvisslande en ny engelsk
romans.

Den svartmuskige don Zabarri qvarstannade
på gården fOratt afvakta ridhastarnes bortledande och
framkomsten af en stOl' packvagn, uppfyld med tjugu
och flere sarskiIda koffertar, schatull och fodral af
mångfaldig art, olika till form och storlek, långa,
korta, runda, fyrkantiga, små, stora, tjocka och
tunna, krokiga och raka, alla målade som något
djur, fyrfota eller fogel, fisk, amfibie eller insekt.
Två små besynnerliga tjenare, med rosiga, morka
bomullsnattrockar, spetsiga kinesiska hattar och gul-
bruna ansigten, åtf61jde vagnen och begynte urpack-
ningen af sakerna. Husets tjenare vågade ickc vid-
rora dem: de ansågo dem icke just omedelbarligen
farliga, men trodde likval, att de voro beslagtade
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med marksens magter, som liUtare kunde fOrleda
och dada de menniskor, hvilka icke skydde dylika
underJiga anstalter. De frammande lyfte derfOr sa-
kerna på bårar, som af generalens foJk sedan buros
uppfOl' trapporna tilJ de anvist a rummen i ofversta
våningen.

For Tilda var speJmastaren Liotti den egent-
ligen valkomne. De andra utlandske, ovanJiga figu-
rerna kunde hon ej anse som annat an afvent y-
rare, och de danska officerarne voro for henne blott
en smartsam eril1l'an af tidens oroJigheter; men den
med musikens tjusningskraft begåfvade Liotti oPP-
nade for hennes sjaJ en redan beprofvad tilJflykt mot
allt oangenamt, som kunde mota på jorden, oeh nar
som helst uppJyfta den på harmoniens vingar till
det hOgre lifvets eter. Hon kom också genast ofver-
ens med spelmastaren, att han hval' fOrmiddag skulle
fOJja henne, om det var vaekert, i tradgården. eller,
om det var fult vader, på hennes kamma re, att
fuJlkomna hennes goda anlag fOr Jutan och ofva
hennes behagliga rost.

Dess mera nåd fann hon fOr de ankomne fram-
mandes ogon; de taflade om lyckan att få vara
henne nara, och sjelfva den allvar.;:;amme signor
Kognola fOrdjupade sig efter aftonmåltiden med henne
i ett så Jångt samtal, på tu man hand, vid ett fOn-
stel', att gaspning på gaspning nara vridit någon
mun ur led, oeh generalen fann sig befogad upp-
mana saJlskapet att gå tilJ hvila

Kevenberg oeh den yngre af de danska offiee-
rarne sutto sedenllera en stund aJlena på den fOrst-
namdes rum oeh pratade.

"Hvad ..betyder detta italienska sallskap?" sade
offieern. "Aro de forskrifne fOr att med sina upplåg
roa oss andra, tyekas de ej lofva att uppfyJla
detta andamål."

"Nej," svarade Kevenberg, "deras upptåg ara
visst af en allvarsam natur, fastan min morbror ej

velat saga mig, hvad han anmar med dem. Det Val~
till min stora Ofverraskning som de i dag i Christian-
stad stotte till oss på hemfarden. Jag fruktar, aU
derunder ar något hemJighetsfullt forborgadt, som
gubben så der till hii.Jften skams for aU medgifva
sig satta tro till; annars hade han nog fOrut under-
rattat mig om detta frammande. Han har van-
ligen ingenting hemJigt fOr mig."

"Kammarherrn kånner då ieke stort mera an
jag om dessa hen'ar?"

"Nej, ieke det ringaste; men jag skuJle nastan
tro att signor år en astrolog oeh Zabarri ett annat
slags skalm. Jag bel' el' derfor, min van, aU hafva
uppmarksamma ogon på dessa gaster oeh deras två
forkJadda handtlangare; å min sida skall det ej
brista, oeh om vi båda satta oss rigtigt tillsamman&
och sJuta ett upprigtigt och trofast fOrbund, tror
jag att de snart skola vara både upptaekte oeh ut-
drifne."

"Af hjertat gerna ingår jag hii.rpå," svarade
offieern, oeh fOrbundet besegJades med handsJag.

Dagen derpå uppsattes på det platta blytaket
stallningar for ett pal' stora tuber, oeh tak ofver-
dem; i signors rum bultades oeh knaekades oeh
ramjades ånda till aftonen. Generalskan blef be-
kymrad oeh fruktade, att han amnade slå upp sin
boning del' for lifstiden. Hon val' visserligen ganska
gastfri, men hon ansåg utlandingar i aJlmanhet så-
som landstrykare, och sådan a onskade hon helst
se på ryggen. Generalen vågade hon ieke frågar
enar det var han sjelf, som fort in dem i huset;.
Kevenberg visste ingenting oeh gaf ingen trost. Sna--
rare skramde han annu mera upp henne ofver fram-
lingarnes majliga afsigter, fOrmåga att vinna infly-
tande på mindre listiga menniskor, konster genom
magiska tillredeIser oeh samvetslost begagnande af
de finasle oeh verksammaste gift. Hon fOresatte-
sig att personligen oeh oafbrutet vaka ofver den



noggrannaste ordning med all mat och alla forfrisk-
ningar j forbjocl på det strangaste Tilda aU nåO"on-
sin fortara annat an hvad hon sjelf tillredt, och"for-
bIef i h6gsta grad orolig ofver sådan a personers
fortsaUa visteIse på Safveby. Nar någon af de
båda . sydlandingarne eller deras tjenare matte
~enne, foJjd8 hon dem med angsliga blickar, och så
lrten f6rstallning af sina tankesatt, aU hennes miss-
tanksamhet genast marktes af dem. Nar någon af
dem r:alkades henne, vek hon om majligt undan
{lch bJod på det sorgfalligaste till att undO"å deras
sallskap. "

Generalen deremot betygade dem den mest f6re-
kommande vanskap, och signor Kognola en utsokt
.aktning. Den~e visade sig emellertid f6ga, och na-
stan endast VId mattimmarne. I sina rum insUippte
han de forsta c1agarne ingen annan an don Zabarr'i
{lch de båda tjena~'ena j men sedan mottog han gene-
ralen alla eftermIddagar. For att ratt ostord få
begagna dessa hartill, foretog sig generalen att nastan
d~gligen utsanda de yngre herrarna på jagt, hvar-
VId Kevenberg alltid formådde Zabarri aU gora sall-
skap och spelmastaren under stundom. Månaet rå-
djur fa~ln sin dM under dessa nojen, och hare"n sko-
nades Icke heller, nar han under f6rbigåendet var
nog oklok att springa upp.

En afton sade generalen:
"Hvarthan skola herrarne stalla sin kosa i

morgon?"
"I morgon amnar jag hvila," svarade Zabarri.
"Och jag må hiinda snart återvanda till fiist-

ningen," sade den aldre danska officern.
. "Nej, herr major," återtog generalen: "vi skola
ll'~nan dess talas vid litet mera allvarligt. Omstan-
dlgheter hafva nu hindrat mig derifrån, men om
.ett par c1agar ar jag fardig. Vanta sålec1es! Och
du, Kevenberg, måste hitta på någon jagt, som kan
roa herrarne j något ombyte, hor du."
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"Om don Zabarri ville gora sallskap, skulle vi
rida ut till Hammargrundssanden och hetsa trapp,"
sad e kammarherren. "Min morbror hal' ett par flinka
vindthundar, och det ar en jagt, som ar sallsynt i
hvart land."

"Hvad sager ni, kammarherre, " sade Zabarri;
"jaga fogel med vindthund? En lojlighet."

"Det ar icke den enda 16jligheten, man går i
land med," svarade Kevenbergj "och då vi trolige n
icke komma att gemensamt taga del i många, så
vore det mig h6gst angenamt att, vid en så oskyl-
dig som denna, få vara er f6ljeslage."

"Nå val," sade generalen, "jag hoppas aU her-
rarne foljas åt; goda' hiistar tror jag vi hatva oeh
hundarne svarar jag for; de ara af den gamla Bre-
miska racen." -

"Den jagten måste hen Liotti också vara med
om," sade Kevenberg; "sådant bjudes er måhanda
aldrig mera i er lifstid."

"Om skona froken tillåter," sade han.
"Ja gema," svarade Tilda. "Om vagen ej vore

så lång, skulle jag också f6lja med."
"Det vore charmant," sade Zabarri. "Min nå-

diga, låt oss hafva lyckan af ert sallskap ! Nojet
af jagten ar då ofelbart, och jag skall blifva er
trogna riddare, nar jagtifverns raseri faUar de unga
herrarne. "

"Dit ar bra långt," sade Kevenberg; "kusin blir
alltfor trott. Både min hustru och Tilda kunna åka
dit," sade generalen, glad aU se ett tillfalle aU blifva
dem qvitt for mera an en dag. "I morgon resen I
till stallet, jagen i ofvermorgon oeh återkommen till
påf61jande middag. Det blir ett lustparti, som jag
gerna unnar dig, min van," tillade han, vandande
sig till generalskan .

Resan beslots och foretogs foljande dagen.



Jagtsallskapet afreste, sedan man forsett sig med
en tidig middag, hvarvid rådjurstek, harpastej, kål
oeh gronsaker af många sorter, kyeklingar oeh bak-
verk samt kanarisekt ej sparades. Då ifrågavarande
jagt ieke hade fOr andamål att anskaffa atligt ville-
bråd, utan endast att njuta af nojet att se ett svårt
eller nara omojligt fOretag kronas af framgång, un-
der det man ej forsakade att fylla sina egna kropps-
liga behof, oeh dessutom vardinnans narvaro gaf
de fral11mande rattighet fordra någon ordentligare
mathållning, voro många dylika varor, jemte
nodig redskap, paekade i en sarskild vagn, der en
kokerska oeh ett par pigor iifven hade sin plats.
Denna, koksbjoms-vagnen, skiekades forut att be-
'stalla qvarter i byn Galltofta, oeh kloekan tolf fOljde
hela sallskapet efter. Herrame vom till hast, med
undantag af spelmastaren, som krupit upp bred vid
kammarjungfrun i den fyrspanda vagn, der frun-
timren sutto. Vadret blef litet regnigt, vagen var
lång, oeh sallskapet, hval' oeh en troligen sysselsatt
med egna tankar, red tyst det beqvamaste man
kunde, for aU akta sin kropp fOr modan oeh sina
underklader fOr regnet. Ej fOrran efter solens ned-
gång anlande de under fortfarande) duggregn till
de bondstugor, som voro amnade att herbergera sall-
skapet.

I en af dem bodde fruntimren allena. Der
fans en kammare, hvilrs vaggal' voro behangda
med styeken eller tapeter af ett tjoekt fa<;oneradt
linne-damast-tyg, dels hvitt, dels i granna fargel',
tillverkadt af bondfolket sjelfva, oeh deUa var bådas
sangkammare. Utanfor i stora stugan var matsalen
med en spis, kring hvilken en ansenlig bras a inbjod
herrarne att samlas. Snart fOrenade sig den yttre lå-
gans varmande kraft att torka kladema utanpå
med Olets oeh vinets samfalda formåga att uppfriska

sinnet invandigt. Sallskapet blef gladare, herI' Liotti
uppstamde sin tenor, froken Tilda .sin sopr.~n. oeh
don Zabarri sin basrost ; ett par tImmaI' forgmgo
hastigt under skamt oeh sång.

I det vaekraste månsken begåfvo sig herrarne
tiH sina qvarter, de tre danske till ~tt, hvar~st .de
snart njoto hvilans behag, oeh de bada sydlandm-
game tiH ett annat, der de pesterade mot ohyra,
fOrskamd luft, hårda sangklader oeh uselt vatten,
med flere af detta lifvets olagenheter.

Vid midnattstid vaknade Tilda oeh hOrde tatt
utanfOr fonstret aekorden af en mandolin. Don
Zabarris djupa rost lat ej lange vanta på sig; to-
nerna af en spansk romans utgoto sin klagan oeh
Tilda tyekte sig fornimma de halft fOrstådda orden
ungefarligen sålunda:

"Månens milda sken finner mig åter klagande
Yid alskarinnans jemt tillslutna fOnster : dess strålar,
de lyekliga, de intranga fritt genom rutan, de leka
på hennes snohvita barm, de smeka hennes rosen-
kind - och jag - jag suekar oeh langtar."

"Du alskade du oppna ditt fOnster, om an blott
till Mlften. Al~kar'en skall nog veta oppna ditt
hjerta fOr himmelens sallhet. Men nu - blott jag
suekar - oeh langtar." - . ..

"Obevekligt, hvilt som alabaste~n, fiek dit! bro?t
afven dess hårdhet? ViIl du nedsla allt hopp? VIll
du qviifva den eld, som fortal' n~!n sjal? FOlT ~nå
du finna medel att slaeka Vesuvll brand. Aek, m-
tiH doden - fOr dig jag suekar oeh langtar. "

En ljuf somn tillslOt åter den ha~.fva~na Tildas
ogon, oeh fOrst af ja~arnes rop utanfor ~aek~es ~?n
litet fOre solens uppgang. Kevenbergs rost Vid dor-
ren frågade:

"Skola vi se solens uppgång ur hafvet? - Då
ar intet ogonbliek att fOrlora oeh en lyeklig jagt
måste oekså vara i rareise, innan morgonen ar långt
liden. "



· ~nOl:nnågra minuter var Tilda fardig. En gran
ndklad~.ll1g, a~ en bre? go.rd~lsammanhållen omkring
det smarta lJfvet,. foll l langa veek anda ned till
marken; spetskragen undangomde hvar skymt af
hennes hals, men hattens smala kant framskot en-
~ast om~rkligt ?fve~ ett ansigte, der ros oeh liljor
omsom vIsade SIg radande.
o Redan flammade hafvets latt upprorda våg af
aterskenet från osterns eldroda himmel. De latta
dunsternas brytning visade en mera glansande stråle
som vi?gade si~ alltsom oden forlorade i glans, oeh
steg hogt uppat det blaa hvalfvet midt ofver det '
s~alle, der ~olen var ~nder synkretsen. lnom kort
sag.os fel:n hl~ sex dyIJka, men något kortare strålar
spnda ~Ig fran samma medelpunkt i en halfeirkel;
s.~art.bhfva de .?redare, me~ mindre lifliga, oeh snart
fo.~-s~mna..~e fo~-s9lens brmnande skifva, som maje-
stahskt hOJer SIg ofver den omaUiga rymdens jemn-
strukna rand. Hafvet synes liksom stå i lågor jorden
antager en ny oeh forklarad uppsyn, oeh h~la na-
~uren tyekes fira 'en gladjefest fOr himladrottningens
aterkomst.

Naturen var likval ej i den trakten af de
~~ekraste. ~or agat utbredde sig endast slata sand-
faIt, som har oeh der h6jde siD' till en kulle men
voro utan trad, utan buskar o"eh till storre 'delen
utan andra vaxter an sandstarr oeh något hven.
Blott byns narmaste omgifning utmarkte sig 0'en0111
e~. starkare ovegetat!on, med applen belastade"frukt-
trad oeh nagra bJorkar. Marken foretedde efter
den afskurna rågen en tun n stubb; efter bohvetet
v.ar de~ alldeles rod oeh ingen h6stbrodd visade annu
S111gronska~. utan allt fOrenade sig att framstalla
den oangenama taflan af en ofruktbar nastan ode
h-akt, der ej en gång luftens sångar~ uppstamde
något morgonqvade.

Jagtpas~arne kommo fram oeh jemte dem, kopp-
lade, tva langa, gulbruna, slathåriga vindthundar,

med krokta ryggal', breda oeh djupa bringOl', af-
smalnande bakdel oeh platta ben. De gingo, nastan
kanslolosa for allt, som tilldrog sig nara omkring
dem; de små glansande ogonen voro spanda utåt
det aflagsna fjerran oeh blott ditåt tyektes all deras
uppmarksamhet vara rigtad. Begåfvade med for-
mågan att inom några ogonbliek oeh utan synner-
lig mod a vara der, straekte de den spejande blieken,
liksom langtande efter friheten, utåt det oofver-
skådliga faltet, oeh upplyfte de små, spetsiga 01'0-
nen, så snart någon rorelse derute kunde markas,

Nar generalskan var tillreds att folja med i
sin vagn, satte den jagtlystna skaran sig i rorelse.
De red o långsamt oeh lange arver sandhedar oeh
långsluttande h6jningar utan att traffa annat an
några kråkor.

"Par Dio," sade Zabarri, "denna oken ar ieke
sardejes treflig; jag forlåter foglarne, som kunna valja
hemvist, att de ieke slå sig ned har, oeh det ar blott
froken TiJdas sallskap, som kan formå mig rida ett
steg langre utåt denna odekust."

"Finnes har ingen oskuren hafreåker i grann-
skapet?" frågade den danska majoren. "Der hålla de
sig sakert, om den ar nara stranden."

"Jo, mera i sadel' skall vara några," sade en af
stal1drangarne, "oeh folket i byn sade, att de stora
foglarna gora nog myeken skada der."

"Vi rida deråt," sade Kevenberg; "endast litet
tålamod, oeh derjemte får jag bedja om en full-
komlig tystnad tills vidare; annars få vi ieke se nå-
gonting."

Generajens jagare, som var med, vinkade med
handen oeh gaf så många teeken till tystnad, att de
slutligen, likval något sent, åtlyddes af sallskapet.
Man var helt nara kanten af en h6jd, på hvars
sluttning en af de efterlangtade åkrarne fans. Ja-
garen tyekte sig red an på forhand ini saden se
några uppstiekande hufvud, oeh afkopplade vindt-



hundarne, som genast sprungo nedåt. Sallskapet
skyndade fram på kanten af kullen, men foglarne
hade redan sett och hOrt for mycket fOr att droja
med sin flykt; tolf eller tretton stycken lyfte sig just
från jorden och flogo utåt faltet.

"Det var stora, superba pjeser," sade Zabarri.
"Men så dumma ara de val ej, att de låta taga fast
på sig, nar de kunna flyga."

"Vi få val se," svarade Kevenberg, hvilken s
forsigtighet alt ej lemna Zabarri ensam hos Tilda
nu gaf vika fol' jagtifvern och egenkarlekens fordran
,att visa mojligheten af en lyckad jagt. ,

"Men," tillade han, "vi måste gora vår sak
annorlunda. Vil! min tant med vagn en och Tilda
och de af sallskapet, som ej ,åstunda att rid a fort
?ch vidlyftigt omkring, stanna bar på hajden, hvar-
lfrån hela fallet ofverskådas, och endast fOlja dess
strackning åt den sida, hvaråt vi der nedanfOr rida,
hoppas jag kunna åstadkomma någon fångst."

Så skedde; och Kevenberg med de båda office-
rarne och de tre stalldrangarne redo ned utåt faltet.
De fOljde hufvudsakligen den kosa, foglarne tagit,
men skilde sig åt med elt par hundra alnars mellan-
rum for att så mycket battre kunna uppt.acka, hvad
som fans på marken. Den jagare, som lockat
vindthundarne til! sig, lemnade dem lOsa och red
allena på hOjdens kant, lån~samt af och an.

Det i:ifriga sallskapet sag, huru de ifriga her-
rarne trafvade omkring på f'altet och uppskramde
annu en gång foglarne, som då åter flogo tillbaka
mot hajden, men på långt afstånd från det stalle,
der sallskapet var. Jagaren med vindthundarne
vinkade, aU alla skulle fOrblifva stilla, och snart sågo
de Kevenberg med sina fOljeslagar i galopp taga
.en lång omvag, svanga omkring så att de komma
på andra sidan om foglarna, samt i fullt fyrsprång
drifva och fOrfOlja dem. Flocken skingrades derige-

nom; den ena flag hit och den andra flag dit ofver
fåltet.

Efter ett litet drojsmål red jagaren med vindt-
hundarne åstad i jemnt traf och gjorde en vidstrackt
cirkel rundt omkring en liten låg hOjning ett stycke
framfOr dem på faltet; och i det samma kom Ke-
venberg ofvanpå hOjden med den starkaste fart, hans
trotta hast fOrmådde taga, samt vinkade åt sall-
skapet aU fOlja sig utror. Vagnen blef qvar, men
Tilda, Zabarri och spelmastaren galopperade med
honom rakt emot den lilla hOjden, omkring hvilken
jagaren red till hOger. Spelmastarens hast, hvilken
lange varit orolig ofver aU hela tiden hålla sig stilla,
nar de andra kamraterne sprungo kring ofver faItet,
gjorde nu gladjehopp utror backen, fattade betslet
med tanderna och satte af med all magt. Den
stackars Liotti, som ej var någon sardeles skicklig
ryttare, och hvilkens jemnvigt i sadel n genom dessa
språng genast något rubbades, blifyer fOrskrackt,
faller hatten, vacklar åt ena sidan, fattar med båda
arm arne omkring hastens hals for att hålla sig fast,
satter med denna rareise halarne i sidorna på ha-
sten och påskyndar således hans lopp, som ingen
tygel bjOd till att bamma. Haslen, ofverIemnad åt
sin egen ledning, tager vagen till venster omkring
den lilla backen, som snart fOr sallskapet bortskym-
mel' denna ridt.

Tilda och Zabarri fortsatte emellertid, med Ke-
venberg såsom ledare i spetsen, galoppen uppfOr och
tvars ofver den liila hOjningen, samt stannade på
dess motsatta sluttning, just i det samma som en
trapp der nara intil! blef uppdrifven af vindthun-
dame. Den af fOrra fOrfOljandet litet lrottade fo-
geln hade ej miirkt vindthundarnes tysta, latta och
skyndsamma annalkande, fOrran de voro honom på
en hundra alnar nara; nu bOrjade han springa
undan snedt fOrbi jagtsallskapet. Man såg den ett
par alnar hOga, af hvitt, grått och brunt skiftande
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fogeln, med halsen långt framfor sig strackt, flaxande
med vingarne efter yttersta formåga påskynda sitt
snabba lopp, forfoljd i hack och hal af de båda
ifriga hundarne, hvilka med långa och hastiga språng'
strackte sig langs jorden och ofta vidrorde sanden
med det djupa brostets nedersta kant. Med hvarje
språng kommo de narmare fogeln, och nar denna
slutligen lyfte sig från marken fOr att fly genom
luftens sakrare rymder, kom den storsta vindthun-
den så nara, att han med ett hopp rackte fngelns
ena vinge och holl honom fast. I ogonblicket var
den andra vindthunden der, oppnade sitt vida gap,
och bet halsen af den arma flyktingen.

Emellertid hade spelmastaren icke fOrmålt alt
langre hålla sig qvar på hasten, han matte sanden
med sin langd och djuret fortsatte gnaggande sitt
lopp omkring hOjden. Då skramde arven detta upp
en trapp, hvilken hvilade der efter sin flygt. Fo-
geln, som blott ser en hast, springer endast ·undan
så mycket att han ser sig saker- for denne, då hans
kosa for hono1)1 mot det stalle, del' den andra fo-
gelns bana just då så snopligt slutades. Vindthun-
darne slappa i ogonblicket den doda fogeln och
satta af med snabba, allt langre och langre språng
for aU gripa den kommande, hvars uppmarksamhet
alltfor lange var fast på hasten. Hasten tycktes
afven, vare sig af vana vid hetsjagt eller annars af
någon egen drift, hafva sitt noje af aU trafva rakt
efter fogeln, och detta blef dennes olycka. For sent
markte han vindthundarne, hvilka redan i fullaste
fart komma emot honom. Han vek val hastigt undan

. utåt faltet, fOr alt der hafva utrymme aU taga fart
for sin flygt, men innan han hann det ringaste hOja
sig från marken, faltade den ena af hundarne med
tanderna i elt af låren och den andra grep honom /
ofver halsen. Dermed var det slut.

Glada samlade sig alla omkring dagens byte,
stego af hastarne och beskådade de stora, skona

foglame på alla sidol'. Afven spelmastaren kom
slutligen, men linkande och barhufvad, med sprackta
underkladel' och sonderrifvet rockskort. Han gno-
lade under gåendet en neapolitansk aria ofver sla-
get vid Cerigoula.

"Se herr Liolti", sade den yngre officern;
"han tankte formodligen sjelf springa fast den der
fogeln - var hasten icke snabb nog, min herre?"

"Fanen gel' jag en sådan hast."
"Ja så, han var alltfOr trogkord - men min

vanskap fOl' herrn ålagger mig fOrestalla er faran
af alt på sådana ben begifva er åstad att spl'inga i
kapp med trapparne."

"Sådana ben!" sad e spelmastaren fortretad,
framstriickande det hogra benet, som han under-
stodde med handen i knavecket.

"Ja, sådana" , återtog officern. "Jag skulle gifva
herrn det oegennyttiga rådet aU till nasta gång byta
med tuppen."

. En salva af skralt ledsagade denna qvickhet,
hVilken spelmastaren ej tycktes fOrstå aU vardera
fullt så mycket som det ofriga sallskapet.

"Jag beklagar", sade majoren, "aU forsoket af-
lopp så illa. Herrn var också i en ganska kinkig
belagenhet, innan herrn tog den utvagen aU falla
af hasten. "

"Det var en fuga, som inpreglar sig i mitt minne
på alla satt" , svarade den olycklige ryttaren; "så nar.
hade jag brutit min hals. Men hvilka faror utsat-
ter man sig icke gerna fOr, nar det handlar om aU
gora froken eU noje, och hvad kan man ångra ef-
te~åt, nar det lyckas så val som detta? Det ar ju
I~llgman har .~tt tacka fOr den andra fogeln - prak-
tIga f~glar! Aro de goda aU ata?"

"Ah ja", sad e jagaren och drog på munnen,
"men hade icke Lionna varit, så tror jag knappt
hen spelmastarens mun kommit alt smaka den sega
biten har."



"Ja, herr Liotti ar lika fortrafflig jagare som
skieklig ryttare", sad e Zabarri; "vi stå alla i myeken
fOrbindelse for det verkliga noje, er fard under hets-
ningen gjorde oss."

"Segraren får afven vidkannas någon forlust",
sade Kevenberg; "men tillfredsstallelsen att lyekas
mildrar smartan; al' det ieke så?"

"Men skaffa reda på herrns hatt!" sade Tilda;
"oeh se efter att hasten ar i ordning igen."

"Jag taekar, jag tackar odmjukast", sade spel-
mastaren ; "sedan man l'idit så har tappert hela da-
gen, ar det bra att få gå litet emellanåt; jag tror
jag vantar med att sitta upp så lange."

Man begaf sig till vagnen, der Liotti hastigt
sokte sig en plats, oeh tog foglarne bred vid sig,

"Det ar nodvandigt", sade han, '''att någon ak-
tal' foglarne - jag får gora den uppoffringen for
att ieke besvara någon annan af sallskapet."

"Oeh fOr att ieke sjelf tappas bort på vagen" ,
sade Zabarri.

"Åh - nog skoter jag min hast - men blåsten
oeh backen - oeh hatten. som foll af mig."

"Oeh galoppen oeh språnget, oeh den dåliga
sadeln, som ieke hade nog hoga bo 111 111 ar - _"

"Jagtreglerna" , sade den danske majoren, "bjuda
tio pund fOl' en slik handelse; oeh annu har jag
aldrig varit med på någon storjagt, der man ieke
strangt vidmagthållit de gamla sedvanorna."

"Tvars Ofver skaB han laggas på den sadel,
der han ej suttit nog fast", sade den yngre offieern;
"oeh hagelpung har jagaren en ganska lång oeh
dugtig, att fOrratta afstraffningen med", fortfor han,
narmande sig vagnen. "Om ingen af herrarne viII
åtaga sig den modan, så ar jag, såsom den yngsta
i laget, så villig som skyldig _"

"Nej, nej, mina herrar - nådig froken - nådig
grefvinna - nej, jag bel' - skydda mig fOr de grofva
niifvarn a, jag har, min sjal, nog af dagens vedermo-

dor andå", ropade spelmasta.reno' reste ~ig omsom
upp oeh satte sig oeh vred sIg at alla sldor.

"Nå ja", sad e Tilda,. "den ostaekar,? Lio~ti kan
val slippa med tio små VISOl' pa hemvagen I mor-
O'on i stallet for jaO'arstraffet i dag."
o ,Med denna do~ voro alla nojda, oeh man åter-
vande i sakta mak till byn, der man skulle .hvila sig
oeh hastar. Eftermiddagens sol sken mIldt mot
nedgången oeh luften fyldes af sandnejlikans valluk-
tande ångor. Den li,lla .hvita, omarkJiga blomm~ns
utdunstnino' spred sIg I rymden, bIdrog. att g~ra
den lugna °aftonen angenam for det omtåhga.ste sm-
net oeh ersatte hvad de ofriga måste sakna I denna
odsliga nejd.

"Hvad al' det fOr ett stort hus der långt borta?"
sade majoren, under det man red, hemåt.

"Det ar Ljungby", svarade TIlda. "Namnkun~
nigt fOr sitt horn oeh sin pipa?" upprepade Zabarn
med frågande ton.

"Ja, hornet oeh pipan, som togos ifrån elfvorna,
har ni ieke hort berattelsen derom?"

"Nej, min nådig aste froken, ej heller hvad elf-
vorna aro fOr djur." '.

"Det blir långt att saga er, så har under nd-
ninO'en huru alll det der berattas; men i afton kan
tid:n ~att val medgifva det. Jag skaB beratta er
den historien, med ett vilkor. "

"Beror detta vilkor af mig, så bel' jag er anse
det såsom redan uppfyldt."

"Ja - att ni deremot viH beratta oss något ur
er egen lefnad." " ..

"Vaekra froken" , svarade han, det kan val
ieke vara intressant att hora något, som end ast har
borjan aeh ieke något gifvet slut. Helh'e tror jag
ni skulle hora mina foraldrars ormrexlande oden."

"Det ar jag oekså nojd med", svarade Tilda.
"Vi samlas rattnu alla till middagsmåltid, eller hvad



vi vill kalla det, så har kJ. mot sex oeh derefter
skola vi fork?rt,a aftonen med våra s~nnsagor,"

Efter maltIdens slut, sedan till oeh med den
fol' ogonblieket upplappade spelmastaren smakat sin
mugg ol oeh de framsatta vinflaskorna voro tomda
satt~ sallskapet sig i en krets omkring spisen, del:
en Jemn eld underholls med ett par tjoeka ved-
klurnpar, som efter behof blefvo ersatta. Tilda be-
gynte sin berattelse eller

Historien om Ljungby horn och pipa.
. "Fol' fyra eller fem hundra år sedan bodde på

LJungby en gammal enka i det hus, som då stod
d~r, lika nara kyrkan som detta ar. Men det såg'
da helt annorlunda ut. Det var bygdt af gråsten
stort oeh l:!ogt,nastan som ett torn med små, hvalfd~
fonster. Ofverst oeh midt på taket var en ring-
kloeka, oeh grafval' rundt omkring, tatt intill mu-
rarna. Från e!1 oppning mellan två små fyrkantiga .
utbyggnader mldt pa den ena gafveln kunde en vind-
bro fallas ne~ ofver grafvenj men nar den var upp-
dragen, gafs mtet medel fOr menniskor att komma
in i det gamla nastet, der ugglor oeh andra natt-
foglar under takets ojemnheter hade ett fritt tillhåll.
Stork oeh svala syntes der aldrig, oeh om det nå-
gon gång intraifade aU sådana sokte bereda sig
e!t bo på den inbjudande takåsen eller i fordjup~
nmgen af nå gat fonster eller en vagg, så forsvunno de
~enast. efter en natts sammanvaro med de ohygg-
lIga dJur, som voro hemmastadda der sedan urmin-
nes tid."

"Ofvanpå taket val' en vaktare som från sin
h6

0
ga stånd~unkt ku~de skåda långt omkring sig

utat de omglfvande faIten, oeh som vid annalkande
fara skulle gifva teeken med stormkloekan hvilkens
Ijud då från kringliggande byar ditkallad~ godsets
underhafvande. "

"Fruns egenskaper voro mera en karls an ett
fruntimmers. Stor, mager oeh Jång, kande hon in-

gen fallenhet aU deltaga i v~rJdens flygti~'a, nojen,
men så myeket mera att halla ordnmg l Sltt hus
oeh med sina underhafvande. Hennes stranghet oeh
rattvisa tålde ingen fOrsummeIse oeh ingen olydnad,
lika litet som hennes sparsamhet kunde fiirdraga
lattja oeh vårdsl6shet. Hennes mod val' såsom
stormens oeh hennes ståndaktighet som halleber-
O'ets."
b "Hos denna fru tjenade en drang vid namn
Lars. Han var en trogen, flitig oeh ordentlig tje-
nare, som under tolf till femton år tjenat frun till
nojes oeh af henne val' ansedd som den forsta af
hennes husfolk. Denne drang hade en fastmo vid
namn Bolla."

"Bolla var en ung grebba med roda band i sitt
rOda hår, roda rosor på kinderna oeh roda strum-
par i skorna. Han var liflig oeh rask, men litet
nyekfull oeh frågvis. Lasse tyekte han val om, oeh
hoppades snart få satta sig i ro med honom på
en bondgård i Wanneborga."

"Nu hande sig en sondagsafton på senh6sten,
i November, aU de båda, jemte de fleste af tjenste-
folket, sutto framfOr eldbrasan i den stora kammare,
der pigorna om hvardagsaftnarne brukade sitta vid
sina spinnroekar. Stormen pep från hafvet och
regnet smattrade på fonsterluekorna. Nattens mor-
kel' var ogenomtrangligt fol' hvart menskligt oga, oeh
sjelfva vaktaren på taket hade fått fruns til!stånd att
på några timmal' lemna sin post. Prat oeh sk1'att
hallo folket muntra, oeh de raade sig med berattelser
om sina egna afventyr."

"Nå, Torbern", sade Bolla til! vaktaren, "har du
ingenting roligt att beratta? Du deruppe från h6j-
den bland- foglarne måste hafva sett myeket saker
oeh myeket mera an vi andra, du, som skall se dig
bestandigt omkring."

"Sett har jag nag", svarade Torbern, "myeket



mera an du skulle tåJa vid, jag, som i trettio år
hval' naU kloekan tolf sett ned på kyrkogården."

"Uff" , sade Bolla, "det viii jag inte veta men
du har nog seU lustiga saker oekså." '
. "~ag ~ar seU den stora stenen på gardet lyfta

sIg fran Jorden oeh svang a om i luften som en
platt på en munkpanna", återtog vaktaren - "ja
det har jag gjort." ,
.. . "N~l skarfvar han till igen", sad e hon; "stenen
ar JU sa stor som halfva huset. Kan du icke saga
oss sanningen."

"Sanningen" , svm;ade han' "jo så sant som
jag lefver har jag hval' jUlnatt em'ellan juldagen
?eh annandagen seU den stora stenen upplyft från
Jorde~~ oeh de~unde~ det ~laraste ljus, ja, långt lju-
sare an det nagonsm ar I kyrkan julottan."

"Det var roligt", infOll hon; "då kan jag få
komma upp den natten i ål' på taket oeh se har-
ligheten."

"Nej, min fina grebba, det får hon allsinte"
sva~>ade~an. "De der små tyeka ieke om aU ma~
spepr pa dem; oeh jag vill ieke komma i nåaon
osamja." Ic>

"De der små", återtog Bolla "de der små! Hvad
al' det fOr bytingar?" '

.. "En star~. ~.ad.eril ~ven i det samma omkring
hornet med forfarhgt tJut, oeh lyfte en af fOnster-
~~eko.rna från sin~ kr~kar. En uggla flag in genom
oppnmgen rakt at spIsen oeh alldeles emellan fol-
ket, som fOrskraekt oeh skrikande sprano' undan
oeh ut ur rummet. EJdgnistor och glOd' flage of-
vel' hela golfvet, rok oeh os uppfylde rummet. En-
qast ~ar~. oeh kusken vågade stanna qvar, tappte
a!er ~I1lfonstergluggen, makade elden i spisen i ord-
mng Igen och skrattade åt de rad da som flytt utan
att någon fara varit på farde." '

"Vid aftonmåltiden, nar de sutto vid sin kalla

bohvetegrat, gjorde Lars myeket narr af Bolla fal~
hennes raddhoga."

"Ja nu al' du stOl' på dig", svarade hon fOrtre-
tad "nar du hade kusken till hjelp; men ensam ar
du 'ieke MUre an jag." .

"Lars drog spotskt på munnen, men sade 1l1-
genting." o

"Ar du en sådan kaxe", forUor Bolla, "sa upp-
manar jag dig att natten emel1~.n n.~sta juldag oeh
annandagen se efter, hvad det ar for otyg. der ute-
på gardet under stenen. Ja, )ag t~ots~r ?lg aU du
ieke vågar på att ensam beglfva d~.g~a langt utom
huset midt under natten. Prata har ll1ne, det kan
du nog, men gå ut sedan det ar markt, det tars du:.
ieke."

"Lars var just ieke myeket najd med afvent y-
ret: men narvaron af allt det afriga husfolket eg-
gade hans mod med egenkarlekens sporre, oeh han
svarade hastigt: .. ..

"Jag lofvar dig aU se efter, ~vad det ar f?r et!
ovasen vid stenen; oeh det ma ga huru det VIII,sa
skall jag dit nasta julnatt. Få se, hvad .du sager-
efteråt men ieke skall du behafva trotsa Img mera.'"

"Bolla ångrade sedermera att hon genom sitt
trots varit orsaken till det lOfte Lars gjort, men hon
var oekså alltfar nyfiken aU få veta sakens sam-
manhang, oeh langtade med bafvan efter den be-
stamda natten."

"Den kom, men ingen blund lyekte Bolla~ agon.
Hon stalde sig i ett af de två utbyggena VId por-
ten fOr att se huru fOretaget skulle aflapa. Lars
går till stal!et, 'sadlar ~en stora svarta ~ingst.en, bel'
sina kamrater hafva vll1dbryggan nedfald, tIl! dess
han återkommer, oeh rider åstad kloekan narmare
ett på natten." .

"Nar han kommit ut på vagen, ser han genast
ett ljust sken vid det stalle på gardet, der den stora
klippan Ljungby-sten ligger. Han ser snart att ste-



11en ej mera ror vid jorden, aU den vid pass en
hal f aln svåfvar upplyft afver den, oeh aU elfvorna
derunder hålla sin midnattliga dans vid det blek-
roda skenet af små gnistrande bloss. OfOrskraekt
rider han narmare fOl' att åskåda de natta varel-
sernas behagliga rore15er, likasom dragen af åtrå
att se dem på ett mindre afstånd."

"Då kommer den langsta af dem, med en krona
af ljungblomrnor på hufvudet oeh en liten pipa på
-ett band ofver axeln, fram till honom, fOljd af en
annan, som hal' ett fullt dryekeshorn ihanden, oeh
bjuder honom drieka derur. Drangen tog hornet
Deh fOrde det till sina lappar; men det tyektes ho-
nom, som om tusen stjernor oeh tusen gnistor blankte
mot honom i hornets djup, oeh han vidrorde ej dess
bradd. Han besinnar sig hastigt, gal' det heliga
korsteeknet fOr brostet, hvalfver om hornet, så att
{[ryeken spilles, dels på marken oeh dels på hastens
land, der den fraser upp med en blå, fladdrande
låga, som gal' drangen nastan yr i hufvudet. Elf-
konungen satter pipan till munnen; men innan han
hunnit blåsa en ton, faUar Lars den med all sin
kraft, ryeker den till sig oeh rider i sporrstreek tvars
.afvel' åkrarne ratt fram till Ljungby, der blott vak-
tm'ens ljus hOgt upp i luften blanker genom den
morka natten. Småtrollens hela hop far efter ho-
nom som en rinnande stram. Men de hoga, plojda
fårorna på åkern hindra deras lopp: de blifva nod-
sakade att hålla sig på landsvagen, langs hviJkens
slata sand de obehindradt påskynda sin hastiga fart.
Vagens b'okning i rat vinkel fOr dem likval så långt
åt sidan, oeh den svarta hingstens anstrangda snabb-
het ar så Iyekligt begagnad, att Lars hinner till vind-
bryggan, innan annu de fOrf61jandes hop ar der."

"Drag upp bryggan, kam rater", ropade han,
utom sig af fasa, "drag upp bran!"

"·Oeh innan haste n har lyft sin fot till sista ste-
get från den dånande bron, ar hissningen b6rjad

oeh i ogonblieket fuIHindad. Trollen stanna på graf-
vens kant med bistra bliekar oeh vl'edgade åtborder."

"Hasten, som så raskt fort Lars hem igen, ar
knappt inom porten, fOrran han sti:irtar dod på sten-
golfvet; oeh Bolla, hvilkens forskraekelse, då hon
ser sin fastman forf61jd på detta satt, ar grans16s,
straeker sig for aU baUre kunna se så långt utan-
for fOnstergluggen,aU hon fOrlorar jemnvigten oeh
faller ned i l'inggrafven, der hon krossas mot ste-
narnes utstående, hvassa horn. Men det marker in-
gen. Dånet af vindbryggan, klangen af stormkloe-
kan, som vaktaren låter ljuda med all magt, oeh
åsynen af småtrollens hela har fasta alias odeJade
uppmarksamhet. "

. "Frun, uppvaekt af alJt detta ovasen, kommer
ned i vl'edesmod. Hennes sinnessUimning blir ej
mildal'e, då hon ser den skona svarta hingsten ligga
dod for sina fatter oeh Lars med forsti:irdt utseende
stå midt i gången, hållande hornet i ena handen
oeh pipan i den andra."

"Ar det du, slyngel", ropar hon haftigt, "som
ar skulden till aJlt deUa? Huru understår du dig
att utan tillstånd taga den basta hasten ur stallet
midt i natten? Huru kan du vara så ofOrskamd att
rida ihjel honom?"

"Lange forHor hon aU trata oeh grala, innan
det ofriga tjenstfolket hunnit saga henne orsaken till
alJtsammans. Då tog hon hornet oeh pipan, oeh
sade:

"Slyngel, gif hit - gif mig detta i afrakning på
ersaUningen af hingsten!"

"Men trollen utanfor begynna tjuta oeh låta.
De skarande tonerna smalta småningom tiJlsam-
mans till en end a fyllig rost, oeh denna ljuder dun-
drande:"

"Gif oss tillbaka hornet! Gif tillbaka pipan!"
"Frun gal' tre korsteeken ofver pannan, ofver



"Eld och brand
"af oblid 'hand!
"Allt ar bestamdt, bestamdt, besUimdt."

45

~e~, då egar<~n låtit hornet ,oc~ pipan flyttas der-
lfran. T~:e g~nger hal' det blrfVlt ett rof fol' lågorna,
och nu al~ fOl'o~dnadt, aU hval' arftagare med ed
skoall f~,rphgta sIg ..aU aldr}g skilja dessa klenoder
fran stallet. De forvaras l en sarskild låda som
alltid J~r in.last i eU valnotskåp." '

~,ar Tilda ~lutat sin beraUelse emottog hon for
?et saU, hval'pa hon, framfart den, mycket lofol'd,
l syn"nerhet. af, Za~arrJ. Slutligen frågade han: .

,. . Har 111 sJelf, mtagande froken, seU dessa mark-
vardlga och skenbarliga prof på satans magt?"

"N '" d .r ej , svara e hon leende; "men de lal'a icke
vara stort aU se."

"~~g hal' sett ,dem", sade Kevenberg. "Deras
yt~re ar ..gans~a sll~lpelt och tillkiinnagifver ej på
nlll~sta saU nagon

o
mne~arande kraft. Obetydliga

sma prydn,adel' pa. ett !J~et oansenligt horn af nå-
gon ,ung tJ~r,. temhgen lila arbetade, och, en den
vanhgaste latplpa af ben, gifva icke nåO'ot hogt be-
grepp om ,~lfvornas konstsinne eller arb~tsfiirdighet.
~en d~,n for~an~else, .som hvilar o[ver det begångna
ra~?et, ar omlsskannehg fOr hval' och en som u -
m~l'ksamt n.ågon lan~Te tid betraktat de~sa minlet
marken, hVllkas askadande i sjalen qvarlemnar en
hemsk oeh nastan qvalfull kansla. "

~Det v~r nog ,besyn,nerligt", sade majoren, "och
0.~1 Icke fr?ken. sJelf gjort sig den modan aU he-
ratta den hlstoJ'len, så hade jag aldrig tl'ott ett ord
deraf."
. "~en er sannsaga, don Zabarril Den hoppas
Jag bhr utan både elfvor, troll och gastar" sade
generalskan. '

"J~ visserligen" , svarade han, "den ar icke så
ohygglrg. "

"Nå, låt oss då hora!"
~o~ Zabarri begynte sin bel'attelse sålunda:
~m far, don Antonio, var en rik eO'endoms-

herre I den skona provinsen Valencia, ett af Spa-
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mUl1nen och afver brostet, satter ut hufvudet ige-
nom fOnstret och svarar med hog rost:"

"Viken bort, leda troll, från eU kristligt hus l
Viken bort! Hornet och pipan skolen I aldrig mera
skåda. Viken genast bort!"

"Starkare och vildare blir ljudet utanfOr, men
det saktar sig åtel' något och man bel':

"Gif tillbaka, hvad som al' vål't! Annars ång-
rar du dig mer."

"Frun stracker ut sin hand och gal' korstecken
mot dem, sagande: "Bort, bort, stygga pysslingar;
bort med er genast, eller skall vinden stro er som
agnal' kring rymden!"

"Då blifva ljudet och låten fOrfarJiga, och de
vilda rosterna blanda sig med den tilltagande stor-
mens hvinande till ett fasansfullt skran. Med ho-
tande åtbOrder ropa småtrollen nu:

"Hornet tOm
"och pipan du gom!
"Akten dem jemt, alltjemt, alltjemt.

"Men skulle Ljungby sakna
"sin skatt af elfvors ror,
"lar midnattstid du vakna
"vid trolIens omhetsprof.

"1're gånger upprepades sången, innan hanen
gol, men med dess fOrsta Jjud var allt tyst och små-
trallen fOrsvunna."

"Sedan har Ljungby sten aldrig varit rubbad
från sin jordfasta plats, ej heller ha troll och elfvor
sedan dess visat sig i den traktcn. Men pl'ofvet
af deras magt har Ljungby ront tre sarskiIda gån-
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varit vid klostret och underrattat sig. Hon sorjer_
donna Vivica som det vore hennes eget barn."

"Hon måste befrias" , sade min far; "hon må-
ste, kosta ~~ad det kosta vill. D~ ar fintlig, Rodrigo;
kan du stJala undan henne, sa aro tusen dukater
din minsta be16ning."

"Hva~ min herre befaller, det skall ske", sva-
rade Rodngo; "hvarthan skall hon foras?"

"Hit - hit", svarade min far."
:Men sedan Rodrigo forestalt honom, huru myc-

ket lattare hop skulle kun.na forborgas på ett jagt-
slott, som mm far had~. l Murcias bergstrakt, blef
beslutet aU han skulle fora henne dit."
. "Rodrigo fCirsågs med penningar och begaf sig
Ifr~n slottet under forevandning af en resa åt Ma-
dnd. "

"Efter åtta. dagars fOrlopp, en natt då min far
och donna Mana hade ofverlemnat sig åt 'somnens
ro, hordes på en gång ett hiiftigt bultande på por-
ten. Den slogs på några ogonblick in, och det 1'0-

pade~ "Saneta Hermandad", "la saneta Hermandad!"
Dessa utrop satte donna Maria i den stCirsta

fOrskrackelse. Min far, mera behjertad bad henne
ligga st!lla, kladde sig hastigt och oppn~de don-en."

"Tlllbaka" - sade en gro f rost och en fram-
strackt pistol motte hans brost."
.. ".~1infar, som. såg två- i?qvisitionstjenare utan-

for donen, drog SIg genast In i rummet igen glad
af den forhoppning, han hade, attdeUa nattbesok
e~ var fororsakadt af annat an donna Vivieas radd-
nmg. "
.. "Så forh?ll det sig afven. En alguazil genom-

sokte hval' vmkel och hval' vrå af huset men for-
giifves. Han anstiilde fOrhor med min' far med
donna Maria och med alla husets tjenare, m~n in-
gen ~unde !emn~ de.~ ringast~ upplysning."
" Alla ara ~lllstades hii~ , sade han slutligen,
utom kammartJenaren Rodngo; hval' ar han?"

niens utmarktaste landskap. Vid unga år herre Of-
vel' sin fOrmogenhet, begaf han sig. på res Ol' i
Europas ofriga mest odlade lancIer, och återkom ef-
ter fem eJler sex års frånvaro til! ett slott."

"Hans fOrvallare der hade två dottrar, Maria
och Vivica, tvillingar, båda 16 år, vackra och så
ovanligt lika att de icke kunde åtskiljas. Deras
skonhet intog min far så hiiftigt, att han gifte sig
meil Maria. Snart befunnos båda systrarna i samma
tillstånd, och inom året voro de forlosta med hval' sin
son, den ene så lik den andre, att modrarna sjelfve
knappt annorlunda an gissningsvis kunde åtskilja dem.
Men forvaltaren blef ursinnig, och satte, oaktadt
min fars boner och hotelser, den ogifta dottern i
ett kloster. Hennes son blef likval qvar på slottet
att uppfostras tillsammans med den akta sonen,
hvilken s mor roade sig med att klada båda gos-
sarne så fullkomligt lika, att tjenstefolket aldrig

. visste, hvilken var hennes egen eller systerns."
"Maria besokte ofta sin syster Vivica i klost-

rets ensamhet, och man ville påstå att Vivica nå-
gon gång bytt klader med Maria for att på slottet
få omfamna sin son. Huru dermed an tillgick, så
uteblefvo icke fOljderna af hennes of6rsigtighet, och
en gång Maria kom till klostret, svarades henne att
systern vore sjuk. Hon skref, men bekom intet
svar; min far kom, men erholl icke heller någon
annan upplysning. Mycket bedrofvad låg han en
aftonstund på sin soffa, då hans kammartjenare
sade:

"Nådig herre, jag tror mig nastan veta, huru
det forhåJler sig med donna Vivica. "

"Min far sprang upp, ropande: fOr Guds skull
Rodriga, sag mig - hvad vet du?" .

"Han ar satt i det. heliga rummet och bespI-
sas der I:ned endast vatten och brod; så har for-
valtarens gamla Inez sagt mig, och hon hal' sjelf



"I Madrid" svarade min far.
, d o '~""Hvad bevis kan lemnas erpa. o

"Jag vet ieke, om ~ndra. b~vis derpa k~nna fo~:~
-dras an mina ord, aU Jag dlts:;tndt honom, mep ~OI
aU lugna er, min herre, oeh VIS~ el' ~U han r~gt~gt
.ankommit, så ar hal' eU bref fraq I?m .kommlsslO-
nar der, som skrifver aU han erhalht mltt med Ro-
-drigo afsanda bref." . . .

"Tjenstemannen fann allt rIgtIgt oeh begaf sig
bort med sitt folk." .

"Efter några dagars rorlopp åter~om Rodngo
oeh berattade, huru han, forkladd tIll ~unn~, en
natt insmugit sig i klostret, del~ han for manga
år sedan under en annan abbedIssas. styrel~e ha.~t
åtskilliga afventyr, oeh sedan den tIden ratt val
kande til! alla gångar oeh rum; huru. han narrat
-den syster, som hade nyeklarna, att dr~.ekaett g~.as
somngifVande likor, huru han derefter 0l?~nat dor-
ren till hemliga fangelset, fOrt do?na YlVlea l~ek-
ligen derifrån genom porten ut tIll h~starne, _om
vantade på dem, oeh ledsagat henne annu samma
natt till jagtslottet, der endast den gamla, trogna
Velaseo hade vård om henne."

"Min far oeh donna Maria med båda barnen
.afreste dagen derpå til! detta slo~t, f?ljda af en t~l-
rik jagtbetjening - oeh den fOrtJusmng, m.~d h.yll-
ken återseendet firades, kunnen I lattare. forestall:::
.er an den låter beskrifva sig. Men gladJen var eJ
långvarig." .. . .

"Båda systranm iakttogo den forslgtIghet~n att
.aldrig visa sig på samma gång for någon ~f tJenst-
folket; en af dem var alltid i don Antom?s r.~m,
-dit endast Rodrigo efter vanligheten hoade ttlltrade.
Visshet egde således ingen annan aU bada s)'slrarna
vore ti11sammans. De uppgjorde planer for fram-
tiden oeh bes16to att res a till Nederlanderna samt
-der bosatta sig. Min far skulle forst fora donna
Vivica som sin hustru ofver gran sen, sedermera

återvanda oeh bortfora donna Maria. De ofverlade
om detta i nattens stil!het vid eU oppet fonster i min
fars rum på nedre bottnen, då han i månskenet tror
sig marka att någon smyger forbi bland vinrankorna
utanf6r. Han tager ett jagtgevar från vaggen oeh
kommer til!baka til! fonstret i samma ogonbliek som
en inqvisitionens tjenare, tatt inti]] oeh midtfor båda
systrarna, ofOrmodadt uppraeker sin staf oeh ropar:

"1 den heliga - - -"
"Mera han n han ej: min fars kula krossade

hans hjerna, oeh liflos fOll han ned utmed vagen. "
"Don Antonio hoppade genom fonstret, berof-

vade den dada hastigt allt, hvad han kunde finna
beteekna honom som en inqvisitionens tjenare, oeh
kastade det in i rummet. Nar hans folk, vaekta
af skottet, kommo til! stallet, skiekade han dem ut
til! hager oeh venster aU efterspana de rofvare, han
påstod sig hafva markt oeh af hvilka han skjutit
en fOr pannan. Han sad e Rodrigo i få ord sam-
manhanget; lat honom blifva qvar hemma for att
uppbranna de inkastade sakerna oeh giek sjelf med
sitt folk utåt de narmaste skogsbaekarna, betankande
sattet aU radda donna Viviea undan den fara, han
nu såg vara ofverhangande."

"Sedan de fOrgafves sokt spår efter de rofvare,
som ej funnits, oeh i dagningen återvande hemåt,
synes plOtsligt en tjoek rok uppstiga. De marka
snart att jagtslottet står i låga, skynda allt, hvad
skyndas kan, men hinna ej fram forran byggnaden
nastan var fortard. På grasplanen låg Rodrigo med
svedda hår oeh klader, på kna, sysselsatt med en
af systrarna, som var afdånad. Bredvid stod en
kammarjungfru med en af gossarne på armen. Gos-
sen - det var jag, Sebastian - frojdade sig barns ligt
åt den granna elden utan att bckymra sig om an-
nat. Den andra gossen oeh den andra modren fun-
nas ej. Med fortviflan oeh fasa sprang min far
rundt omkring, fåfangt ropande efter gossen, och

SnGl'phanal·ne. 4
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fåfiingt seende efter modren, som ha,n ej vågade
fråga efter, Lågorna; beva.rade hemhgheten, oeh
annu vet ingen dodlJg, hvIlken af systrarn,a, som
undgiek doden eller hvilken var dess rof; ej..heller
vet någon, hvilken ,af gos~arne som var ra~d~d.
Alla ansågo emellertId d~t ofver!efvande frun~~~lIet
vara donna Maria oeh mm far pastod, att. det o.fver-
lefvande barnet var hans akta son, hVIlket mgen
magtade bestrida."

"Eldens upphof kunde inge~ upplysa ~~;. m.en
min far trodde aU Rodrigo. beg~~t.nag~n oforslgtIg-
het vid uppbrannandet af ~nqvIsItI?nstJenarens sa-
kel' oeh kunde sedermera ej mera tala h?nom. Ro-
drigo markte det med fOrtI}telse, oeh f?rsv~nn ,ef-
ter någon tid under det mm mor, ty sa maste Jag
nu kalla dom;a Maria, låg i barnsang. Hon fiekJ~n
dodfOdd dotter oeh var flere veekor utan hopp: Nar
hon tillfrisknade oeh fr.å~ade.~f~erdon ~ntomo.' fiek
hon veta att han satt I mqvIsltIonens fangeIse I Va-
leneia. » • .. • , •

"Min mor som visste aU aldng ra~dmng deIUI
ar aU vanta, ~eh som m~sst~nkte Rodn~o at~ hafva
sin hand med i spelet, radgjorde med sm faI, sam-
lade allt klingande mynt oeh alla ~yrbarheter, som
kunde fås tillsammans, upptog pa egendomarnes
framtida afkastning så myeket, som kunde uppt~gas,
skaffade i vexlar mot pant s~ myeket I?~nnmgar
som majligt, befraktade ett htet. fartyg otran Mur;
viedro oeh stalde en vaeker natt sm ~osa at ~e.nua:.

"Don Antonio hade oekså verkhgen bhfvI~ ~ll-
pen på Rodrigos angifvelse, att ej allep~st ha 1.~Jel-
skjutit inqvisitionstjenaren, utan oek latIt bortIofva
nunnan Vivica. Af forhoren befa!.1s det senare
vara troligt, men det fOrra vara sakert, oeh ohan
blef domd aU strypas på samma dag som nagra
andra olyckliga; oeh all hans ~geI?dom ~onfiskera-
des for den heliga domstolens r~knmg. VId odome~s
afkunnande foll han a(dånad pa golfvet, maste ba-
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ras ned i sitt fiingelse oeh låg der på halmbadden
nastan som haIfdod. Fångvaktaren, som tid efter
annan vetat aU gora honom små tjenster mot an-
visningar på hans bankir i staden, hade medomkan
med ~ans hjelplOsa tilllstånd oeh lossade hans fjett-
rar sa aU han skulle kunna ligga Iitet beqvamareom natten."
., "~et ar ieke m!nga na,tter qvar har på jorden

for er , sade han. Aek neJ", svarade don Antonio
"alltfor få, fOr att kunna godtgora allt det onda jag
gjort i min Iefnad." ,

"Nog andå", återtog fångvaktaren "for att kunna
gora nå,go~ g?dt åt dem, hvilka so~ jag i det Yt-
tersta bJudlt tIll att vara er, don Antonio, til! tjenst."

"Du skall ej heller bIifva glOmd i miU testa-
mente", svarade fången.

"Gif mig hellre någonting i kontant genom an-
visning på heLT Chilli", sade vaktaren.
. "G-en:a, gerna om du bIott viII skaffa mig en

blktfader I denna afton" sade min far' "om du viII
skaffa mig pater Bones~. Jag har vis~t ieke Iångtqvar."
. "Det kan omojligt ske; ingen biktfader får sIippa
m sedan det ar morkt" , svarade inqvisitionens tje-nare.

"Aek, jag Iefver visst ieke Ofver natten" sade
åter den lifdomde. "Kan du val som god kristen
~:ka mig. den sista h'osten, den sista utvagen aU
forsona mma synder, den att bikta mig? Nekar du
mig, så gal' jag oekså platt ingenting for dig, men
~nna~s har du femtio dukater, ja hundra; ty hvad
ar rmg numera all jordens aoda?"

"Det sista sUlet ofvertygade fångvaktaren att
en god kristen ej bor neka den andra tiIIfallet att
bikta sina brott fOre doden, oeh biktf'adren anskaf-
fades samma afton."

"Knappt hade fångvaktaren lemnat fången al-
lena med biktfadren, oeh denne nalkats sjuklingen
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med några trosteord, fOrriin don Antonio springer
upp, med eU enda sakert tag fattar pas torn om
strupen oeh ej slapper honom, fOrran han qvafd
låg dM fOr hans fOtter. I storsta hast afldader
han honom oeh afven sig sjelf; drager sina kIMer
på den dada kroppen oeh tager sjelf på sig pastorns,
samt laggel' honom på sin egen halmbadd, med an-
sigtet mot vaggen oeh handerna i kors. Nar fång-
vaktaren återkommer, drar han sin kapuehong ofver
ansigtet; gifver honom teeken till tystnad oeh blif-
vel' af honom beledsagad uppfor trap pOl', genom
gångar oeh fOrstugor samt af portvaktaren utsJi:ippt
på gatan."

"Med snabba steg vandrar han utåt Strada
della erusea till Madrids-porten oeh ar snart utan-
fOr staden på fria faltet. Knappt tror han sina sin-
nen, knappt tror han mojligheten af aU hafva und-
sluppit inqvisitionens hopplosa kallarhvalf; glad som
fogeln i luften viker han af de valkanda stigar, som
leda narmaste vagen åt bergsbygden, skorlar upp
omkring sig oeh påskyndar sin gång. Vid dagnin-
gen doljer han mellan några tjoeka busk ar munk-
kåpan, sedan han forut i dess gommor funnit en
temligen val forsedd penningpung oeh en dolk. På
detta saU kommer han snart till Requemas skogal'
på gransen af Kastilien oeh sallar sig till andra i
vild frihet kringsvarmande menniskor, som, ulstotta
från samhallet, likval lefva på dess bekostnad. Ge-
nom sin Ofverlagsenhet blifver han snart den mest
ansedde oeh organiserar sina kamrater tiJl eU fOr-
bund, hvars anfOrare han ar."

"Flere gånger såg jag honom hos min mor i
Genua, dit han någon gång kom sjovagen; oeh annu
minnes jag så lifligt som om det varit i går den
af tonen, då han berattade mig sina motgångar oeh
sin hiimd på Rodrigo, som kopt hans konfiskerade
slott. Men en host, då min mor vantade honom,
kom han ieke; bref från Spanien underraUade om
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hans afresa, men han uteblef. Antingen jorden gam-
mel' hans ben eller de ruJlas af hafvet, ar mig obe-
kant; men en graf har han fUl1l1it det ar sakert
ty hans vålnad har varit hos mig.'" ,

:Hans . vål~.ad", s~de Tilda, med hapen rost.
~.a nll.~ froken ; VId er sida kan man glomma

alla d~da fol' de lefvandes skull - men nar ni frå-
g~r, sa måst~ jag s~ga som sanning'en ar. Hans
valnad hal' :rId .~varJe vigtig period af min lefnad
uppenbarat sIg ~or Img, antingen giJlande eller var-
nande, men alltJd uppmuntrande."

.. ."På hv~d satt kan en ande meddela siO' åt oss
dodbge?" fragade Tilda. "

"P" o l d'. a maJ2ga mn a", svarade Zabarri, "likval tror
J~?, aU de sallan antaga synlig form. En rost från
hOJden ell~r ur h~~rtat, et~ tecken i skyn, i vaU-
n~t eller. I ~lden ar nog får aU gifva en andes
narv~ro tJJlkanna,. aU gom dess mening klar fOr sja-
len s I~.re oeh fattlJg for en dodligs fOrstånd. Hvad
V:~r yal de gaml~ profeternas gåfva annat an en
f~:m!:gu aU h.asbgt oeh sakert uppfatta oeh med
h~nforande, bnnnunde ord uttryeka de teeken, som
gora~, de under,. som ske dagligen emellan himmel
~?h Jo:d, oeh h~.Jlk~.gå forlorade for den besinnings-
l~?~ mangdens forsloade eller oofvade krafter? Hvad
h?J.de ~postl~rnes sjal, hvad gjorde deras mod så
oofv.ervl~nerlJgt, om ieke medvetandet aU stå i en
al~fl~. ha!nmad gemenskap med de bortgångne vises
oforga!1~hge ~ndar? H var oeh en bild ad menlliska
II.Jed..h.~lg.a kanslo: oeh en fast vilja aU arbeta på
s~n foradh~g eger 1l10m sig nog krafter aU Mja sig
~lll ~en standpunk!, hvarifrån en sådan gemenskap
ar latt oeh naturlJg; hval' oeh en sådan menniska
eq,er anlag aU åfven hinna en lånO't MO're hvari-
fran .hon kan Ofverse sammanhanget af det hela
~eh hll ~ch med under vissa omstandigheter skulle
kunna f~ magten aU bjllda oeh befaJla ofver de
okroppslJga varelser, som omgifva henne. Min er-



farenhet år ånnu ung och mina ogon åro ånnu
skymda af passionernas tocken, men af min vise
måstare, signor Kognola, hvars sjål aldrig hvilar,
hvars oga genomtrånger den d.oldaste vrå, af ho-
nom kan ni erfara mycket, som torde tiIIfredsstålla
er beromliga vetgirighet."

"Gemenskapen med andar år en besynnerlig sak",
sade Kevenberg. "Mången forekommer den otrolig,
fritånkare anse den omojlig, och jag skulle sjelf
delat samma ofvertygelse, om icke erfarenheten fOrt
mig på en Mttre."

"Har kusin också sett andar?" frågade Tilda.
"Ja, åtminstone taIat med dem."
"Nej, min kusin, beråtta det fOl' oss", fortfor

hon.
"Min båsta Tilda, saken år ej att skåmta med."
"Jag skåmtar visst icke", sade hon, "jag blott

brinner af långtan att hora, huru en konversation
mellan så olika vareiser kan tiIJgå. Hval' har kusin
Kevenbel'g haft sitt samtal med. den osynliga vån-
nen?"

"Just på Såfveby."
"På Såfveby", utropade generalskan j "bevare

oss Gud, på Såfveby!"
"1 det tornrummet, der signor Kognola nu bor",

fortfor han.
"Ni behagar skåmta", sade Tilda.
"Det må ni gerna tro", svarade Kevenberg.
"Ja visst år det skåmt betråffande ståIlet" , sade

majoren. "På Såfveby kan man ej se någonting
ohyggligt. Men ståIlet gal' också ingenting tiII sa-
ken; hurudan var sjelfva håndeisen ?"

':Min tant torde vara trott", sade Kevenberg, .
"och måhånda uppskjuta vi beråttelsen tiII en an-
nan gång."

"Nej", sade generalskan, "beråtta oss det for
all del, annars kunna vi visst icke sofva i. natt."

"Nå vål, som min tant befaller. - Det var fOr

ett par år sedan, min moster var dod tre månader
fOrut, då jag en naU i månskenet satt vid fOnstret
af det roda tornet och såg utåt trådgården, fOrsankt
i djupa tankar på framtiden j så blef på en gång
rummet Ijust liksom midt på dagen, och en gan-
ska tydlig rost låt hOra sig från hOjden: "Ingen ro
fins for mig, ingen Iycka fOr dig, innan Valdemar
ar lagd i sin graf." Jag trodde mig dromma, trodde
aU min fantasi fOrledt mina yttre sinnen, och fåste
intet afseende. harvid. Men fOljande naU, då jag låg
i en stiIIa somn, vaknade jag på en gång af att
ett par iskaIla fin gral' nopo mig hårdt i nåsan,
just på samma saU som min saIiga moster hade
brukat gora med mig, då jag var barn. Rått val
igenkande jag taget, men kylan meddeJade sig från
de isiga fingrarna tiII blodet i min nasa, och det
nastan stelnade i aIla mina ådror. "Hvad fordras
af mig?" frågade jag med håpen och kanske dat-
rande ståmma. Samma ord, jag hort fOrsta gången,
upprepades å nyo fOr mig, och fingrarne slåppte
nastippen. Småningom återkom blodet i sitt vanliga
varmande lopp, men nåsans yttersta anda fOrblef
långe som en isbit, och om morgonen, då jag såg
mig i spegeln, fann jag den vara kålblå, och rundt
omkring den hvita marken liksom spår efter ny-
ligen intryckta naglar. Efter eU så handgripligt
prof på ti1Ivaron af ett vasende utom mig, som
kunde satta sig i beroring med mig, når det beha-
gade, och utofva ett ånekligt inflytande på mina
handlingar, borjade jag attstarkt grubbla, på hvad
den saken hade aU betyda. Den enda Valdemar,
som jag någonsin in om slagten kånt, lefde ånnu.
Han hade, som man trodde, varit i mycken niira
vanskap med min aflidna moster under hennes lifs-
tid, och hon hade i aIlmånna omdomet lidit af ryk-
tet om denna fOrbindelse. Men detta rykte var tro-
ligen ogrundadtj åtminstone kan ingen vid en slåg-
tings dM visa sig mindre kånslofuIl och mera lik-



nojd an han gjorde det vid hennes. Den enda skil-
nad, man kunde finna hos honom, var det leende,
som nu någon gång uppklarnade hans skrynkliga
ansigte, men som fOrut, så långt an jag mi nn es dem
hafva bott tillsammans, aldrig drojt i hans oga eJler
svafvat kring hans mun. Han var rik oeh jag hans
narmaste arfving. En annan Valdemar, en orolig
menniska, hade fOl' många år tilJbaka furmits i
slagten, oeh afven bygt Safveby. Han ar begrafven
i Lund oeh hade aldrig varit fOremål for mina tan-
kar eJler min saknad. ---..:.Forgafves syssel sattes jag
flere dagar med grubblande hiirofver oeh slog slut-
ligen alltsammans ur hogen. Men efter någon tid
bJir jag åter på samma oangenama satt midt i
natten uppvaekt, och då knepo de iskaJla fingrarne
så hårdt om min nasa, aU jag gaf tiH eU ångest-
rop. "Jag lyder - jag ar fiirdig aU lyda" , ropade
jag, "men hvad skal! jag gora?" - "Dumhufvud -
Lund", skrek i mitt ora en gall oeh skorrande rost
som genomtrangde merg oeh ben, så lik var den
min alskade mosters. Då sprang jag upp oeh kladde
på mig och bes16t resa från stallet. Men innan jag'
var fardig med inpackning och afsked, kom ett bref,
som underrattade mig om min onkel Valdemars
dod. Jag afreste gem~'st, oeh fann i Lund verkJigen
gamla Valdemar Liljenroos' kista, som under en
reparation blifvit upptagen oeh stald ofvan jord.
Den ble f innan kort åter nedsatt, och om den an-
dra Valdemars ordentliga begrafning derstades drog
jag arven noggrann fOrsorg. Sedan har min natlro
ej blifvit stord af något dylikt, men min ofvertyg'else
om mojligheten deraf ar grundad på deUa faktum.
och om det kan landa til! min egen forbattring eller
upplysning, så skulle jag med noje emotse det ogon-
blick, då ett okroppsligt, friare oeh adlare vasende
meddelade sig åt mig på hvad satt som helst -
dock såge jag gerna att nasan finge vara oantastad."

"Kusin anmaler sig således til! larjunge hos den

h6g1arde och vidtberomde signor Kognola", sade
Tilda, leende.

"Ack", sade den yngre officern, "kammar-
hel'l'en har sakert snufva, och det var edra egna
fin gral', som buro sig litet oskiekligt åt i somnen,
just nar fantasiens .drombilder återgåfvo den orediga
skepnaden af dagens tankar. Del var val vintertid,
då detta tiJldrog sig?"

"l December och smaJlkall vinter", svarade
kammarherren ; "men handelsen, ehuru besynnerlig,
ar dock ett faktum, som ar obestridligt, ty ensamt
derpa hvilar hela min tro om mojligheten af något
sådant. "

"Obestridligt ar det", sade majoren, "oeh jag
blir .nu en troende, nar karnmarherren, som ar så
fordomsfri, haft denna erfarenhet."

"Bevars" , sade generalskan, "från eU sådant
besok; hu då!" forUor hon med en rysning, "jag
doge på staJlet. HeJlre viII jag vara okunnig och
dum, an umgås med sådane. Man l'et ju icke om
det ar morkrets andar, som gackas med en syndare
oeh kunna leda honom i f6rderfvet."

"Ja, tiderna ara rysliga", sad e majoren. "Den
ondes anhang okas dagligen. Uppe i Sverige och
Finland, der har man varit nodsakad branna oeh
aflifva tjogtals menniskor, som blifvit f6rledda till
gemenskap med den arga' fiendelJ."

"Har man en inqvisition har ock", frågade
Zabarri.

"Ja," svarade Kevenberg. "Konungen i Sverige
har ansett sig nodsakad att vidtaga de strangaste
åtgarder, och de svensk a kommissionerna eftergifva
fOga den h.~liga inqvisitibnen igrymt nit och fOr-
blindelse. Andamålet må vara hvilket som helst,
oeh samvetsgrannheten an så nograknad, så ar det
likval sakert, alt skonsamhet oeh ett mildt bedo-
mande numera fOrgafves onskas af de upplystare
man, som sparsamt finnas narmare polen. Det blinda



nitet ar så myeket mera oblidkeligt, som det ej af-
ledes genom tillfredstallandet af andra menskliga
passioner. Har tillfredsstalles hvarken begaret efter
hamd, efter rikedomar, anseende eller verldsliga
lustal', har ar det endast vidskepelsen, som skakar
sitt irrbloss ofver en okunnig mangd; har ar det den
rattrogne, den obesmittade, som till varning oeh
raddning for sina medkristne broder oeh systrar
bryter stafven ofver den olyeklige vilsefarande oeh
missledde, att hans ofard må blifva en varnagel fOr
andra. Domarens tro, att en på stupstoeken fralsar
hundra eller tusen från det eviga fOrderfvet, afskar
hval' tanke på nåd, hvaL'mojlighet af fOrlåtelse; oeh
Sveriges tidebOeker skola biira ett fasansfullt vittne
om dess nuvarande styrelses grymma religiositet.
AntaJet af offer okas dagligen oeh den råa hopens
fOrfoljelseifver upptandes mel' oeh mer."

"Det landet ar ieke att satta sin fot på", sade
spanioren.

"Nej", svarade Kevenberg, "fOr den, som soker
falt att ofva sina hOgre kunskaper på, erbjuder nor-
den ett otaeksamt himmelsstreek. I stallet fOr an-
seende oeh inf1ytande, rikedom, ofverf!od oeh val-
[ust finner han 1.J.iirmisstanksamhet, fattigdom, hårda
handel' oeh hvassa bilOl'."

Sallskapet skildes sent om aftonen, fOr att hvila
ut så myeket langre på morgonen till den forestå-
ende återfiirden åt Siifveby. Dagens modor kalla de
arven snart den starkande sOJDnen oeh långt fOre
midnatten var hvart oga sankt i djup slummer, for-
utom Zabarris. Hans rost intrangde åter genom
Tildas fOnster oeh fOrde till hennes vaknande ara
melankoliska toner, blandade med mandolinens
milda ljud. Orden voro spanska oeh af ungefar
fOljande mening:

"Du, oskuldens drottning, mitt hjertas dyrkade!
Din somn stores ej af andar eller gast ar eller mork-

rets fOrborgade magter. Friden bor vid foten af
din biidd oeh sjalens lugn ar din hufvudgard." .

"Elott den forsmådde alskarens klagan når ditt
ara, utan att gå till ditt hjerta. Hans rost forfly-
gel' med. nattens vind, som lyfter de rnorka loekarne
oeh susar i tradE;ts topp."

"Snart går tiden ofver min graf, grafd af kar-
lekens smarta. Nar mitt trogna brast multnat i jor-
dens skote, då torde midnattens timme vaeka dig
med hesare rop oeh skaka din upprorda kansla. "

"Nar, då nattugglans skran oeh ulfvens tjut
uppstammas, åren bOrja tynga ditt hufvud oeh isa
ditt blod, oeh saknaden griper ditt innersta, må
då en minnets tår hamna mig fOr denna qvalfulla
stund!"

Men snart hven hafsvindens omilda f!agt med
en rost, som tystade alla andras. Man tyekte sig
~or.a bOljornas aflagsna svall oeh krop djupare ned
l sm badd, med en fornojd kansla ofver att vara
så val bergad inom fyra fasta oeh stadiga vaggal'.
Man hvilade rigtigt ut, oeh kloekan var sju på mor-
gonen, innan frukosten kallade sallskapet att samlas.
Spelmastaren syntes ej, men han saknades oekså
ieke af herrarne. Slutligen frågade Tilda:

"Aek, huru ar det med Liotti?"
"Efter gårdagen ar han val nu så begifven på

trappjagt, att han farit åstad allena"; svarade Ke-
venberg, utan att derfor fOrsumma att taga fOr sig
af hvad frukostbordet erbjod.

"Snarare tror jag", sade majoren, "att han bju-
der till att satta sina lemmal' i ordning igen efter
det rådbråkande saltomortale från hasten, han gjorde
i går."

"Nog straekte han del).1annu, nar jag giek hit",
sad e Zabarri.

Tilda hviskade några ord till en piga, som
sprang efter nål oeh tråd, oeh skyndade dermed
till den bondgård, der spelmastaren hade sitt qvar-



ter. Efter en god stund ankom han, med gången
hammad liksom af någon styfhet eller annan plåg-
sam kansla. "

"Aha!" sade den yngre offieern; "valkommen
sent omsider. Herrn har val åter jagat trapp på
mOl'gonqvisten. Herrn fiek just smak på det nojet
i aår."

l:> "Ja den talenten skola vi prisa" , sade Keven-
berg: "vi tomma våra glas for konstens ara oeh lye-
kans frojd j lika lycklig jagt hiirnast, herI' Liotti!"

"For konstens ara oeh lyekans frojd - lika
lyeklig jagt hiirnast, herr Liotti!" ljod det från allas
munnar.

Surmulen tog den illa medfarne jagaren silt
glas, men ju narmare det kom hans kannarenasa,
ju mera klarnade ansigtets uUryek, ju farre blefvo
rynkorna i pannan, ju mildare de dystra ogonens
strålar, oeh innan det hunnit hans Hippar, svafvade
ofver dem eU leende, liksom en vanlig helsning
mot den valkanda vannen, Madera. Han tomde
glaset långsamt oeh intill sista droppen.

"En harlig sak ett sådant glas!" sade han.
"Om jag får bedja kammarherren om ett till, så
skall jag g16mma alla speord, oeh erkanna att det.
mest materiella af alla skal hållit mig vid sangen
allt intill dess mina, med permission sagdt, under-
kladel' blefvo iståndsatta aU uppfylla sitt gamla
andamål."

Man skrattade, åt, slutade oeh reste sedan
hemåt, under påminnelse om det straff, som går-
dagen blifvit ålagdt den olyeklige spelmasta~en;
hvilken oek blef nodsakad till punkt oeh pneka
uppfylla sitt åtagande, utan aU forskonas från nå-
gon vers.

Om aftonen sedan alla gått till hvila på Saf-
veby, tog Keve~berg den yngre offieerr: in på sin
kammare, reglac1e noga dorren, satte SIl1stol helt
nar a intill hans, oeh h viskade:

"Grufliga saker beredas har. Den gamle skal-
men Kognola har fåU ogat på mip ~10rbro~s ~ia-
manter oeh Zabarri har lagt an pa Tilda j Img am-
nar m~n gift. Rieeo, Rieeo" , ropade han på en
liten hund oeh sprang upp, tog den f~h' h~ns eg.~t
behof stående vattenfiaskan, oeh slog l en lIten tra-
skål hvarur hunden vanligen draek.

'Rieeo draek, lat formå sig att drieka mera oeh
fiek efter en stund plågor i underlifvet, så aU han
krop omkring sin herre oeh gniilde.

"Giftet ar ieke starkt, men sakert", fortfor Ke-
venberg oeh slog ut vattnet genom f6nstr~t. . " .

Forskraekligt", ropade den unge offIeern; eJ
eU ogonbliek liingre bora de tålas har.". o

"Min morbror ar envis oeh halsstarrig", atertog
Kevenbel'g; "genom oppen anklagels~ komma vi ie~e
till målet. Denne Kognola var en hJelpare eller rr~a-
.handa endast karnrnal'tjenare åt Sen~, Wallenstelr:s
beryktade astrolog; oeh .sed:::? den. tIde!2 hyser n:'ll1
morbror en utomordentlIg hogaktmng for hans of-
vernaturliga kuns~aper. Han..skall ?å .~lafvaf6r~ts~~t
Wallensteins traglska slut; a~vensa larer han l .1\:0-
penham forutsagt den oly~.klIga lltgangen af kn~et,
som foretogs 1657, oeh afvensa Carl. X:s hastIga
dod. Han påstår si.gderjem~e kunna rlgta paturens
forboraade kraft er tIll det mal, som mest ofverens-
starnml:>ermed hans egna afsigter, oeh sager sig ~u
vara villig aU egnahela sin tid oeh frukten af hela sm
lefnads djupa studier åt min morbror. Allt detta har
verkat så starkt på gubben, alt han he11l-e.skulle
satta min oeh sin dotters valfard oeh hela Sltt hus



på spel, an haJ) låter rubba sitt fOrtroende till en
så beprofvad man, med hvilken han smiekrar sig
var a fOrbunden genom en fyratioårig vanskaps he-
liga pligter." .

"Men hans ogon ara val ieke alldeles fOrblin-
dade" , infOll ynglingen; "han ar val ieke fortrollad
af denne niding?"

"Jo, ..min van, ieke långt derifrån. Allt, hvad jag
k~nd~ saga mot bedragarne, skulle tydas såsom
mlssta~ks.amhet, afund o~h svartsjuka; skulle min-
sIm mltt mflytande oeh glfva dem annu mera kraft. '

"Hvad al' då att gora?"
"Vi måste anvanda alla medel mot dem sjelfva

direkte", svarade Kevenberg, "mot deras egna per-
soner. De måste få veta att de ara uppUiekte att
man ar fiirdig mota list med våld, oeh det ~tan
skonsamhet. Den manhaftige Zabarri torde man
till oeh med kunna skramma genom något upptåg.
Vi håfva nog utvagar dertill, endast vi ej fOrlora ett
agonblicks tid."

"Huru vet kamrnarherren ", frågade den unge
offieern, "att gamla Kognola hal' sina spekulationer
på några diamanter har."

"Jo, generalen min morbror, som annars ej
gerna talar om dem, sade mig i afton aU han lik-
val slutligen får ratt emot mig, som många gåno-er
fOrgåfves sokt bevisa honom misshnshållningen d~ri,
a!t han under mera an fyratio års tid gomt en hop
dIamanter. De ara troligen något byte från Saeh-
sen eller Franken, oeh hafva under denna långa tid
~~nnat mångdubbla sitt varde, men ligga annu få-
fanga. Nu har Kognola lofvat aU med tillhjelp af
dem framloeka eU tiodubbelt antal af tiodubbla var-
det. Hvarest oeh huru operationen skall ske vet
ja~ ieke, men latt ar aU begripa, det juvelern~ far-
svmna oeh hoppet om vinsten stannar vid sakna-
den af alltsammans. Dessa tre jagtdagar, då Kog-
nola ostard fått språka med gubben, ha gifvit honom

en afverlagsenhet, som jag fOr sent finner mig ieke
kunna uppvaga genom annat an det vågsammaste
bemodande. Vill ni vara mig behjelplig?"

"Af allt mitt hjerta oeh med hela min fOrmåga."
"Då skall ni fOrst", återtog Kevenberg, "i morgon

middag bibringa de båda drangarne ett så pass
starkt Iaxativ, att de hafva nog sysselsattning fOr
aftonen oeh natten."

"Men det lander dem val ieke till någon skada?"
"Långt derifrån", svarade kamrnarherren. "Ni

kan val ieke tro mig om att vilja forgifva någon men-
niska?"

"Kammarherren fOrsakral' mig derom?"
"På heder oeh ara."
Oeh vidare uppgjorde de under markl'ets

ostårda timmal' detaljerna af sin plan, hvilken på-
fOljande natten skulle gå i verkstallighet.

Efter aftonmåltiden fOljande dagen, tog gene-
ralen sin dotter vid han den oeh fOrde henne in i
Kognolas rum. l det yttersta voro, utmed den ena
vaggen, alla koffertar, askar oeh fodraler med en
viss konst uppstaplade på hvarandra, så att det
hela i skymningens oeh ljusskenets ovissa dager fiek
ett fantastiskt uttryek. De skiekligt målade lejonen,
tigrarne, orm arne, foglarne oeh andra djur tyek-
tes liksom rora sig om hvarandra i ett oupphar-
ligt strafvande. På en sida oppnade krokodilen sitt
vidlyftiga gap, oeh på den andra visa;de en hyena
med borstlik man sina hvassa tander oeh rofgiriga
klor. ufverst, liksom i triumf uppburna af alla
de andra djuren, reste sig en kolossal laderlapp i
all sin ohygglighet, oeh en af hundra skimrande
fiirgers prakt lysand e fjaril, åfven den kolossal. l in-
nerligt fOrbund tyektes dessa båda herska afver hela
den vimlande massan, som lydigt krokte sig under
deras fatter.

Farundrad betraktade fliekan detta skådespel,
som ingen gång ann u fast generalens uppmarksamhet.



"For snillet oeh skonheten", sade Kognola, som
kommit emot dem, "ar verlden underdånig,"

"Jag kånde ej snillets sinnebild", svarade Tilda j
limen skonhetens ar triiffande,"

"Ja", återtog den vise fornojd, "verIden har mig
att taeka for del1na lyekliga ide. Sallan åtnjuter
man rattvisa i allmanna tankesattet, så liinge man
lefver på jorden; men efter doden skall milt minne
lefva. Få veta aU skaUa, hvad de ega, hvad stun-
den skanker dem, innan deras saknad påminner, om
hvad de forlorat."

InnanfOr var studerkammaren, behangd ned-
ifran oeh uppat halfva vaggen med svada tapeter.
Der ofvanfor strackte sig en bokhylla rundt om-
kring rummet, som derjemte inneslot en mangd an-
dra saker. I hornet narmast spisen stodo några
storre oeh mindre deglar, retorter och tanger, upp-
resta i form af en pyramid; i ett annat en af mång'a
besynnerligt formade kappar SUl11mansaUsol, och
i det tredje en starkt brinnande lampa, hviJkens
sken dock ,endast fOll fram i rummet genom ett
stycke benglas i form af ny land måne, I det fjerde
hornet var en forgyld bur, hvarest satt en pape-
goja oeh en stare. Midtfor en af vaggame var en
lanstol, kladd med rodt damast, och framfOr den
ett rundt bord, ofverhiingdt med ett grant tacke.

Ett stort svartfargadt skrifdon af bly, mycket
utsiradt, stod, jemte två korppennor, på bordet,
hvarpå afven'lago några blad pergament med rosen-
fargade kanter.

"Jag har fort dig hit", sade generalen till sin
dotter, "i afsigt att bedja signor saga oss något om
dina fOrestående oden."

"lVlinaoden", svaradehon, "bara en ljus och fOr-
hoppningsfull dragt; tids nog få vi se dem. Batlre
tyeker jag det ar att lefva gladt i hoppet, om det
an skulle vara fåfangligt, an att vara viss på sin
framtid oeh på fOrhand sorja ofver de motgångar,

hyiJka, fOrst. eft~r tiotal af lyckliga år, måhanda
hmna oss VId hfvets grans. Jag har ingen nyfi-
kenhet."

"Men jag en så myeket s16rre", sade fadren "nar
det ar fråga om ditt vaL" ,

"Mitt val beror visst icke det rino'aste af det
?m~ome, signor Kognola behagar fiilla gfver vecken
I mm hal~d eller dragen af mitt ansigte. Jag tror
nog, att sIgnor laser i dem så långt menniskan kan
l~sa; ,men hvad kunna dessa yttre tecken inverka
pa mma tankar, mina tankesatt eller mina hand-
lingar?"

"Jag tror fliekan viJl vara klokare an gammalt
folk," sade generalen, litet fortretad' limen nu pra-
tal' du om sådant du icke forstår." '
, , "~Iin froken,,", sade Kognola, hOgtidligt, sattande

~Ig I 1~nstole~1,,de yttre teeken, ni omtalar, inverka
Icke nagot pa sJalens krafter oeh beslut· men der-
emot bara de vittne om beskaffenhete~ af denna
sjals formåga, om den grad af kanslofuJlhet fatt-
ningsgåfva, spanstighet, verksamhet och afve~ kun-
skaper,o af hvilka .d~n ar magtig, om den fOrfining
eJler rahet, den hfhghet eller troO'het den adelhet
II' lO> ,

e er egOIsm, den sjelfstandighet eller slafviskhet
den frin~odighet eJler skygghet, den blygsamhet elle~
d~n eymsm, af h,vilka tankegången ledes. De gifva
saledes nyckeln hil den gnmdval, hvarpå hela bygg-
na~en af begrepp, slutfoljder, beslut oeh handlinO'ar
~vlla. De aro en stampe], hvaraf kannaren do~er
h\l .vara~s godhet och de~ bruk, deraf kan goras.
VI mse Icke absolut det hIlkommande men vi se
d~ trådar, af hvil~a våfnaden gores; vi' kunna be-
d?~a, om den bhr fin eller grof, om den blir tråd-
halhg eller fO,rradisk, ?m den kan emottaga den
finaste ,bel'edmng eller Icke; med ett ord, om den
skall bhfva af stort eller l'inga varde, om den skall
komma att pryda en konung eller slitas af en da-
gakarl. Jag ser, att ni forstår mig - ni fattar latt~

Snapphanarne. 5



66
aU tidens vise ieke hafva arbetat ~orgafve~;, icke
fåfångt tillbragt sin dag i fasto, sm natt I vako,
ni inser huru den ena lemnar i arf åt den andra
de bepI:ofvade ronen af sin mångåriga erfaren,het,
huru tankar oeh handelser forvaras genom skflft~r
från ett århundrade ~ill eott anna~, huru .denna b-
dens vise arfva af foregaende bders vIshet, oeh
på hvad sa,tt s~lede~. en oerhor~ skatt ,deraf, en
frukt af otahga ars modol', tusen IJusa smIlens an-
strangningar många lifstiders hela frukt kan finnas
hos en enda' medelålders man" - hal' straekte han
på sin raka kropp annu. ytterligare ..- ."ka!.I vara
samlad i en enda dodhg hand, br~ckhg fOl~~en
aHvetande, 111en magtig inf~r menmskol'. ~a ~~o
de som kunna beromma sig af att af ml~ hort
on;talas den vag, på hvilken kunskapen~ hOJ~ kan
bestigas, men min vanskap for detta ~us k~nner mgen
forbehållsamhet. De anlag, som hvJla pa er pa~,na,
den eld som lyser i ert oga, aro af naturen a~-
nade att utmarka en långt hi:igre bestammelse an
den for qvinnan i all.m~nhet ..ut?takade. ~en nog
derom; ni kan, nar m V11I, har mhemta ~annedo:n
om den fOrborgade vIshetens kunskap. NI kan, n~r
ni vill har få lara aU af tidens teeken sluta bH
tidens' verkningar. Oeh tiden~ te~ken, de las.as så
val i anlele oeh hand som pa hImmelens stJernor
oeh jordens maskar. J:\-1Iteger sammanh~ng m~~
allt· intet ar ensamt I verlden. Det storsta al
oup'pli:isligt forbundet med det minsta, o:h for d~n,
hvars oga kan upptaeka grundorsaken bIl det..mm-
stas naturforrattningar, fOr den aro det helas rorelse
oeh andamål ieke mera en gåta. Men kunskapens
bok ar svårlast. Mången kanner jordens hierogly-

. fer oeh hjertats runo r, men få ega styrka nog att
hinna stafva på den vises pergan:ents.ruHe."

"Jag saknar det fortroen.de blll~.ma ~?:~akraf-
ter som sakert ar forsta vJlkoret for ~loJhghet:n
aU' forvarfva denna formåga," svarade TIlda. "Fhe-

kan s hjerta ar vekt oeh hennes mod mera amnadt
aU fordraga an aU verka."

"Nå val", återtog den vise, "mannen profve sig
sjelf, oeh qvinnan afvenså. Val' god saU er på den
stolen!"

Han drog fram en trefot med en låg pall åt
henne, oeh hon satte sig ieke långt från honom.
Han raekte henne en liten staf, hvaraf hon beholl
andra anden i sin hand. "FaUa denna staf. aU
vi må satta våra lifskrafter i harmoni med h'var-
andra", sade han, "men slapp den ieke, innan jag
sager till derom!"

Hon gjorde så, teg oeh log. Gubben tyek-
tes ej marka det, utan fortfor med en rorelse af
ena foten, som var straekt under bordets taeke.
Efter en stund sade han till henne:

"Vill ni gifva mig den pennan, som står i blaek-
horneL"

Hon straekte fram sin andra hand åt skrifty-
get; men då den kom nara derintill, for det der-
ifrån en blixtrande gnista med en knappande frasning,
oeh hon kande liksom många synålar på en gång
stuekit hennes fingerspets. Hon ryekte armen ha-
stigt tillbaka oeh såg på Kognola.

"Vill herr generalen fatta frokens andra hand",
sade han.

Generalen giek fram, men nar hans hand kom
nara Tildas, for på samma satt en frasande gnista
derur; båda kande en svidande stiekning oeh ryekte
sina handel' tiIIbaka.

"Nej, hvad ar detta?" utropade Tilda angsligt,
slappte anden af stafven, sprang upp af stolen oeh
steg ned på golfvet. Den framraekta foten rorde
vid bordets taeke, oeh derifr'ån fiek hon en forfar-
lig stot, så att hon bleknade oeh foll baklanges
i den under tiden inkomna don Zabarris arm ar.

"Naturens krafter", sad e Kognola, "aro ieke aU
leka med; ni slappte den skyddande stafven, innan



jag sade till er derom. Lukta på deUa Arabiens
alster, 5å ar allt fOrbi!"

Hon luktade på en oppen flaska, som han
rackte henne och gick rodnande från Zabarri. Kog-
nola saUe sig åter i lanstolen med den mest vord-
nadsbjudande uppsyn, hans ansigte kunde fOrmås
aU antaga.

"Hor och fornim," sade han. "Tilda Liljenroos
går sin faders gladje intill ålderdomens yttersta
grans. Hennes hjerta ar sent aU ofverlemna sig,
men fast en gång, ar det troget som grafven -
och 'han ar ej långt borta, den lycklige, som skall
ega denna skatt."

"Jag tackar for den goda spådomen" , sade
hon; "men huru staller signor till med dessa gni-
stor och stoten? - Den var forfarlig. "

"Naturens krafter, en gång 16sslappta aU verka,
måste handteras varligt, om de ej skola blifva far-
liga for oss sjelfva", svarade han. "En annan gång,
om ni tillåter, skall jag visa, huru man styr oem,
hvilka jag i afton framkallat, for aU kunna skåda
i djupet af ert hjerta."

Generalen hade e111ellel'tid med den storsta
vordnad stått på afstånd, med halfOppen lllun, tyst
och uppmarksam. Nu gick han fram och sade:

"Tack, signor, for i afton; Tilda ar nog troU af
dessa puffar och jag _lI

Han hade under det han talade nalkats bordet
och den ena foten vidrorde dess tacke. En haftig
stot kastade i ogonblicket omkull hon0111på golfvet.

Forskrackte sprungo alla till for aU hjelpa
honom.

"Djefvulen i er, min van", sade han, "fOrlåt
mig, men de hemliga magterna har inne ara något
hårdhandta. Betyder ingenting - betyder ingen-
ting,J1 fortfor han, tystande Kognola, som ville gora
ursakter.

"Jag skall akta mig fOr aU en annan gång
komma er så nara."

Generalen och hans dotter gingo, litet miss-
lynta ofver naturkrafternas obandiga sjelfsvåld. Han
var intagen af aktning for Kognolas djupa kunska-
per, men hon bloU undrade, huru den charlatanen
kunde tillvagabringa sådana besynnerliga verkningar.

Nar Kognola och Zabarri voro allena, sade
den senare:

"Det ar likval fOrlretligt aU båda de två skur-
karne till drangar hafva fOrgatit sig."

"Dermed hangel' icke ratt tillsammans, min
van", sade Kognola; "jag skall se på dem. Vanta
mig bar så lange."

Ur ett schatull framtog han en liten flaska,
fyld med något flytande anme af brun farg, stop-
pade den i fickan och gick ned till tjen arne.

Zabarri spatserade en stund fram och tiJIbaka
på golfvet vid lampans månskenslika ljus; satte sig
slutligen på en stol nara den oppnade dorren till
tornrummet och drog en djup suck. Ljudet af denna
suck besvarades inifrån tornrummet. Det var eko,
tankte Zabarri, saU stiJIa i fortfarande tankfullhet
och drog en annu djupare, hvilken tydligen besva-
rades af en lika tung, nastan djupare suck, inifrån
tornet.

"Ar någon der?" frågade han, gick in och såg
efter; men fann ingen menniska. Tyst stannade
han midt på golfvet. Då hOrde han åter samma
suck helt nara sig och annu djupare an fOrut. For-
vånad och hapen stirrade han åt rum mejs alla
vinklar, men såg ingenting. Håren b6rjade res a sig
på hans hufvud och knana hade svårt fOr att hålla
honom rak. En ihålig rost sager på spanska med
Murcias dialekt, långsamt och hogtidligt:

"Sebastian - fly - hon bar din dod i sitt oga."
Såsom traffad af åskan sjunker han vid fOrsta

ordet med hopknappta bander·till golfvet. Han lig-



gel' lange framstupa, men då ingenting vidare af-
hores, Iyfter han hufvudet och sager med knappt
hOrbar rost:

"Min far! - Ar det du, som ser ned till din
son? Haf medlidande med den svage, hjelp mig i
mitt fOretag!"

En djup suck var det enda svar, han erholl,
men papegojan derute upprepade:

"Sebastian fly - Sebastian fly -"
Han sprang upp och ut i yttersta rummet, der

han motel' Kognola.
"Så haftig", sager denne, "så fOrstOrd - hvad

har hiindt?"
"Min fars vålnad har varnat mig."
"Don Antonios vålnad! Har i dettn. rum? Åh,

ni har dromt min van", sade Kognola.
Zabarri gaf intet svar. atan skyndade in i sin

kammare. Med bekymrad uppsyn tillslOt Kognola
omsorgsfullt den y~l.I'e dorren, sagande inom sig:

"Nu hal' den envisa gubben fått veta, hvad han
viII om sina upproriska fOretag, och han går åt
fanders hoppas jag. Kevenberg har jag SOl'jt fOr, bara
han får sin dosis i morgon; och - nu hal' jag fått,
hvad jag ville hafva har: nu kan man hafva nog
af detta sal!skap, blott Zabarri vill lemna flickan
så lange. Rosen ar fager och skal! brytas, men
hon må forst se de sinas undergång."

Han gick derefter in i studerkammaren och
satte sig i lanstolen. Han framdrog en liten låda
i bordet, tog derur en pappask, lyfte af locket och
besåg" med tiIIfredsstal!elsen lllålad på sitt ansigte,
en hop diamanter, som del' fOrvarades. "Jag skal!
forlossa er ur fångenskapen", sade han tyst. "Nog
lange han I legat i dårens gommor. " Fornojd ka-
star han sina blickar omkring sig, men faster dem
på en gång allvarsamt på den halfOppna d6rren
tiII tornrummet, hval'ifrån han tycker sig marka
något sken, satter hastigt åter ned den lil!a papp-
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\asken, skjuter in lådan med en från d6rren oafvand
blick, stiger upp och går dit. Forvånad och bestort,
ser han hogt upp på vaggen in i tornrummet, med
hrinnande bokstafver skrifvet på italienska: "Gift-
blandare". Tvehogsen står han på troskeIn; då
dånar en stark stamma liksom från hojden:

"Giftblandare! "
"Gyckelspel", ropar Kognola, faHar hastigt den

langsta af kapparne i vrån, laggel' till ogat, trycker
af och vaderbossan skickar en kula åt sangen. Den
tråffar endast en hiingande ringklocka, som klin-
gande klagar ofver aU blifva iIla bemott. Ett hOgt
gapshatt, liksom ur flere strupar, fyller i ogon-
hlicket rummet och gifver genljud mot det hvalfda
taket.
. Beslutsam går Kognola til! lampan, tander eH

IJus, fa ttar med hogra handen en annan kortare
kapp, hvarur en trekantig varjkliuga framspringer
och går åter in i tornet. Hans blickar soka fOrgafve~
de hrinnande bokstafverna, och forgiifves soker han
Ofver . allt efter en mensklig varelsej ingenting sy-
nes, ll1genting hores vidare, endast en stark svaf-
velånga uppfyller rummet.
. Han står en Iiten stund eftertånkande; går så
l andra rummet, laser val igen donen til! tornet,
stoppar nyckeln i fickan och skyndar in till Zabarri.
Inom en fjerdedels timme ara de båda jemte sina
tjenare sysselsatte aU packa in. Med tystnad, ord-
ning och utomordentlig skyndsamhet fOrrattas det vid-
lyftiga arbetet; allt utom tuberna på taket ar efter
ett par timmal' på siU vanliga stalle i koffert eller
fodral, allt båres varsamt vid en blindlyktas ljus
utfOr trapporna anda ned till det rum, de båda tje-
narne bebodde. Packvagnen stod tatt utanfOr deras
fOnster, hvarigenom allt utflyttades och lastades
derpå; och innan dagningen voro framlingarne med
pick och pack red an långt borta.

Kevenberg sof annu, då den yngste af office-
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rarne kom in i hans rum. Han vaknade vid d/
orden:

"Saken aflopp fortraffligt, nu aro oekså de galg
foglarne redan sin kos."

"Redan ?" sade Kevenberg, oeh satte sig upp
i sangen, "red an borta! Den spiken drog således;
taek, min basta van, fOr all god hjelp, er dunder-
rost var fortrafflig, suekarne likval fOrtraffligast."

"Ha, ha, ha! - ja, den narren. Men gubben
var rask; han torde val sjelf haft for sig sådana
upptåg. Lyekan var, att kamrnarherren hann draga
sig in igen så hastigt, sedan de b1'innande bokstaf-
verna vo1'o ofversuddade; annars hade ett nytt skott
ur hans vaderbossa kunnat go1'a oss ett fult sp1'att."

"Jag st1'aekte ju endast fram armen", sade Ke-
venberg; "oeh igenom den dorr, vi hade framfOr
oss, kunde den val ieke skjutit heller."

"Ja, Gud vet - bast var som det nu giek. De
hafva rigtigt smugit sig bort genast i natt, så att ingen
menniska sett, hvart de tagit vagen; oeh ingen hOrde
deras af1'esa heller, efter det regnade."

"Men det fi:irundrar mig andå", sade Kevenberg,
"att de ieke drojde til! dage1' oeh togo ordentligt
afsked oeh prejade min morbror på någ1'a fyrkar."

Underrattelsen om framlingarnes affå1'd upp-
togs med myeket olika kanslor af Safveby-herrska-
pet. Generalskan var utom sig af frojd. Det var,
som om en sten blifvit valt af hennes skuldror, som
om hon varit nara att qvafvas oeh nu åter fått sin
andedragt fri; liksom solen fått en fOrnyad
glans oeh jorden en foryngrad gronska. Men ge-
neralen de1'emot blef dyster oeh mark; hans oga
rullade vildt oeh han den knots i fiekan. Han giek
upp i de rum, Kognola hade behott, såg med harm
den oordning, hvari de voro lemnade, oeh de många
spår til! brådska vid afresan, som voro qvar på
vaggar oeh golf. Han såg afven med någon for-
undran att tuben1U på stora taket stodo qvar.

"De hafva rymt sin vag", ropade han oeh am-
nade fortsatta, då en piga gaf honom en biljett på
pergament. .

"Denna låg på fOnsterbordet i stora rummet,
der den frammande herrn bodde", sade han.

Generalen oppnade hastigt och laste:
"En ovantad underrattelse om något, som skaU

ske i dessa dagar, kallar mig til! en hastig fård;.
men innan midsommardagen ar jag åter, oeh då
skola liljorna varda blomstrande ; det ar sakert som
Jupiters gång. De skola emellertid laggas i det
horn, vi kiinna, oeh vaxa til! sig i 40 veckor. Det
sager

Bartolomeo Kognola."

Generalens uppsyn klarnade oeh han satte full
fOrtrostan till detta lOfte. Forut var han bekymrad
for sina diamanter, som han ett ogonbliek fruktadfr
kommit att res a bort med undergoraren; men nu
skamdes han for sin misstanke, kastade endast en
nastan forstulen bliek till det horn, der lampan stått
oeh der man inne1'st i vrån såg ett helt litet jern-
beslaget skrin fastskrufvadt vid golfvet oeh forsedt
llled tre olika stora hånglås. Han kande derjemte
i sin egen fieka, om nyekeln var qvar, oeh blef
obekymrad, hvisslade en gammal marseh sedan
Christians tid oeh giek ned i sin kammare aU roka
sin pipa.

Efter någon stund kom kammarherren till
honom.

"Våra gåtlika frammande", sade denne, "ofver-
gåfvo oss hastigt."

"De komma åter", sade generalen. "Detta var
endast en resa, som Kognola just ieke myeket pra-
tat om, men fOr mig har han ej låtit det vara
obekant."

Kevenberg studsade. "Min morbror visste atl
de skulle resa så midt i natten", frågade han.



"De må fara i fred, min bror", blef svaret.
"Kalla nu hit majoren, att vi må afsluta våra saker,
oeh låt Olle Erikson komma upp." .

Når Kevenberg återkom med majoren, sade
generalen:

"Nu hoppas jag kunna visa att den gamla tro-
heten lefver i mitt brost lika lifligt som når jag
sjelf fOrde vårjan till Danmarks forsvar. Ja, lika
lifligt allt jemt. Min arm oeh mina år gora min
kropp onyttig, men allt, hvad jag eger, år till ko-
l}~.l:g Ch~istians .. tjens~. Mina g~annar, ~andel:na i
Gomge harad, tanka hka med mig; de mmnas annu
den svenska leken i Gustaf Adolfs tid, oeh åro får-
dige till hamd. Kevenberg oeh jag hafva uppgjort
planer till begagnande af denna sinnesståmning oeh
lyekats, så aU de nu, i går eller i dag, låtit bud-
kaflen utgå. Det ar endast vapen oeh krut, som
fattas dem, oeh sådant har jag vetat aU skaffa mig
småningom. I afton få vi oekså en hop muskater
- men folkets vilja år god, måhånda antalet ånd å
blir otillråekligt. Fins något forråd af vapen i
fåstningen?"

"For narvarande intet betydligt", svarade ma-
joren; "men nar vapnen kunna så vål anvandas,
så skola vi likvisst lemna trehundra muskater oeh
tvåhundra vårjor."

"Godt" , återtog generalen; "då torde man
hjelpa sig fram."

"Men", sade Kevenberg, "anfOrare åt bonderna
borde skiekas dern lika vål som vapen; utan det
ena blifver det andra illa anvåndt."

"Derom kan kammarherren draga fOrsorg från
hagqvarteret", återtog majoren. "Kammarherren vet
nog, aU vi inom tastningen ieke ega tilJraekligt be·
fål fOr aU kunna aflåta något."

"En eller två ledare åtminstone", sade Keven-
berg; "annars utriittar bondhopen fOga."

Eriksson kom in i rummet.

"Har, major", sade generalen, "år en man, hvil-
ken år fOdd i skogen det året svenskarne harjade
Gainge. Han oeh hans grannar hafva efter min
uppmaning nu satt sig i sinnet aU visa sin taek-
samhet fOr denna valgerning. Jag har lofvat aU
understodja dem efter fOrmåga. Folket år bra -
når åro vi fårdiga aU samlas ?"

"I morgon, hans nåd", svarade bonden; "kloekan
sex samlas vi vid Broby. Men den skålmen kloek-
gjutaren i Solvitsborg hade så nåra skåmt bort
alltsammans. "

"Skåmt bort alltsammans?" ropade generalen.
"Hvad hade den kroppen aU skaffa med oss oeh
vårt fOretag?"

"Jo, nådig general", återtog bonden, "han skulle
gjuta en storkloeka till Asarums kyrka, oeh just
når malmen var fardig aU slås ut i formen, så
skiekar han efter gamla vanan ut en drang med
vredeld oeh en 16gn. Nu hade han icke båttre
hittat på ån det, aU hafvet hade stigit upp afver
sina strånder vid Bornholm, kastat hela danska
flottan på land oeh afversk61jt hel a on. Med så-
dana bud samt elden i ett par linnelappar oeh en
yllen strumpa sprang hans drång ut till hagen vid
Norrje; bonden der Hinde sin klut, lade sin eld i
en stenbaeke oeh låt det gå vidare til! sina gran-
nar. Från grannar till grannar kommo buden oeb
vredelden uppåt Hjersås oeh Glimåkra, just som
jag skiekade omkring min budkafle. Bonderna blefvo
fOrskraekte, oeh trodde det var dåliga teeken att
budkaflen giek på samma gång som vredelden kom,
oeh ville ieke låta den gå vidare. Jag måste sjelf
taga honom i handen - han år af en, fin oeh vae-
kel' med sina kryss oeh skårningar - oeh jag må-
ste sjelf gå med honom afver halfva soeknarna,
innan de kunde begripa aU kloekgjutarens 16gn ieke
hade något aU gara med vår samling oeh vår af-
sigt. Uppåt Loshult oeh sedan giek det bra; bud-



kaflen hal' gjort sin nmd rigtigt och kommit tiU
mig tillbaka igen."

":Min kara Eriksson", sade generalen, "det skal!
du hafva heder af. Det hade ingen annan fåH
bonderna till, det vet jag med visshet, ty den der
vredelden biira de stOl' raddhoga for. Det val' rig-
tigt tappert aH du ofvel'vunnit dem, och det ar mig
det biista tecken att allt skall gå val, nar hjertat
sitter på ratta stallet och tankarne aro med vid
det man fOrehafver."

"Hans nåd", sade Eriksson, "skickar val efter
aftal varjor och muskoter til! Broby? Det ar på
nådig generalens ord som vi tåga ut."

"Hur mycket behofs val, tror du?"
"Tusen åtgå, det ar sakert", sval'ade bonden.
"For fyra till femhundra har jag nog", sade.

generale? ; "de ofriga kunna gå in till fastningen,
der maJoren lofvar att lenma trehundra muskoter
och tvåhundra varjor."

"Något hafva vi sjelfva", svarade bonden. "I
Ofvermorgon tidigt komma vi då till Christianstad
aU hemta muskoterna, och sedan skall man få hora
af oss."

"Kunna vi komma så snart i rorelse utan an-
fOrare?" frågade Kevenberg.

"Utan anfOrare? Vi valja oss nog anfOrare i
morgon strax."

"Det vore val battre om konungen skickade
Qfficerare."

"Dugel' icke, kammarherre" , infOll bonden; "du-
gel' icke! Vi bander hafva mesta fortroendet till
hvarandra, oah från hvarandra vika vi ej. Men en
herre, som ingen af oss kanner, som vi tro alltid
gor mera afseende på de befallningar, han får från
sina form an, an på vår fordel, den lita vi icke så
mycket på. Han skulle snart få alltfOr litet fOlje
med sig."

"Men krigserfarenhet ar nodvandig", återtog

Kevenberg, "fOr att kunnu leda edra foretag och
lara er iakttaga forsigtighetsmått mot fienden."

"Många ibland oss hafva varit soldater oel:
gjort kriget forr en gång", svarade Eriksson; "neJ,
gif oss blott vapen, nog hjelpa vi oss sedan sjelfva.
Hufvudsaken ar, att det står så till med konung
Carl som nådig generalen och kam mal'herren sagt
mig; och nu tro vi det fullt och fast. Hans nåd
generalens ord tro vi mest på, och utan det så
blefve ingenting af alltsammans. Men vi hafva
sjelfve sandt §pejare uppåt landet anda åt Jonko-
ping och åt Ostergotland ; ofverallt låter det som
de icke mera tankte på att fOrsvara Skåne. Och
ingenstades fins krigsfolk, och inga penningar lara
finnas heller. Och kun g Carls har, den kan icke
hålla folket mot konung Christians; det se vi nog
ar omojligt."

"Det ar bra, min kara Olle Eriksson", sade
generalen. "Nu aro ladorna fulla, och nu saknen
I icke fOda, hvart I kommen. I tågen val utåt Fro-
sta harad, eller hvart?"

"Ja, hans nåd, jag menar dit. I Horby få vi
fOrstarkning af folket från Vesterbygden, Vittsjo,
Harjå, Finja, Matteryd, Mallby och de andra sock-
narna."

"Bast ar likval", sade Kevenberg, "att I forst
akten er fol' krigsfolket, till dess I hun nit litet vanja
er vid ordning och lydnad fOr edra anforare, och
lart el' aU med skicklighet handtera vapnen. Någon
tid behOfves aU lara kanna hvarandra och låta
fOrtroende for hvarandra rotfasta sig. Bast ar, att
i barjan lura på svenskarnes konvoyer och snappa
upp deras utskickade små partier, hindra tillfOrseln
til! deras lager och gemenskapen emellan armeen
och Malmotrakten. Nar I blifvit krigsvana, kan
man gora mera allvarsamma fOretag."

"Ja, nog al' det rigtigt sagdt", svarade bonden,
"och kammarherren vore bra, om han fOljdemed oss.



Det vill jag svara for, att kammarherren skulle
snart råda for oss alla."

"Jag måste tillbaka' till konunaen" svarade
Kevenberg; "annars skulle jag gernlOagå med er.
Men hos konungen aro många mera erfarne och
klokare an jag; viljen I icke hafva någon annan
som går er till handa med goda råd?" ,

"Nej, tack", blef svaret. "Se, med kammarher-
ren ar det annorlunda. Forst kanna vi något hval'
kammarherren litet af gammalt, så veta vi alla, att
kammarherren skall hafva generalens dotter och
Safveby til! slutet med. Vi begripa nog all~ aU
den, som skall bo ibland oss sedan, den vill icke
narra oss nu, den ar angelagnare om våra fordelar
an en tysk eller d.~nsk, soom.kan?ke bara har loje
af oss, som blott tanker pa sIg sJelf och som, nar
apt ar slut, reser ofver Balt.långt sin kos, utan att bry
SIg om, hvad som flns i Goinge; om sten der tins
på sten eller haradet ar ode som det var efter Gu-
staf Adolfs krig, nar Stjernskold hårjade hår."

"Innan I i Horby sloten tillsammans med socken-
boarne ifrån Vesterbygden, veten I icke sakert hvart-
hån I tågen ut och hvad foretag I begynne~ med"
frågade Kevenberg? '

"Nej, kammarherre. Vi hafva icke ofverlagt
så noga om den saken annu."

"Jag skall då mota .er der."
"Det vore bra", sade Eriksson. "EU godt råd

hafva vi då sakert, det vet jag. Far'val, hans nåd!
Bossorna komma ju och varjor med?"

"Ja visst", svarade generalen. "En skål for
den goda saken!"

Han klingade med Eriksson och båda tomde
de braddfulla olmuggarna.

Eriksson strok sig om munnen med jackarmen
gick fram til! generalen, skakade hans hand och sade ;

"Tack nu - vi skola nog låta hora af oss
fl'amdeles. '

4.

D~n skånska allmogens gamla språk var en
blandmng af flere munarter. Genom intlyUningar
och genom mycken gemenskap så val med pom-
merska vallen som med danska oarna och med
Småland samt Halland hade deUa språk aldrig fåU
en ~ast form .eller någon. genom långvarigt bruk
bestamd, godkånd och antagen regelbundenhet. Tid
efte,r annan hade så val nya ord i mangd upptagits
den s?m de gamla, ursprungliga blifvit uppblandade
med hIlsatser, frammande iindelser och frammande
uttal, hvilket allt gått i arf från en generation till
en annan, ~ch af h".~r:~es~dan erhållit !tya tillagg
och undergaU nya forandrmgar. Som mgen litte-
ratur på la~dets .språk någonsin kommit till mog-
nad, fans mgentmg annat an traditioner tiJl ung-
~omens undervisni~g, och derigenom hade den oegent-
h~.heten uppkom~It, att ett tall'ikt folk, med många
sta~er och ansenhg ~~ndel, aldrig egde något eget
sprak. Sedermera, nar landet kom under Danmark
antogs danskan till rådallde skriftspråk, men de~
svenska n~turen ?trafvade em.ot hos allmogen; sven-
skarn es tata kngstag uppfnskade iifven de aamla
minnena, .och d~.nska språket hann val rotfasta sig,
men al~.l'l~ uttr~nga den. forna blandningen. Med
denna foranderhghet, hVIlken arven genom lokaIa
fOl'hållanden var olika i de sarskiIda delarne af det
~ppna l~~:de!, blef ?et s,vårt och nastan omojligt
for o e.n fra:nhng at~ lara SIg allmogens språk, utan
tJerangt vlstande I. orten. Nar hårtill lagges det
skorrande uttalet af VIssastafvelser och det sjungande
af vissa andra, så skulle eU samtal emellan bander
från många af Skånes trakter, upptecknadt sådant
SOl:11 d~.t v~rkligen lju~er. for orat, blifva ganska
svart for lasaren aU ngtIgt fatta. Derfor ara vid
nedskrifvandet af detta utdrag ur Skånes krigshi-



storia alla uttryek oeh ord lampade till det nu bl'uk-
liga svenska språket oeh anteeknade derpå.

På den stora krogen, eller, om man så viII,
-vardshuset vid Horby, ungefiirligen halfvags ernel-
'\an Christianstad oeh Malmo, der så mången vag-
farande funnit herberge oeh forplagning, sutto ett
par dagar efter de i fOrra kapitlet anforda hiindel-
serna ett par medelålders bander vid en stånka ol.
Varden i huset giek på golfvet i sin hvita jaeka
med långa skort, gula kortbyxor af skinn oeh half-
stoflar. Hufvudet val' taekt af en rod, toppig ylle-
mossa, som satt på sned, nastan på det ena orat.
Hans tank al' tyektes sysselsatta med helt annat an
.det han verkligen gjorde, som var alt lyssna på de
båda gasternes samtal, ty han var nyfiken som
trots någon postmastare, oeh beromde sig arven af
att veta allt, som tilldrog sig i provinsen. Hans
.stallning i samhallet såsom vardshusvard, belagen-
heten af delta stalle midt i det innersta af Skåne
Qeh hela hans lefnadssatt voro afven egnade åt fOr-
varfvandet af vetenskapen om tidens tilldragelser
Deh driffjedrarne dertill.

De båda gast erna bekymrade sig fOga hiirom.
De tomde flere an en stånka, voro oppenhjertiga
Deh hOgljudda.

"Nu må du tro, Måns", sade en af dem, "aU
vi komma i klamman. Men hvad skall en fattig
bonde .gora, oeh hum skaB han veta aU bara sig
rigtigt åt under sådan a tider?"

"Huru då, Benkt?" svarade den andra. "Jag
tanker aU det varsta nu ar fOrbi, oeh aU smålan-
.dingarne få kannas vid det, som de val hafva for-
tjent."

"Tro ieke det, Måns. Nag hafva vi rigtigt svu-
xit ed åt danska konungen, oeh hvem kunde slippa
.det, nar han hade så myeket krigsfolk? Men ser
.du, nu kommer kan ung Carls har, oeh drifver dessa
tyskar oeh danskar framfOr sig oeh fordrar oekså
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underdånighet af ass. Hvem skola VI då lyda med
raUa ?"

"Lyda - lyda få vi va!. båda två, alltefter som
~: ara narmast", svarade Måns; "oeh bedja få vi
for den, so~n prest~? las~r bonen fOr på prediksto-
len, men onska gora VI efter samvete. Oeh miU
~amvet.e - d~t fOljer den ed, jag nu har "vurit,
anda hil dess Jag skal! svarja en annan. "
" "~og har jag oekså svurit, Måns", sade Benkt,
men ..Jag v~~ JU.tvungen, oeh det kan aldrig rak-

nas langre, an hIl dess svenskarne komma. Dan-
skarn e ara ic~.e be.~kedligare de, oeh tyskarne icke
heller; men vars~ ~r hollandska sjofolket. Vet du,
att de, kunna nghgt taga dMen på osE>der ute i
WernmenhOgs hiirad; oeh derfOr onskar jag til!
Gud, att svenskarne snart må komma igen."

.. "J~, inte må. vi biiUre nu an vi gjorde 1'01'1' i
Fars harad heller; desse tyskar ara befiino-de efter
våra hiistar. Du vet nag, Benkt. aU vi hafva så-
dana ?er utegångshastar, oeh denl hafva deras ryt-
t~re f~U.eU godt oga till. En sådan hiist, en dug-
h~ Farsmge, den ~~. oekså icke betald med pen-
mngar. Jag vet, ~tt J~g:ha?e en, nar jag var pojke;
moed den kunde Jag rlda hIl staden oeh hem igen
pa en dag."

"De.t sk~ll jag saga dig", infol! varden, "aU nu
tager hm VId edra Farsingal'. I går redo eU par
hundra tyska l'YUare 'harigenom åt Frammino-e' oeh
d~ sad e, oaU.de voro skiekade till Fiirs for :U 'jaga
hastal' pa fidaden."

"Serra tril" ropade bonden stotte omkull den
to.mdao ol~ann~n oeh tog sin sl'okiga haU. "Serra
tl'l.. da maste Jag vara snar hem igen fOr aU akt a
mll1a blaekar."

"Fader Måns betalar val olet forst innan han
reser" , el'inrade varden. '

"Det kan ja få blifva till en annan gång?"
"Nej taek, fader Måns", blef svaret. "I sådana

8napphana,·ne. 6



tider kan jag ieke borga bort något. Ingen vet,
om han lefver till vintern eJler får behålla sin egen-
dom så lange, oeh lika litet vet man, huru det går
med andra. Om jag dor, så skaJl åtminstone min
Ingeborg veta, aU hon har siU med sakerhet, oeh
ieke behofver krafva sig till några styfver har oeh
några styfver der omkring bygden."

"Nå nå", sade bonden, framdragan0e en liten
laderpung ur byxfickanj "har ar penmngar. Ar
det rigtigt?"

"Ja min far", svarade varden. "Valkol11men
skaJl ni' alltid vara har, helst om ni gel' er litet
baUre ro harnast. "Komma svenskarna haråt?"
forHor han till den qvarvarande Benkt.

"Nog tror jag det", svarade denne. "Nils, so-
nen min' var inne i Malmo i 'f6rra veekan, oeh då
sades d~r aU konung Carl ieke kunde lida dan-
skarna i Skåne ofver vintern, utan skulle gora rent
hus innan jul."

Medan han talade, intradde genom den låga
dorren en lång ung karl, i hvit vadmalsrock med
korta skinnbyxor oeh snosoekor. I handen hade
han en bOss'a med hjuJlås, oeh i harmen satt en
lång knif, hvars skaft staek fram. En rund hatt
med radt band nedomkring kuJlen, satt på hufvudet,
oeh långt, Ijust, rakt hår nedf611rundt omkring på hans
axlar. Hapen spraU varden till vid hans åsyn, stan-
nade midt på golfvet, oeh ryekte sin roda mossa
från h6gra orat till det venstra.

"Godmorgon", sade den intradande oeh stalde
bossan vid vaggen ; "gif mig en tumlare hoJlandskt
branvin!"

Varden giek bort i vrån till ett Ijusblått, med
blommor oeh brokiga sirater utmåladt skåp, framtog
derur ett krus oeh' en silfvertumlare, hvilken han
fylde ur kruset oeh framsatte på bordet, jemte en
tallrik rågskorpor .

"Valbekommet", sade han allvarsamt l1Iekande

åt framlingen, som tomde tumlaren oeh afbrot en
hal f skorpa.

"Min sann", sade bonden Benkt som sett nå-
got djupt i kannan oeh red an sviif~ade på målet,
mel: var .oek. derfor nu så my:ket oppenhjertigare
- "tror Jag lcke att det ar Gas-Lars!"

"Har varit Gås-Lars", sade framlinaen' "men
den tiden ar nu forbi, då jag vaktacle g'assen i
JemIl~eberga, oeh bonderna kunde pina mig som
de ~J!le. F~der Be?kt var aldrig svår mat mig;
oeksa har Jag aldrIg sedan gjort er nåo'ot emot
heller, fastan jag betalt många af de andl~ for de-
ras ondska."

"Ja, nog fiek Truls pligt a, nar du drankte alla
hans får i qvarndammen; oeh Sven oekså nar du
tog skinkorna från honom." ,

"Tala ieke mel' Olf] det, fader Benkt", svarade
den unga karlen; "andra tider gifva anc1J'agoromåJ."

"Nå sag ~TIi~~å, hvad du nu foretager dig;
?eh hval' du halM hIJ, sedan du rymde ur fangelset
l Malmo."

"Hvar jag håJlit till, det vet gastgifvaren", sva-
rade Lars med en IlånfuJl bliek på varden; "men
nu gå~ jag i falt med GoingebOnderna."

"Ar det då sannt" , frågade varden med en
forsagd rost, "aU Goingeb6nderna aro uppbådade?"

"Jag tanker", sade Lars, "aU ni snart lår få
se, huru det f6rhåIJer sig. Hval' ar Ingeborg i daO'?"

"Hon måste vara vid ån oeh sk61ja klacle"r"
svarade varden. '

o "Har ar penningaJ', gastgifvare", sade Lars, lade
nagra kopparslantar på bordet, tog sin bossa oeh giek.

. "Uff", pus.tade varden, "gifve Gud att jag al-
dpg finge se chg mera! Ingeborg skall jag val laga
far annat att gOl'a an aU gå till ån oeh mota den
del' landsstrykaren. "

"Aro de bekanta?" frågade Benkt. ,
"Aek", svarade varden, lorkande svetten af
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pannan, "blott alltfor val. Ni kan tan~a, fader
Bengt, alt denne Lars kom hitoocl~ to~ tJenst hos ,
mig. Han skulle vara drang ~a ~:Itt lilla hemm~~1
i Wåmsjo ·oeh val' det oeksa nasta? eU helt ar.
tills nu i host, utan aU jag kande, ohvIlken h~n var.
Då markte jag, aU flickan giek ~a gerna. dIt, ..oeh

- blef så ofta qvar der lange; da. drog Jag 01'0-

nen åt mig oeh kom ofOrvarande.~ dIt e.~ aftons~~nd:
nar de voro tillsammans. I stallet for alt ~Ola I
åkern satt den goken oeh språkade med fllC~an.
men det blef ord oeh inga ViSOl:,det lofvar Jag.
Nar· jag kom und~r fund med,o hvtlken han egent-
ligen var korde Jag honom pa porten; oeh Inge-
borg, de~ staekarn, hon vm: s.å ångeorfull att hon
tyckt om en sådan, som suttIt. mne pa slott~t, o~h
var så illa kand ofverallt. NeJ men - se pa bara
- nu vill hon gå ut - efter honom kanske - det
skall ieke blifva af." o o

Med dessa oed sprang han på dOlTen utat ga~'-
den, tog Ingeborg i armen oeh slangde henne m
i stugan. .. .. ,

"Kom, min genta", sad e han, ~ppna~~ do;r~.n
till en liten, något mark .kammar~ mnanfor;o .h.a~·
kan du vanta en stund, tIll dess Jag ropar pa dig.

Fliekan puUrade emot något, som ieke kunde
hOras, medan gubben laste till dOlTen oeh stopp~de
nyekeln i fiekan, med hoprynkad pa?na oeh gmst-
rande 6gon. Bonden Benkt dr?g pa mu?n~n oeh
tankte aU fliekans ånger ieke ma~te vara sa sar?eles
liflig. Han grubblade en stund I!a den saken, k~nde
sig allt mera oeh mera tung I hufvudet af olets
dunster lutade det slutlio-en ned på de korslagda
armarn~ med hvilka ha~ på sjelfva bordet for-
made si~ hufvudgard, oeh somnade så i framstupa
stallning. . o

Men varden var ej lange allen~ I eU sa tyst
sallskap. Fem eller sex bondrlrangar mkommo bul!-
rande oeh med haUarne på.

"Hor. gubbe", sade en af dem, "tag mans fram
det basta olet, du har; det skall andå blifva slut
i dag."

"Slut i dag?" upprepade varden. "Jag tror
du redan druekit nog, innan du kom in Ofver min
troskel, oeh bast ar att du vander om tillbaka dit
hvarifrån du kom." ,

"Var lagom stor i orden i dag, gastgifvare",
återtog bonddrangen; "ni kan ångra er innan det
blir qvall."

"Ja", sade en af de andra, "nog veta vi att
gastgifvaren håller med de svenske, oeh alt han ar
otrogen mot vår konung. Han inbillar sig aU
vinna på det, men i afton vinner han intet, det
skal! jag saga honom."

"Vore gastgifvaren litet klok nu", sade en tredje,
"så trakterade han oss gerna med det basta, han
har, oeh ulan att taga någon betalning for deL"

"Huru kommer det sig", sade varden, "alt Full-
tofta-gossarne aro så poekande i dag?"

"Lika godt", återtog den fOrste, "vill du taga
fram ol åt oss eller ieke?"

"1 betalen mig aldrig någonsin", svarade var-
den; "oeh ieke mån I tro aU jag skanker bort mina
varor åt sådana som L Battre vett har jag an så-
dant; och ville jag g6ra en glad dag, ar det val
andra gran nar, jag snarm'e skulle forplaga an er.
J skolen hålla er i skinnet, det sager jag er", tillade
han med hog rost, då han genom fonstret fiek se
en svensk underofficer oeh en ryUare stanna på
gården.

Bonddrangarne tego, sågo på hvarandra och
aftogo hattarne, medan varden gick nt till de an-
komne, som snttit af. Hastarne bundos på gården
oeh fodrades, hvarefter de resande inkonmlO.

"Har ar då sakert annu", sade underoffieeren,
"annars må ni tro, gastgifvare, att vagarne aro så
der - och det \'ill mod och tystlåtenhet till , om



en kurir skal! våga aU taga sig fram igenom lan-
det. Bonderna norr ut har jag hort vara rent ra-
sande nu; de sJappa ingen resande fram."

Bonddrangarne hviskade sig emellan, oeh tre
af dem gingo nt. De haffade snart den fOrr omta-
lade Lars oeh berattade fOr honom om den ankomne
kuriren oeh hvad denne sagt.. Lars ofvertalade dem
aU fOrsoka fasUaga honom; de våpnade sig med ett
par liar oeh en slaga, ledde hastarne sakta undan
bakom bodbyggnaden oeh stannade vid forstugu-
donen. Snart kom ryUaren ut i forstugan samt
begynte svarja oeh dundra ofverdem, som vågat
flytta bort håslarne. Han steg ut genom dorren,
~l1en blef i detsamma af Lars med pregeln slagen
l hufvudet så att han nedfOll sanslos. Hastigt af-
vapnades oeh bands han.

"Nu gå vi in till den andre", sade Lars oeh
tog sin bOssa; "blir han intet lika medgorlig, så
skjuter jag ned honom, fastan det ar bast om vi
falla ofver honom bakifrån. oeh binda honom oekså."

Drangarne hallo liania under roekarne oeh de
gingo in i stugan, der underoffieern saU langst fram
på banken oeh talade med varden. Han hade lagt
två pistoler framfOr sig på bordet oeh såg allvar-
sam ut.

"Jag skulle råda er har i Fulllofta", sade han.
"aU ieke gom något ofvervåld, fastan tiden ar som
den ar; men efter kommer en annan tid, oeh då
fån I uppskara som ni har såU."

"Det svara vi fOr sjelfva", sade en af bond-
drangarne.

"År du stursk, din slyngel?" ropade underoffi-
eern uppspringande.

"Kare herre", sade en annan af bonddrangarne,
"var ieke så ond; hvad har herI'n aU gora med oss?"

"Herrn gjorde myeket klokare, om han reste
utan att lagga sig i det, som ieke angår honom",
sade en tredje.

"Jag tror hastarne hafva sliti t sio-" sade Lars
oeh såg ut genom fOnstret. . '"

Underoffieern sprang dit fOr att oekså se huru
det fOrhOll sig; då kastade Lars hastio-t bord~t med
pistolel'l1a ofv.er anda; bonddrangarne "sprnngo fram
oeh fattade l underoffieern som ofvermannad af-
vapnades oeh bakbands. Va'rden stod darrande på
golfvet Q oeh .. bond~n ~enkt låg der halfvaken, pe-
kande at dorren tIll lIlla kammaren, sagande halft
stammande:

"Der ar hon."
"Se så, herre"! sad e en af bonddrangarne, "hvad

han I nu aU predlka om? Nu ar det jag, som råder
er aU vara lagom stursk."

~H~ad vi!jen I mi~?" sade underoffieern. "Jag
har JU leke gJort er nagot ondt."

"~~g hit edra papper", sade Lars, oeh begynte
undersoka hans patronkok oeh klader men fann
ingenting hvarken der eller i kappsaekarna eller
hos ryttaren, som arven blifvit infOrd i stuo-an. Slut-
ligen fOll det honom in aU skara upp fodret i
underoffieerns haU, då de innanfOr funno två bref.

"Det var nog en god fångst gossar" sad e Lars'
"det til' ieke lappri, man gomm~r så nog~ som deU~
var gomdt. Kan någon af er kamrater låsa skrifvet?"

"Nej" blef alIas svar.
"Huru skola vi då gora? Gastgifvaren kan -

hvart tog han vagen r"~
Q De gapade. med stora ogon, oeh sokte forgiifves

bade ute oeh mne efter varden. Han hade blifvit
så skramd af våldsgerningen, aU han flyktat från
både hus oeh hem.

"Då ar det bast aU vi laga oss åstad åt Full-
tofta", sad e Lars, "oeh det genast, med våra fångar.
Gubben al' argsint ocb kommer torbanda snart nog
manstark tillbaka."

"01 skola vi fOrst hafva fullt upp", sade en,
"oeb hollandskt bramin ur skåpet", sade en an-



nan; oeh fåfanga voro alla fOrestallnipgar af Lars
aU man borde skynda undan med fangarne. De
bundos båda vid en sangstolpe oeh drangarne upp-
sokte genast målet fOr sina onskningar. De begynte
drieka oeh supa, oeh voro snart i det til!stånd af
rusighet, då det forflutna, nal'varande oeh til!kom-
mande flyta til!sammans i en enda oredig kansla.

Nar Lars såg, aU hans kamrater ieke kunde
formås aU gå, ville iifven han bjuda till aU begagna
tiden på basta satt. Han giek til! den lilla dorren
oeh ropade:

"Ingeborg !"
Dorren oppnades hastigt oeh tillslots lika ha-

stigt efter honom, utan frågor, utan svar oeh utan
aU minsta buller kunde vittna om aU han återvun-
nit sin skona.

Efter någon stund vaknade fader Benkt från
WemmenhOg, straekte sig på golfvet, gaspade oeh
gnuggade den tunga somnen ur ogonen. Han gjorde
dem helt stora. nar han fiek se de bundna fångarne
oeh de l'usige bonddrangarne, oeh sokte lange for-
giifves att af deras samtal erhålla forklaring på
saken. Slutligen giek han til! underoffieern, frågade
honom oeh fiek veta, huru det til!gått.

"Pass på", hviskade han tillbaka, "jag skal!
hjelpa er 16sa riittnu."

"Hvad gor du hos fångarne", sade en bond-
dl'ang oeh raglade framåt golfvet; men kroppstyng-
dens ofvervigt åt ena sidan gjorde att hans fotter
togo helt annan rigtning an egal'en onskade.

"Jag måtte val få vara i stugan så val som I",
svarade Benkt långsamt oeh betankligt; "oeh sedan
jag nu sofvit ruset af mig, ar jag fiirdig att resa.
Jag onskar er alla en lika god somn. Hval' blef
min yxa - oeh min haU - oeh min fardnubb -
oeh mina handskar?"

Medan han så tal ade till bonddrangarne, som
stirrade på honom, giek han omkring, ploekade

tillsammans sina saker, tog en liten handyxa af var-
dens, oeh sokt~ slutligen nara vid fångarne i san-
gen efter sina handskar, som han likval hade i
fiekan. OfOrmarkt skar han med yxan af det rep,
som fasthoH dem vid sangstolpen, hviskande :

"Roren er ieke, forran jag oppnar dorren, men
springen då ut!"

"Gå ieke til! fångarne, sager jag", ropade två
de redigaste bonddrangarne oeh stego långsamt upp
från banken der de sutto, mCidosamt lyftande på
benen fOr aU bringa dem i någon regelmassig 1'0-
relse.

"Jag går, jag går", svarade Benkt, oeh giek
verkligen ut genom dorren, som han oppnade så
vid den kunde stallas. I deUa ogonbliek sprungo
de båda fångarne med långa skutt, så laUa som
deras tunga stoflar med sporrar oeh de genom
handernas s'ammanbindning mindre lediga lemmarna
kunde tillåta, ofver troskeln oeh ut på gården. Benkt
til!s16t dorren hastigt oeh htigg fast yxan Ofver
klinkan, som oppnade den; skar med sin fallknif
af tågen, med hvilka fångarnes handel' voro bak-
bundna oeh sade till dem:

"Hjelpen er nu sjelfva!"
Derpå skyndade han derifrån. Underoffieern

oeh ryUaren låto ej saga sig deUa två gånger. De
funno snart sina hastal' betslade och redo åstad
med fi:irlust af bref, hattar oeh aHa sina vapen.

Emellertic1 hade inne i stugan, nar dorren til!-
slots efter flyktingarne, alla bonddrangarne, lifvade
af samma ifver, sprungit til! fOr aU oppna den.
Men cleras af dryekernas ofverflod maUa bemodan-
den voro fåfiinga; klinkan kunde ej lyftas oeh till
uppsparkande af dorren egde de ingen formåga.
Alla fem rymdes ieke vid dorren på en gång, utan
aU myeket trangas med hvarandra. De framste
ropac1e till de eftersta: "gif oss rum aU slå upp
dorren!" De eftersta knuffade på de framsta oeh



90

'fopade: "Skynda! Oppna då! Sparka upp dorren!
Vi ara starkare, slapp oss frarn!" .

Från rop och knuffningar kom man sna~~ tIll
.Drfilar, så kraftiga som de domnande senorna annu
fOrmådde O'ifya och inom kort uppkom handge-
mang, hva~vid' de fleste fOrlorade jemvigten och
kralade på golfvet Ofver hvarandra.

Vid detta ovasen utkom Lars ur kammaren,
med bossan i handen. Han hade svårt att faHa
sammanhanget, men såg snart aU fåpgarne ~o~o
borta och dorren til!stangd. Slagsmalet dermhll
hindrade honom från forsok att bryta upp den;
han slog ut fOnstret oc~ hoppa~e derigenom ned
på gården i det ogonbhck de bada ryttarne redo
.åstad. .

"Redan borta!" ropade han. "Brefven ha~ Jag
likval på mig. De kaltringarn~, son; kr~la d.~rmne,
.de må val vara der de aro: Jag gal' mm vag och
uppsoker Goingeboarne, så få vi veta, hvad brefven
hafva aU såga." ..

Med dessa ord fOrsvann han bakom husen, ofver-
lemnande de druckna bonddrangarne åt sitt Od~.

En halftimme efteråt återkom gastgifvaren sJelf,
med femton eller sexton af grannarne, som han
med moda kunnat sarnla. De vore vapnade med
liar, slagor och spjut, och endast en af dem hade
.ett gammalt muskedunder. De f~nno allt tyst o~h
.stil!a samt utvandigt icke det rmgaste tecken hl
fara eller våld, mera an det utstotta fiinstret.

"Hvilka odjur!" ropade varde~. "De hafva
gjort Ofvervåld, och jag tager er mma goda gran-
nar til! vittne deraf."

"Men hvad ar detta", sade en af fOljesla-
O'arne' "yxan sitter ofver dorrklinkan!"
·e Den togs bort, dorren oppnades och fOr deras
fOrvånade oO'on visade sig den mest ovantade syn.
Alla fem b~nddranO'arne låge på golfvet, så. godt
Bom i en hop, snark~nde, i de obeqvama stallnmgar

deras slagsmål fOranledt och hvarunder mattighet
och somn ofvervaldigat deras ringa lifsandar.

"Se sådane sallar!" ropade varden, då han
klef in ofver de slagne hjeltarne. "Goda grannar,
jag tager er till vittnen. Skåpet uppbrutet - kru-
set utdrucket - kannan sonderbruten - oltunnan
tom -- hvilka barbarer att husera. Och den stora
silfverbagaren tillplattad, fOrutom alla muggarne i
många bitar! Ja, jag tager er til! vittnen på våld,
rån och nidingsverk. - Min stackars Ingeborg;
henne hafva de val skramt vettet ifrån", fortfor
han, och oppnade dorren til! lilla kammaren. "MiU
goda barn, det val' en Guds nåd att jag fOrut tog
nyckeln ur din dorr, så alt ingen af de nid in-
garne kunde komma in til! dig. - Men, hval' år
den vårsta bofven, hval' år Lars? Och hval' åro
båda fångarne? Och hval' år bonden från Wem-
menhog?"

Upplysning om detta kunde icke erhållas; men
de fem fOr ogonen liggande felaktige buros eller
slåpades in i en bod, der de i fred kunde sofva
ruset af sig, och sallskapet samlades i stom stugan
til! ofverlaggning.

"Mina vårda grannar" , begynte vården i huset,
"1 veten alltfOr vål, huru jag alltid varit mån om
råttvisa och bil!ighet, att jag gerna delar med mig
eU glas, nar jag har och icke år så utplundrad
som nu af dessa bestar, så utplundrad, att jag icke
eger något att bjllda till aU låska torsten annat ån
svagdricka. Ingeborg, gif oss det basta svagdricka,
du har - basta svagdricka, hor du! - Nå, nu sen
I huru jag blir handterad, på det såttet ar det snart
slut med mina håfvor, och sedan kommer ordningen
til! er. Når hår blir slut, fån I grannar slåppa till.
Derfor råder jag er aU hellr'e ståmnm i backen ån
i ån, och befordra dessa arga skalmal' til! en vål-
fOrtjent napst. Nu kunnen I vittna om rån och
ofvervåld; och jag får begåra, att I också goren



92
det till nasta ting. -- Se hal' ar Ingeborg - hållen
till godo, kara grannar, hållen till godo !"

Grannarne tankte nogsamt inom sig att gubben
egde ol qvar i kallaren, fastan han ej ville taga
fram det; men de drucko emellertid tappert af det,
som bjods dem. Den aldste af dem drack djupt,
strok sig om munnen och sade med skorrande rost:

"Ratt, kare gastgifva re; packet bol' rigtigt er-
fara, huru roligt våldsverkaren har, nar tjufven
blifvit ertappad och får rep viradt rundt kring nack-
senorna. Formå våra fOrenade raster. tranga fram,
nå våra skorrande rop gehor fOr domarens ara,
gora våra klagoskri ofver yra bonddrangars ofver-
våld vaktaren ofver undersåtarnes sakerhet llPP-
marksam - - -"

Har afbrots det vackra talet genom ovantade
ljud af många menniskoroster på gården. For-
skrackt såg varden ut genom fonstret och variSeblef
en mangd val bevapnade bander, som sågo åt stu-
gan, och midt ibland dem stod den fruktade Lars
och talade under ifriga åtborder.

"Herre Gud", ropade gastgifvaren, "nu ara vi
olycklige. Se Goingeboarne ara har, manstarka och
arga."

En rost utifrån ropade genom fonstret:
"Gastgifvare, kom ut!"
Men varden var sen på sina fatter och tvekade

med darrande knan ..
"Kom ut genast", upprepade rasten, "annars

rifva vi ned huset och det strax."
"Gå, kara granne, for all del gå", sade ett par

af hans grannar, togo honom under armarne och
fOrde ut honom genom donen; men stannade sjelfva
qvar ini huset. Nar varden kom ut, foll han på kna.

"Skona mig i Jesu namn", bad han; "jag har
intet ondt gjort." .

"Hvar har du drangarne från Fulltofta? Sag,
hvad har du gjort med dem?"

"Basta, goda vanner, jag skall gerna forplaga
er med det basta dricka jag har - ja med Ol -
oc.h det godt andå, om I aren barmhertiga mot
lmg." .

"Sag strax - hval' har du drangarne?"
"Kara vanner - de beskedliga drangarne hafva

~:ke farit illa har. De hafva fått fullt upp af både
~l och hollandskt branvin -- det sista jag hade",
tIllade han med en suck. "J ag var sjelf ute en
stund, men Ingeborg var hemma hos dem' och då
ve!. jag icke, huru det gått till att det blif~it någon
ovanskap af. .Men nar jag kom tillbaka, var jag
tvungen flytta dem från golfvet, der de lågo i smut-
sen - och nu sofva de i god ro."

"Hvar?" Sag strax!"
"Der i boden; har ar nyckeln."
B.?ddorren oppnades och de valplagade lågo

der pa hvarandra, utan rare Ise, på bara golfvet.
"Han har tagit lifvet af dem", ropade en rost

ur hopen; och tjugu andra ropade: "han måste do,
den skurken."

"For Guds skull, nåd", ropade gastgifvaren.
"Jag har icke tillfogat dem det ringaste ondt. De
hafva alltid varit mina hederliga grannar och goda
kunder sondagsaftnarna. Se på dem, aU de ara
helbregda, fastan litet somniga; och det ar icke ett
tecken till aU de blifvit illa medfarne."

Några af de ankomne b6nderne gingo in i
boden att se, huru det fOrhall sig, och funno dem
endast Ofverlastade.
.. "Nog blifva gossarne muntra igen", Iydde be-

rattelsen, som lugnade de hetsiga sinnena.
"Du talade om ol", sade en af dem til! O'ast-

gifvaren; "hvar har du det?" to

Gastgifvaren uppsteg med något lattadt hjerta,
ropande:

"Ingeborg! - Ingeborg! - Hor, milt barn,
bar hit ol till dessa mina vanner; - alla" - til!-



lade han suckande. "Slå i de kannor, de fat -
de beskedliga drangarne från Fulltofta lemnat qvar
hela, och bar ut hit."

"Vi gå val in", sad e en aldre karl, "och sitta
ned på edra bankar. "

"Gerna - mycket gerna" -- stammade varden
forlagen. "Jag har några grannar har", forHal' han,
"nar de intradde i stugan, som haft litet aU tala
vid mig i dag."

"Hvad vill det saga?" frågade den aldre bon-
den. "Har aro många grannar, och de hafva också
något i handerna. Aren I vanner eller icke?" fr~gade
han åter och kastade bOssan afaxeln, fardIg aU
nyttja den, om det skulle behOfvas.

"Nej -- nej" - ropade varden; "de aro goda
vanner, och hafva ej några farliga vapen. Vi skulle
skalla efter några odjur har uppe på asen, men nu
aro de redan borta, och sedan hafva grannarne
stannat har en liten stund for aU tag a en mugg
svagdricka. "

"Vi forstå nog", sade Lars; "det ar icke modan
vardt aU gastgifvaren gOl' sig till."

"1 Guds namn", ropade varden; "jag menar
visst icke något ondt, kara van."

"Jag vet alltsammans", hviskade Lars tillho-
nom, "och kan gora er olycka, nar jag vill; ty ni
ar spion åt svensken! Ha!"

Varden bleknade och tog Lars i armen, sagande
sakta: "Sag icke det, kara van; det ar jag visst
icke. Gud bevars! Gor mig icke olycklig! Jag
skall gifva dig tio daler, om du vill vara min van
i dag."

"Gif mig Ingeborg - så skall jag vara gast-
gifvarens van fOr alltid."

"Min goda van", svarade denne -- "vi få talas
vid derom på en lagligare stund. Nu ar stugan
ofverfull af folk, och jag hinner icke _"

"Kort och godt", återtog Lars. "Ger ni mig

Ingeborg, så skanker jag er lifvet, anna l'S ara vi
fiender."

"Så haf då litet tålamod!"
"Icke det minsta."
"Jag gel' dig henne - kanske."
"Karnrater!" sade Lars med hog rost; "jag har

varit har i huset forran i dag. Jag vet, huru har
går till och huru har har gått till allt ifrån denna
ofredens borjan. Svensken har allt jernt --"

Gastgifvaren ryckte honom i rocken, hviskande:
"min kara van, vi skala talas vid;" men Lars fortfor :

"Låt mig vara, gastgifvare, jag sager som san-
ningen ar att de svenske hafva alltid blifvit val
plagade har, och alltid har fått underratt -- -"

I fortviflans ångest hviskade varden: "du skall
få henne, hjertans van. Du skall få Ingeborg."

Lars hostade några gånger och återtog:
"Jag sager aU svenskarne visst varit har ofta

och alltid blifvit val plagade ; men de hafva alltid
varit manstm'ka och aldrig låtit sig noja med min-
dre. De hafva funnit olet godt och derfOr kommit
ofta tillbaka. Men deremot hafva de oekså lemllat
qvar underraUelser om myeket, som gastgifvaren
allt jemt sedan skrifvit till dansk a lagret om. Oeh
nog ar gastgifvaren renhårig, det vill jag gå i
god fOr."

"Du talade icke så, nar vi motte dig på vagen",.
sad e en af de ankomne bonderne.

"Jo", svarade Lars med fraek panna oeh ho-
gre rost.

"Jo, jag sade då, liksom jag sager nu, aU gast-
gifvaren lat af mig oeh af drangarne från Fulltofta
gripa den svenske kuriren och ryUaren, som var
med honom, oeh plagade oss derefter ganska val,.
men aU under det han var nte fol' att skaffa vagn
aU fOra bort dem på, oeh jag var ingången i den
der kammaren - gastgifvaren grinade oeh suekade
vid dessa ord - så lato de druekne drangarne



fångarne komma ut oeh bort. Jag sade då, såsom
jag sager nu, aU jag fruktade gastgifvaren skulle
taga grannarne til] hjelp oeh handtera gossarne
illa, derfOr aU de burit sig dumt åt; derfOr aU de
supit oeh druekit så mycket, aU de fOrsummat taga
vård om de båda fångarne, som de skulle vakta.
Jag vet aU gastgifvaren ar haftigt sinnac1, nar han
blifver ond och jag Uinkte aU det var synd om
gossarne. Nu ar det så, aU gastgifvaren ieke vill
sina Fulltofta-grannar något ondt, men grannarne
hal' i byn, de hafva kom mit hit for aU forderfva
gossal'lle - ja, jag sager rent ut såsom sanningen
ål' -; de hafva kommit hit i vredesmod fOr aU
misshandla gastgifvaren, som låtit gripa de båda
svenskarne, oeh oss, som gripit dem. Se bloU, hvad
de hafva i handerna. Skola vi tåla sådant? Skola
vi tåla dessa Horby-boar gora lag fOr oss? Nej
gossar, vill ni som jag?"

EU hOgljudt ja skallade från åhorarnes lappar.
Då fortfor Lars, handlanc1e såsom han talade;

"då tager jag mig en af dessa tjockhufvade lunsar
oeh vi taga hval' oeh en sin - vi lec1a llt dem på
gården -- har slappa vi dem 16sa oeh låta Goinge-
påkarne dansa på deras bred a ryggar."

Horby-bOnderna ville tala oeh fOrklara sig, men
fåfangt. Larci begynte genast piska på den, han
hållit i kragen, oeh de anclra ynglingarne ville ieke
låtaeU sådant tillfalle gå sig ur handerna, ej heller
aU någon skulle kunna anse dem trogare aU handla
for den goda saken an Lars var; oeh de grepo hval'
for sig genast verket an. De underlagsne flydde,
tungfotade, åt alla håll, morbultacle af sina yngre
fOrfoljare. Snart var saken verkstald, till stor gladje
for Lars oeh hans fOljeslagar, h"ilka andtrutne åter
samlades efter slutadt jagtande; oeh till storsta
hugnad fOr gastgifvaren, som undsluppit den mest
Ofverhangande farao

En ny oeh storre skara bevapnade ankom; i
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spetsen fOr dem Olle Eriksson, som lat folket stanna
på den oppna platsen framfOr krogen.

"Nu få vi brefven lasta; han forstår det så bra
som någon prest", ropade bonderna oeh gingo till
honom med Lars oeh de bref, som blifvit tagna från
underoffieern.

El'iksson oppnacle oeh laste. Det var en un-
derraUel:,e från .~altmarskalken Helmfelt till general
Fersen l Malmo, att svenska armen var under
marseh åt Horby och trakten af Lund samt en
an.nan de~om, aU penningar till afloning skulle
skIckas, sa fort de hunnit ankomma från VexiO
der de redan "01'0. '

"Mina broder", sacle Eriksson till de omkrino'

honom samlade, "nu måste vi skieka bud mot
folket, som ar i antågande hit, oeh saaa dem aU
s~ens~a haren ~ommer. Vi skola bedja tldem st~nna
VId TJernarp, til] dess vi alla hinna dit oekså oeh
kunna få ofverlagga om eU gemensamt f6reta~."

Budbararne, några af de laUaste oeh raskaste
ynglingarne, affardades genast oeh framfOrde bud- •
skapet rigtigt, men med en helt annan verkan an
Eriksso~ onskat; de flesta blefvo intagna af radd-
hoga for svenska vapnen, en del af fOrdom mot
hel a fOretaget, enar det utsatta samlingsstallet måste
åndras; oeh de~ va~ ieke halften af hela hopen,
som stannade VId TJernarp. De ofrige dels åter-
vande hem, dels begåfvo sig åstad aU strofva om-
k~:ing i några soeknar,. der de o trodde sig kUnlm
gora byte hos svenskt smnade standsperson er.
. Nar ..Eriksson samlat al1a i Horby redan befint-

lIge anhangare af danska magten, några hundra
man, oeh var fardig afmarsehera med dem, kom
Kevenberg ridande, foljd af eU par personel'.

. "Nu ar ieke tid att betanka sig stort", sacle
Enksson, meddelande honom innehållet af brefven.
::Jag s~all skaffa kammarherren hastal' till Lund på
ogonbheket; res oeh beratta, hvad ni fåu veta!"

Snapphana,·ne. 7



"Hvad amnar ni då gora nu?" frågade Keven-
berg. "Jag hoppas ni kastar er i ryggen på sven-
skarne- att ni oroar dem så myeket ske kan oeh
hindra~ all deras gemenskap med Småland. "

"J ag skall aora mitt basta", svarade Eriksson,
"att nyttja den forsta ifvern till något godt."

"Har ar Goran Krabbe", sade Kevenberg,
"som nu ar lika god undersåte åt konung Christian
som någon af oss. Han vill foJja med er oeh
hjelpa el' med råd oeh dåd."

"Han skall vara valkommen i godt sallskap" ,
svarade Eriksson, "om han al' upprigtig mot oss."

"Med lif oeh sjal", sad e Kr~bbe. "Jag h::.-r
redan lång tid varit sim1ad a,tt bl~fva ve~'k.sam for
vår riHta konun~ oeh nu ar tIden mne, da Jag ska1l

,,' dl'"uppfylla min kalleise som en re Ig man.
"Godt aodt" återtog Eriksson, "vi fOljas då åL

, '" , f "1'"Nu aro hastal' har for kammarherren - arva.
Kevenbera beaaf sig nu till danska hogqvar-. <:>" ,

teret efter att gen om sina bemodanden under Vl-
standet på Safveby hafva bragt å bane ett ~ond-
krig, som for svenska vapnen bl~,f af det m~nlJgas~,e
inflytande. De ::apnad~ ~andtm~nnen utf01'd~ val
aldrig i massa nagon vigtig. bedl'lft, me~ de gJorde
gen om oupphorliga strOfvener oeh en afven, under
vintertiden fortsatt verksamhet svenska armen oeh
dess anhangare den storsta skada, oroade den dag-
ligen, hindrade hvilan oeh afbrot allt s~m oftast aJla
kommunikationer. Det åstadkom oeksa hos provm-
sens allmoge, afven den fredligaste delen, en sin-
nesstamning emot svenskarne, som en~ast geno~1
fleråriga åtgarder oeh afgorande framgang~r sma-
ningom kunde mildras, men under hela kI'lget al-
drig fullt ofvervinnas. . .

Eriksson oeh Krabbe funno VId ankomsten b1l
Tjernarp val långt mindr~ antal man~kap an ~.e
hoppats oeh trott; men EI'lksson sad e sig vara val
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nojd ~.e~ det oeh aU det folk, som nu fanns der,
var palJtlJgt, oeh aU de tvehogsne voro borta.

"Viljan utrattar mera an styrkan" sade han
"?eh aU vi hafva den ratta viljan, det hafva vi n~
Vlsat. .. Låtom, oss nu afven visa, hvad vi ega kraft
a.~t gosa. Mm tanke, gossar, ar den, att vi gå åt
sodra asen och taga bort allt svenskt, som blifvit
efter under stora armens marseh soderut oeh aHa
som våga skilja sig från den. Vi ara nu' har ofvel:
tusen m~?, oeh kunn,a något foretaga; men en skall
vara" anfora:.e oeh VI skola val forst utvalja den."

Det bor ske", sade Goran Krabbe. "Utan
~nforare ara vi som armar utan hufvud; de veta
leke, hvad de garn, om det ar godt eller ondt. Men
om det kommer an på att gifva råd så ar mitt
det, aU vi gå uppåt Smålandskanten ~eh borttaaa
s~enskarnes krigsforråd. Om vi taga deras pe~-
mngar, deras krut oeh kulor oeh sådant mera så
kunna de ingenstades komma." ,

"Ett kan ske forst oeh eU annat sedan" åter-
tog Eriksson misslynt ofver sin medtaflare oeh Mver
det intryek, hans yUrande tyektes hafva gjort.

"Efterblifne oeh strofvare kan man alltid fram-
deles få tid med att eftel'soka" forUor Krabbe.
" • o • ' ~men penmngar sta lCke ofta til! buds lika sakert
s?m ,de nu. gora det på Goinge-gransen. Men jag
vlll leke tVlsta om detta nu; endast '!å den anfO-
ra~e, som I valjen, tillhanda med goda råd af
hVllka han kan gora hvad bruk han finner' fOr
godt, oeh hvad han anser det fOrtroende krafva
hvarmed I, godt folk, hedren honom." '

Bond~rna borjade ofverlagga om en anforare,
oeh hvarJe .. soek.~ns f~lk heromde någon af sina,
utan aU vIIJa hora pa de andras omdome. Pra-
tet oeh sorlet hiirom forUoro långt in på morka
natten, oeh nar morgonen inbrot var man lika li-
tet ofverens som aftonen forut. ' Mangden tyektes
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likval hufvudsakligen dela sig i två meningar, en
fOr Eriksson or.h en ~or Kr~bbe:, .. ~

Krabbe var en fran borjan formog~n e~en~?nl::>-
herre, som fOrstort storst.a ?elen ~.f sm fo~mogen-
het, fOrgafves sokt att l tJenst?vag uPl?ratta den
sjunkande krediten, oeh. nu o~tatta?e bdens 01'0-

ligheter fOr aU bjuda bll aU atel'stalla, ~vad ,!Se-
nom dårskapen gåU fOrloradt. Han var foga kapd
af allmogen, men hans krigiska ~tseende, oIIlo.dlga
oeh raska åtborder, samt ,:al berakn~dec ra.d loa;-
se ende på svenskarnes pennmgar oeh forra~. lllgaf\ o
fortroende fOr honOIIl. En stor del af b?n~~rna,
de flesta från vestra Goinge, fOrkla~~d.e SIg Ol~ska
honoIIl til! anfOrare; hvaremot de ?fnge ,sluthgen
valde Eriksson, med tillagg, att de lek~ v.Ill~ lyda,
någon annall utsoeknes; aU det var oforslgbgt ?eh
dåraktigt. aU anfOrtro sig åt en person, SOIIlode .~oga
kande, oeh aU de nu beslutade ~1arsehel:a :'lt s?dra
åsen. Båda partierna voro e~vlse oeh

k
lfl'lghe .11kaU

fullfOlja sina afsig:ter; .. en so.?drmg ul;l~, om, VI en
Eriksson gjorde sIg foga mocla oaU bJlagga oeh som
Krabbe af alla krafter underblaste:

Den senare fann denna sondrlllg vara enda ut-
vaO'en fOl' honom aU blifva anfOrare ~or någon del

f" bonderna oeh den fOn'e trodde SIg snart finn a
~mojligheten' aU med ~raft!,g ~nighet till eU mål
led a en så talrik hop sJelfstand~ga oeh med .?var-
andra fOga bekanta - dertill mlsstl'ogne - bonder,
från många sarskiida soeknar af l~n~et. o ..

Battl'e att vi begynna hval' pa oSltt hall, t.~nk~e
han. Den, hvilken utraU~r mest, fa~ sedan lat~~re
aU åstadkoll1ma en fOremng, som da kan .med~ora
storre nyUa an nu, nar alla ara så ovan.a vl~ ..k,l'lget.

Han uppbrot om morgonen ~1ed Sllla folJe~la-
gal' åt vester, oeh Krabbe med sma ..norr ~t. Bada
hoparne lifvades af o~ska?- aUo utmal'ka sIg fra~l:-
fOr de kamrater, de skIlt SIg fran, men som de h~-
val aktade nog for aU soka tafla med. Lyekan bl-

stod de senares ihardiga anstrangningar mera an
de fOrres ; oeh under det aU Eriksson med sina få
bOnder knappt kunde något utratta mot svenskarnes
talrikare oeh ofvade skarol', hvilka dessutoll1 denna
tid i afvaktan på en slagtning hallo sig helt nara
hufvudarmeens Higer, ofverfOll Krabbe med sina
foljeslagar fienderna vid Loshult ooh erofrade en
krigskassa, eU konungens eget talt beh myeken an-
nan tross, samt skingrade eller dodade den svenska
afdelningen der. Men som han farm fOr godt aU
ej så oppet redogora for den tagna krigskassan,
bOrjade bOnderna misstanka, att han behållit alltfOr
stor del fOr sig sjelf, oeh han forlorade åter storsta
delen af sitt hastigt fOrvarfvade in fly tande.

UnderraUelsen om slaget vid Lund kom emel-
lertid som eU ofOrmodadt åskslag ofver danska
partiet. Så val Krabbes som Erikssons hopar funno
rådligast aU for någon tid hålla sig stilla oeh be-
gåfvo sig hem alt jula, de fleste med något storre
eller mindre byte. Deras beråUelser om krigsiif-
ventyr, om plundring oeh håmd på svenskarne,
vaekte hos många af de dittills hemmavarande det
slumrande begaret aU forsoka sig oeh sin lyeka
likasom de andre gjort det. Kort efter nyåret bOr-
jade oekså talrika skaror snapphanar, mera an forut,
aU kringsvarma hela landet oeh gora sina fiender
afbraek, så val på de aflagsnaste trakter som helt
nara grannskapet af deras vinterqvarter. Dessa
strofpartiers djerfhet oeh skieklighet, deras ofver
alll utbredda anhang bland landets invånare oeh
fullkomliga lokalkannedoll1 gjorde det omojligt aU
utan vidstraektare oeh mera sammanhangande ope-
rationer med storre styrk a kufva oeh hamlla deras
oskiek. De blefvo derfor en langre tid ostraffade
oeh utbredde skrack ofver alla trak ter af nona oeh
mellersta Skåne.



Mellan kullar oeh sadesfalt utbreder sig Finja-
sjans klara yta, hvari tusen bokar återspegla sina
toppar. Otaliga stim af fiskal' ditloeka roflystna
handel', som rundt kring strand erna sanka sina nat
eller Ofver ekstoekens låga bradd utkasta sina met-
span. Sakta vaggas fiskaren i solskenet .af de lin-
driga flaktar, som krusa vattnet, oeh stormen ar
på detta stalle en sallsynt gast. Frid oeh trefnad
tyekas der hafva sin bostad, endast storda af jaga-
rens rop oeh den bugtiga stranden s eko.

Men nu hade orolighetsanden oekså hunnit
dessa stilla nejder, oeh naturens lugn fann intet
gensvar i menniskornas brast. Vilda krigare tågade
som oftast emellan bondgårdarne, oeh annu vildare
bander strOfvade i vapnade skaror omkring från
den ena skogstrakten till den andra. Nu hade
oekså vinterns strafva hand berafvat marken sin
granska oeh sjan siU intagande behag. Isen band
dess blåa bOlja oeh snon taekte allt med stel en-
formighet. De blågrå snamolnen stodo hagt på
himlen oeh solens sken framskymtade blott då oeh
då emellan dem. Luften tyektes besvarad af en
viss taeknighet oeh den sparsamma raken från
bondstugorna kunde knappast al'beta sig upp afver
tradens toppar.

En sådan kulen morgan sutto femtio till sextio
snapphanar omkring en stoekeld på sadra slutt-
ningen af en liten skogsbaeke nara denna sja.
Rundt omkring stodo lutade mat tradstammarne
eller 1'01'0 upphangda på lagre gren ar deras bOs-
sar, skjutvaskor samt en oeh anna n varjaj några
spjut sågos iifven straeka sina spetsar upp emel-
lan qvistarne. Matsaeksvaskor af många slag, till
hvilka så val kalf som hund oeh get oeh griifsvin
bidragit med sina skinn, 1'01'0 appnade, oeh glup-
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\ ska munnar svaljde deras inmate, styeke fOr styeke.
\{;e grofva handerna framraektes stundom mat el-
~en, oeh..nnderhallo den med torr'a grenar, 16foeh
8;rven storre styeken af friska tradstammar. Midt-
f?r brasan, doek utan aU på minsta satt visa nåD'on
hlVredsstallelse afver den, satt på en sten en g~of-
lemmad, axelbred, men fOga lång, rodskaggig karl.
Hans obreda mun, s~ora agon oeh ljusa, yfviga loe-
k~r gafvo ~ans ar:sIgte ett eget uttryek af dumdri-
shghet, hvIlket, hllagdt den Ofriga gestalten inja-
gade en kan sia af fruktan hos de fleste, so~ nal-
kades honom.

.. "Hvad sager Ulf i dag?" frågade en lång, smal,
morklagd karl, som nyss tillknutit sin matvaska
o~h nu såg efter fangkrutet på sitt gevar. "Skol~
VI långledas annu langre, eller skala vi faretaga
oss något klokare?"

"Jo, Jerkel'" , svarade en annan med munnen
ann u full af salt flask, "vi få nu val snart veta det.
~åt Ulf spisa i ro oeh mig oek j nar lVlånskommer
hllbaka, då skala vi lagga råd om det som ar att

" " 'gora. .
"Ja, lagga råd oeh lagga råd", sade Jerkel'

"oeh utraUa ingenting. Nej, norboarne de funder~
ieke så lange på saken, utan gripa ve;'ket an oeh
det går också fOr dem. Du skulle sett harom d~D'en
nar !Iarjarums skans intogsj der giek lustigttill.'"

Hul'll var det? Vat' du med der, Jerker?"
oeh många andra narslagtade frågor gjordes från
alla håll.

"Det var jag, gossar", svarade Jerker strae-
kande upp sin långa figur, "oeh det skala d~ kunna
vittna om."

"Nå, så sag oss då, huru det giek till der?"
"Jo", återtog Jerker, "det mån I tro var en

lek, som man lange skull komma i haD' i GoinD'e.
I !1an val hor t otalas om

a
Olle Erikssan frin Hjersås?

Nu, han som far veta sa myeket, som andra aldrig
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kan gissa sig till, han visste nu också att det låg
en officer med 25 man af fotfolket på den skansen
och han kunde begripa att det var endast for at!
plåga bonderna i Loshult- och Osby-trakten, och
derfor ville han gora en ande på det. Vi voro vtl
bortåt halftannat hundra man, som foljde hono'm
från Glimåkra, och gingo hela natten. Mot morgo-
nen ankommo vi till skansen innan det dagad,es;
och Eriksson delade oss i två stora hopar och en
mindre, och lat forst den minsta smyga sig fram
fOr att fors6ka, Om svensk arne voro på sin vakt.
De voro vakna och skoto på oss, och vi i den
minsta hopen drogo oss undan uppåt skogen och
skoto också. En del af svenskarne forfi:iljde oss
några hundra alnar, och då passar Eriksson på
och anfaller skansen från två sidor med de i:ifriga
båda hoparne, som han forbjudit aU lossa något
skott. Då var det snart gjordt; manskapet rusade
upp afver vallen och stack ihjel både officern och
hans folk i en handvandning. Sedan borjades jag-
ten efter de soldater, som forfoljt oss och som sokte
att komma undan både hit och dit; men ingen
slapp. Alla måste låta sitt lif, den ena efter den
andra. Nar vi forsta gången raknade kropparna, så
saknade vi en; der voro endast officern, underoffi-
cern och tjugufyra. Den tjugufemte vil!e vi också
nodvandigt hafva reda på och borjade soka ofver
allt rundt omkring, men lange forgiifves. Slutligen
var det en af oss, som inne i huset, svenskarne hade,
satte sig på några sackar, som lågo i ett horn; der
hittade vi på den saknade soldaten inkrupen i en
sack, angslig och darrande. Han bad omkeligen
om sitt lif; men vi knoto til! sacken ofver hans
hufvud och lade honom sedan bredvid alla de an-
dra kropparna, som vi sHipade in i samma hus,
innan vi tande eld derpå. Sedan vi varmt oss vid
den eldbrasan, togo vi til! spaclarne och jemnade
allt med marken, så aU nu synes icke tecken till

skans; och jag tanker aU svenskarne akta sig fOr att
slå ned sina bopålar mera så der midt iblancl oss."

"Olle Eriksson", sade den groflemmade Ulf,
"han kunde val icke gora mycket vid den saken.
Han ar icke så stark som jag' var i mitt femtonde år."

"Men", svarade Jerkel', "han kan traffa flacken
.på hunclra famnar; och sedan har han hufvudet på
raUa stallet. Vi miste ingen man vid Horjarum,
och fOrstorde deremot alla fienderna. Det var ingen
hi:inshjerna, som stalde så til! clet foretaget, och det
vet jag, att om vi alla hade honom til! anfi:irare,
så blefve något dugtigt utrattadt. Hvad gora vi
nu? Så goclt som ingenting, utan slita endast ondt.
Som oftast springa vi efter bara nasan, liksom vi
nu gjort. Vi skulle ju taga både penningar och
tross, och nar allt kommer omkring, har ingen
svensk varit har i år."

Ulf blangde vred på talaren, steg haftigt upp,
knot val igen om sin matsack och kastade clen
ofver axeln. I det samma kommer den fOrut om-
namcle Måns springande uppåt backen. Han slun-
gade sin hatt i vadret och ropade:

"Ho! ho! gossar - jag springer anden ur mig
for er skulcl. Det ar val icke en timme sedan jag
satt vid koksspisen i VaUerod prestgård, och nu ar
jag har." .

"Hvad har du då aU forkunna - hvacl har clu
aU saga? BeraUa, hvad du vet!" ropades åt honom
från alla håll.

"Der på. prestgården har legat i natt", svarade
han, "en svensk ofverste, som hade med sig en
major, en ung officer och sju dragoner. Han
kommer ifrån Lund och amnar sig uppåtSmå-
land, och skall vissi taga vagen har forbi. Jag kan
nog tro att hans fickor aro tomma, men hastarne
aro vackra, och en ofverste ar alltid en god fångst;
derfOr skyndade jag mig i fOrvag fOr aU saga er
til!, gossar."



"Bra", ropade Ulf, "bra uppsnokadt; de fog'-
larne skola vi ploeka,"

"Hor på", sade Jerkel', "huru skola vi lagga oss
ut, såoatt ryttarne ieke rida ifrån.oss?" .

"A jo", sade en annan, "vI.skola de.!a OSS ~

tIere små afdelningar, oeh sedan slgta val mnan VI
skjuta. Om nåara vilja fOlja med mig, skola vi
laaaa oss bakon~ kullen der borta oeh låta dem rida,," loss fOrbi, så stanga vi fOr vagen sedermera, oe 1

ingen katt skal! komma tillhaka igen."
"Jag stannar midt på vagen" , sade Ulf, fat-

tande sin stora varja, "oeh skal! borja kalaset, nar
jag ser hvitogat på ofversten." .

"Oeh vi lagga oss på denna sldan bakom ste-
narne, om I viljen, gossar", sade Jerkel' til! någt'a,
som stodo omkring honom.

"Pass upp", ropade Måns; "jag ser dem der
borta. De rida helt sakta oeh vanta sig ieke någon
sådan dans på morgonqvisten." ..

Så forhal! det sig oek verkligen. Ofversten med
sitt sal!skap red bekymmerslOst framål. den fOga
banade vagen; offieerarne framsI., dragonern~ efterst
två oeh två, rokande sina pipor under hvarJehanda
samtal.

"Jag tror", sade majoren, "aU den der krukan
presten ville skramma oss fOr snapphanarnt:;,."

"Ja" svarade Ofversten, "han gaf det radet att
vanda o~ oeh taga vagen ål. Oderljunga oeh Fa-
gerhult. Men jag tanker, att vi nog taga oss fram
dit vi amna oss. En skånsk bonde, om an fan
sitter i kroppen på honom, har likval ieke mera an
två ben, oeh hastal' kunna bruka sina fyra."

"De skurkarne" , återtog majoren, "våga sig
aldrig på den, som ar behjertad; vid dagsljuset
åtminstone ieke. Dessutom ar det mestadels pen-
ningen, som de draga vader korn utaf, oeh har be-
gripa de nog att ingen earolin kan fås."

"Jag vel. ieke, hvad som går ål. Creutz", sade
ofversten; "ni ser så tankful! ut, helT lOjtnant."

Den yngre offieern Iyfte på hatten vordnads-
fullt, men sade intet.

"Jag tror att prestdottern har fOrtrol!at gos-
sen", sade majoren. "Åtminstone ha dina vackra
lockar oeh ditt fagra skinn fort just henne, det blef
jag nog varse. Hon kunde icke vanda sina ogon
från honom i går afton vid bordet, oeh efteråt vel.
jag aldrig, hvart de båda togo vagen. "

;,Jag giek till stal!et, helT major, for att se till
hastarne" , svarade lojtnanten.

. "Hal! du stal!vakt der till kloekan tolf, så var
det nitiskt, det kan jag saga", fortfor majoren; "oeh
ieke kunde du gå fOr ros skuld ute oeh spatsera i
kalden midt i morka natten heller. Nej, min gosse,
du hade nog varmare an så, ach nog finare fisk
att fjel!a an som står i stallet. - Men sag mig nu,
hvad spådde hon dig i dag morse nar vi åto fru-
kost; ty du ål. val som en varg, men så hastigt att
tiden andå raekte till fOl' kurtisen oekså. Hvad
hviskade hon der borta vid fOnstret om dina till-
kommande oden?"

"Hon sade", svarade lOjtnanten, "att om jag
reste i dag, så skulle en stor olycka hiinda mig."

"Jag hOrde hon bad du skulle låtsa vara sjuk
aeh låta oss resa ensamma. Hon ville nodvandigt
behålla dig hos sig annu en qvall, det kan jag
begripa, utan att vara någon trollkarl."

"Denna skogsbacke ar ganska osaker", sade
lOjtnanten. "Skulle ieke ofversten tillåta att ett par
.dragoner rida uppåt oeh se sig omkring !itet fOrut,
innan ofversten sjelf rider dit."

"Egna ogon se bast", svarade Ofversten; "men
om er mamsells griller ligga tungt på ert hjerta,
så vanta qvar har, till dess vi hunnit igenom skogs-
dungen."



Lojtnan~en rodnade af fOrargelse och tryckte
hatteno ned l pannan.

o : Ah, h~.rr 0fve~~te", sade o majoren, "sag icke
:;a; <lossen ar sa kack som nagon; men nog tror-
J~g han gerna sku]]e finna en anledning att vanda
t!llbaka till sin lilla mamsell. Hon var också verk-
ligen småtaek oeh måste varit -"
o.. Ett. skott afbrot samtalet, och traffad i axeln
fo]] maJoren af hasten. Några snapphanar stodo i
d~t s.amma mi.dt fOr dem, oeh andra kommo fram
pa sldorna. Ofversten kastade om sin hast oeh
blef varse en annan trupp, som redan stod dem i
ryggen. Kulorna borjade hvina om oronen och en
af drago~.erna b~:f .skjuten. Lojtnanten satte sig i
speb,en f~~' de ofnga och sokte oppna återvaaen.
Det var nara att lyckas, då ofverstens hast fOl!for
ett skott, och tiden, som åtgiek att aora honom lOs
från den, samt att hjelpa honom up~ på den fa]]ne
drag~nens, be9'agna<;les ~f Ulf och de

o
ofrige snapp-

haname att hmna tIll stallet. Inom nagra ogonblick
v~ro dragonerna till en del sårade, ryckta ned af
hastarne och tagne; 16jtnanten, som nedskjutit en
~ende, men blifvit .lindrigt sårad af ett skott, sokte
annu med sabeln l hand bana vag fOr sig, då Ulf
sprang fram och rande sin långa varja tvart igenom
honom .. Han fO]] dOd till jorden. bfversten hade
emellertId kommit på sidan något uppåt hOjden, då
en kula hann honom, och krossade ett af hastens
~~n. ~an ..gaf sig fången, samt blef bunden ned-
ford tI]] vagen. De 16sa hastarne fasttogos afven
oeh bund os vid traden.
..' "Se så", sade Ulf, genomsokande den doda

I~Jt.nanten.,s fickor, "hvad sager nu Jerker? Kunna
VI lcke bade traffa och taga?"

"~.ra, ~ra", svarade Jerkel'; "jag undrar, hvad
den har tJocka ..herrn kan. hafva på sig", fortfor
han, och uppknappte den hggande majorens rock.

"Tag vackert i mig, min gosse", sade den så-
rade; "axeln gor ondt som fan."

"Kyss mig på orat", svarade Jerkerj "oeh tag
hit kloekan, om der finns någon, och caroliner om
du har några. Har var åtminstone en snusdosa,
det ser jag."

"Hvad skola vi nu gora med våra fångar?"
sade en rost.

"Sådant ar icke vardt att slapa med sig", sva-
rade en annan j "slå dem for pannan, och den der
kan ligga; han kommer ingenstades" , fortfor han,
pekande på majoren.

"Nej", sade Ulf, "vi kunna ju gora Finjapre-
sten en tjenst. Han tycker om feta ålar, och nu
hafva vi bra mat åt den fisken. Vi stoppa ner
fångarne i sjon, gossar, så har ingen vidare något
besvar af dem."

Forslaget gil1ades, och den afven noga utplun-
drade ofversten, den sårade majoren samt de sex
fångne dragon erna fOrdes ned åt den narbelagna
sjon; de o ieke sårade med handerna bakbundna.

De trodde i bOrjan icke att det var allvar med
Ulfs forslag; men nar de sågo yxorna oppna en
stor yak i isen, oeh sjelfva slapades dit, begynte
de, dels bedjande, dels genOln forestallningar fOr-
soka beveka bonderna, som for det mest a gingo
omkring oeh pratade med hvarandra, utan att hora
på hvad som yLtrades af fångarne. Majoren låg
på isen oeh bet tillsammans tanderna ; slutligen
sad e han:

"I aren val icke så spritt rasande, att 1 viljen
dranka den, som i alla fall ska1l do af sitt skott."

"Du sku]]e frysa illa, min gubbe", svarade Ulf,
"om vi ieke fOrbarmade oss ofver dig."

Han vinkade dervid åt en af sina kam rater aU
stalla sig på andra sidan om den sårade, oeh gora
sig fiirdig att bitrada till utforandet af hans afsigt.

"Atminstone måste jag val fOrut få tala vid



presten oeh bereda min fattiga sjal - nej - i
Guds namn _"

Mera medhann den arme majoren icke att saga.
Ulf och hans kam rat fattade på hval' sin sida med
ena handen i kragen och den andra i byxlinningen,
samt kastade honom med ett tag hufvudstupa ned
i vaken.

En djup tystnad foljde på det plaskande, som
deraf uppkom; vattnets yta jemnade sig åter i ett
ogonblick, och den olyeklige syntes ej mera. Två
sårade dragoner delade genast hans ode; tre af
de ofriga fyra fOlio på kna oeh bådo gråtande fOr
sina lif.

"For Jesu namn skona mig", ropade en af dem,
"jag skall aldrig gora er något till skada."

"Ja", sade Ulf, "aldrig skall jag heller rora dig
mera -"

Han vinkade åt sin medhjelpare, de fattade
den bedjande i fotterna oeh i naeken, samt lata
honom kullerbytta rulla ned i vaken.

Den dragonen, som ej fallit på kna, en stor oeh
stark karl, fOr stolt att bedja om lifvet, tankte der-
emot på håmd. Sinnets fOrbittring fOrdubblade hans
krafter, oeh en utomordentlig anstrangning slet hans
band i det samma som Ulf stod på bradden af
vaken. Med ett dofvande slag af sin knytnafve vid
tinningen kastade dragonen honom i vattnet, tram-
pade ned honom med foten oeh kastade sig sjelf
efter, (91' att simmande skjuta honom val under
isen. Ofverraskade, hunno de nara invid stående
bonderna ieke rigtigt besinna sig, innan detta var
verkstaldt; men då rusade de fOrgrymmade till, oeh
stolte med bosskolfvarne på dragonen. Jerkel' skot
honom slutligen i brostel med en kula, oeh han
sjonk.

De ofrige dragon erna delade snart sina kamra-
ters ode, oeh ofversten framfOrdes, blek oeh ångest-

full, så val af det ohyggliga skådespelet som af fOre-
bråelsen att dertill vara en orsak.

Då ropade en af bi:inderna: "Håll -- se der
en flik af Ulfs rock."

Han kastade sig hastigt på kna vid bradden
af vaken, straeker ned sin arm i vattnet oeh fram-
drog den grymme snapphanen. Flere hjelpas åt
~tt lyfta honom upp på isen, sanslos oeh blåblek.
Ogonen voro lyekta; ur nasa oeh mun flot vattnet
slemmigt oeh ymnigt, lemmarne voro kalla men
annu mjuka. De våta kladerna togos af honom,
han insvepes i torra kapproekar, oeh kamraterna
bara honom upp på det stalle, der de haft sin eld
uppgjord.

Medan delta fOrehades, kom kyrkoherden åkande
i sin med blommor omkring utmålade slade.

"God dag, godt folk", sad e han.
"Gud signe, kare far!" helsade bonderna.
"Hvad tanken I gora med ofversten der?-' fort-

for presten.
"Vi skola låta honom folja sitt sallskap til1

bottnen", svarade en af dem, pekande på oppningen
i isen.

"Nej i Guds namn, I forhardade!" återtog kyrko-
herden, stallande sig upp på satet i sladen och lyf-
tande sina arm ar med fasa. "Egen. I ej någon
barmhertighet, så skall oek på den yttersta dagen
den store Hanmaren vanda siit ansigte från eder,
oeh låta eder sjunka i det djup, der vågorna af eld
och svafvel skola slå tillsamrnans hogt ofver edra
hufvud, oeh der jemren ieke slutar, ifrån evighet
allt intill evighet. Jag forkunnar eder det ode, som
skall drabba hval' oeh en af eder, I blodtorstige,
den lotto som skall falla på hval' oeh en af edra
hjes$or, I obarmhertige! Oeh hvartill gagnar denna
råga på edra synder? HvarfOr viljen I med kallt
blod tag a lifvet af den, som gifvit sig fången; som
ieke mera ar i stånd att det ringaste skada er."
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"Kare herr pastor", svarade en bonde, "hval'

skala vi gora af honom?"
"Skieka honom till dansk a lagret", svarade pre-

sten. "Skieka honom till danska lagret, så ~kolen
I hafva taek af kanung Christian oeh m~ra mlskund
att fQrvanta af alla konungars Konung.

Efter en stunds Ofverlaggning beslots, aU ofver-
sten skulle foras till danske konungeps lage~, om
han ville gifva sitt lofte aU hvark~n pa de~ sJelfva,
-deras barn eller slagtingar någonsm vedergall~. eller
vedergalla låta denna dagens handelser~ Oeh ofver-
sten lofvade allting, oeh ledsagades goaende vester
nt till la0'ret der han ofverlemnades at c1anskarne.

, Någr~ dagar derefter återvand.e ~e tFl ..d:1Dska
la0'ret afgångne snapphanarne denfran, atfolJda af
.e; dansk partigangare vid namn Sehwanwedel, med
sin trup p till hast, utgorande narmare eU ~undra
man. De voro alla val beri.dne, oeh bevap.?ade
med bossol' , pistoler oeh varjor; m.~n deras dragter
varo myeket olika. En del hade roda, andra hade
0'rå eller blå kappol' utanpå jackor af alla slags
fårgel' oeh alla slags olika tillska~'ning~r.. ~an ~unde
se att dessa klader ursprunghgen tJllhort manga-
h~nda sarskilda egare, oeh med få undantag varo
byten från kriget.- C!uld- oeh silfver~roderier oeh
0'aloner snoren af Silke oeh kamelhar omvexlade
på sam'met oeh det finaste kHide, dels nyU noeh. dels
trasigt, med vadmal, kalmuek oe~ ludna fars~l~ns-
trojor. Det hela hade eU broklgt, men knglskt,
rorligt oeh lefvande utsee?de. .. .

Bonderna fOrstarkte sig under vagen hll unge-
far tvåhundrafemtio man, oeh togo jemte dansk arne
sin kosa åt HallarOd oeh Rorum fOr aU anfalla oeh
fOrstora en transport, som Sehwanwedel tradde sig
veta skola gå der fOrbi från Vexio till ~~lmo. En:~l-
lertid medforde den vestliga stormen fran NordsJor~s
fnktiga rymder ett to~ader, som upploste sno,..IS
oeh sjelfva marken, sa aU marsehen myeket fo1'-
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svårades. Lera~: v~l' djup oeh besvarlig oeh upp-
trampades .af ,hastfo~~erna, oeh bOndernas hop var
aJldeles s~ll1grad, na~' naUqvarteren intogos. De
s~.mlade sig doek smaningom åter oeh lato, hvart-
~~n ..de k?mmo, efter ~anska ryttarnes exempel
fo~plaga ~Ig med det basta, husen fOrmådde; oeh
manget .. vlsth~s, som val' amnadt alt fyJla e0'arens
behof anda tlll l~osten, tomdes nu på få ti~mar.
~.ed ~uckar oeh tarar måste matmodrarna fL'ambara
flask~ldo~' oeh kottstyeken, ol oeh brod, måhanda
oeksa vnda halsen af en oeh annan gås.

"Nag h~fva vi likval svurit trohetseden åt ko-
nung Christian", .sade en gumma, hvars sluga var
f~ll :f dessa obJu~ne g~ster; "oeh jag tyeker aU
VI da skulle vara sakra for att utplundras af hans
folk."

. . "Aek, n~or lilla", sade en ryttare; "det f6rstår
nfl~'lkek"e- glf mig olkannan, der står - oeh mera

as .
", :Forstår. jag icke?" .återt?g gumrnan. "Jo jag

~Olst~r, aU Jag.hellre Ville nfva ut dina grå ogon
an glfva fram mm skinka Iil! en sådan _"

"~arsch, karing!" .. ropade ryUaren, tog gum-
n~.an l arme.? oeh sv~ngde henne omkring, så aU
nasan blef van~ mot ~ppna dorren, hvarpå han gaf
hennes a.ndra ande nagon skjuts llled foten, så aU
hon ~astlgt for ut o!v~r troskeIn. "De aro dumrna,
?e har s.taekars skamngarne", fortfor han, "som
l~ke..bf'gnpa, aU nar de ara konungens undersåtar,
tI~lhor honom allt, hvad de ega, oeh aU således
VI, konungens folk, hafva rattighet aU njuta hvad vi
k~.nr~a behofva deraf. Det borde vara dem en
~!adJe aU .kunna hafva tillfalle visa sin tillgifvenhet
for den !11l1dekonungen, genom det aU de f6rplaga
hans kngsfolk. Men en gnista fornuft skall man
fOrgafves vanta hos bonden."

"Ganska rigtigt anmarkt", svarade en af hans
kamrater; "de ara fan, som gerna goda sig, men

Snapphanm'ne. 8
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gnalla om de skola dela med sig åt en fattig syn-
dare. ' Jag har mången. gång med gesallpåsen på
ryggen vandrat med mm torn~na ma~e oeh l~t-
frusna sjal o'enom dessa tr'akter, mnan krIget utbrot.
Då fiek jag mot mina ho~igheteI:, bara gr?fheter
oeh ovett oeh kanhanda htet mogladt brod oeh
surt driek'a. Nej, taeka vill jag kriget, det ar en
annan sak. Konungens van, den måste trakt~L'a
mig som en valkommen gas~, aeh konung.~ns ovan,
den måste bulla upp får mIg med det basta, han
har om han ieke viH mista allt, hvad han eger."

, "An fliekorna då" , åteI'iog den fOrsta; "de
vanda ieke ett oga åt en trasig aeh skaggig land-
strykare. Men nar man få~ hatten på .sned, oeh
varjan vid sidan, oeh en sadan grann Jaeka som
denna då blir det andra ruter af."

"Vet du val aU karingen har har en sotunge
der ute på loftet?" ..

"Sotunge! Menar du den der tossan med grona
ogonen oeh bruna arn:arn~; ~n vae~ero en - henne
må du behålla fOr dm rakmng; hksa gerna toge
jaD' sjelfva karin gen. " .

c "Så krasmagad du har blifvit!" återtog den
fOrste ryttaren. "Eller kanske att ronnbaren aro fOr
sum nu som fOrr, haP"

"Jag skall gifvll;, dig ~?r både sota oeh s~ra",,'
svarade den andra, oeh for gammal ost oeoksa -

Den upplyfta han den nedfoll tun~.t pa andra
talarens kindben; han raglade mot vaggen, men
återhemtade hastigt jemnvigten oeh besvarade kom-
plimenten på lika ..s~tt. ~k~ik oeh svordomar, bul-
ler oeh avasen folJde pa odDen; kamraterna togo
parti fOr dels den ena, dels den andra, aeh ~?art
blef slagsmålet allmant. Bankar oeh bord stattes
ofver anda, trefotsstolarne begagnades med efter~ryek
i handgemanget, oeh alla mobler, som fUI1l:.os~.stu-
O'an voro inam kort sonderbrutna aeh forstorda," ,

samt -fonstren utslagna, medan golfvet darrade un-
der fOtternas ifriga strafvande.

Anforaren, . Seh~vanwedel, som uppmarksamt
vandrade omknng l byn, horde på afstånc! ova-
sendet oeh skyndade dit.

"Skurkar, hvad tagen I er for!" ropade han
vid intradet på troskeln med dundrande rost oeh
fral~ll'yckte en pistol. Hans stamma ofverljod allt
skral oe~ bu!ler, oeh hans. valkanda haftighet inja-
gade oVllkorlJg fruktan. DJup tystnad fOljde på en
gång, oeh hval' oeh en af de stridande sokte så
obemarkt som mojligt stryka håret i ordning, satta
kladerna till ratta, med handen aftorka svetten på
p~nnan, oeh pusta ut den af anstrangning oeh hetta
tlamtande andedragten. Med strang oeh vild blick
sokte Sehwanwedels oga efter någon af de vanliga
slagskam parne.

"Rustiger", rot han slutligen, "ar du nu åter
framme, du, som aldrig håller dig i styr?"
. "Nej, kapten", svarade denne,"visst tog jag

hten del i detta - ieke kunde jag stå stiHa oeh se
på, huru de slogo forderfvad en så rask gosse som
Jesperson ar - men jag var ieke den, som borjade

. detta gral."
"Hvem var det då? Svara strax!" ropade

Schwanwedel haftigt. •
En gammal karl med långt skagg oeh yfviD'a

oganbryn steg fram från sin vrå, der han undvikit
aU deltaga i striden.

"Kapten", sade han, "det var bara ett lappri,
som gjorde Kasper oeh Rolofsen oense, men det
h~nger i dem annu, det gamla grollet, som forst
stårde deras forna vanskap. Kapten minnes val
det; det var om delningen af bytet vid Karup, då
Kasper oeh Rolofsen dwgo lott om den krusiga
silfver:t?agaren. "

"Aren I sådana kaltringar", rot kap tenen till
de båda ovannerna, "att I aldrig kunnen g16mma
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det gamla gralet? Men jag skall val låta piska del
ur skinnet på er. Rolofsen foljer .mig gepast, och
Kasper stannar qval' har, under dm UppSIgt,Peder
Klog; han får icke gå utom porten, fOrran vi mar-
schera."

HastfoUers hastiga språng hordes utanfor, de
stannade och en bevapnad intl'adde, sagande:

"Kapten, patrullet: ar ~iIlbaka. och har traffat
på svenskarne. De hgga t natt I Gunnarp och
vagnarna stå eU lån gt stycke utanfor byn på bac-
ken vid Backebro. "

Med spand vantan stodo alla rundt omkring
kaptenen och afvaktade hans befallningar. ~an
stod ett ogonblick eflertanksam, och sade hastigt

"Vi uppbryta genast, Jespersen! ~a.g bonderna,
aU de strax måste fOlja oss, om de vIIJa vara med
om den fångsten. Men jag fOrbjuder am sloj och
skrik, alla pipor och trumpetel', hOren I det!" ..

Jespersen skyndade ut oaktadt nattens n~or~er,
sad lade och betslade sin hast, packade på sm hlla
runda kappsack saml den iIla forsedda fodersaeken,
oeh begaf sig åstad till bondernas qvarter. Han
red i den redan uppmjukade smutsen och vaUnet
från stuga till stuga, bultade på portal' och f6nster,
ropade och uppmanade folket att kom~na ul. Med
moda lyckades det honom all samla fem eller sex
omkring sig, hvilka han underrattade om angela-
genheten aU besegra sin troUhet, for att ~nder
somnens trygghel ofverfalla svenskarne och skJngra
deras styrk a, så aU man utan fOrlust kunde bort-
taga vagnar och trooss. . ..

. "Ja, nog fOrsta VI det", svarade en af bon-
derna, "men ni må lro aU det ieke ar laU aU nu
vacka alla våra troUa kam rater och fOrmå dem alt
marschera i morkret oeh i det dåliga vaglaget har
ofvet' baekarna inemot en mil."

"Nej, nej!" svarade Jespersen, "jag kan nog tro
det; men nu måsten I gora ert yUersta andå. I

morgon kanske vi icke kunna utralta någon tinD'
utan få dmga had an med lång nasa, och mista folk
dertill på kopet."

"Ja, vi skola vaeka dem och fOrsoka hum det
vill gå", svarade bonderna och gingo in i' stLlO'Orna
borjade rusk a på kamraterna, ropa dem vid enam~
oeh tala till dem. dock utan synnerlig verkan.

Men Jespersen, som blef otålig ofver långsam-
heten, fick del infallet alt skjuta af en af sina pi-
stoler. Derpå red han fram och tillbaka ropande:
"Svenskarne komma! Svenskarne komma!"

Kort efteråt aflossade han den andra pistolen
och derpå sin karbin. Då korn allt med storsta
skyndsamhet. i rore15e: bOnderna sprungo upp, fam-
lade efter sma vapen och tumlade dm hvarandra
genom dorrarna ut på byns oppna gata. De 1'0-

pade på hvarandra, lOpte hiipna och ifriga en hit
och en dil i morkret, och lyckades bloU småningom
aU samla sig i talrikare flockar. Nar ej flere skott
bordes och ingen tiende marktes, fann man snart
aU eU misstag vållat larmet och var fardig skiljas
åt, då en af de mest ansedde tog till orda:

"Olagligt blefvo vi nu vackta ur vår somn",
sad e han; "o(;h nog hade vi behOft sofva langre
~fter en s.ådan dag, som vi hafva haft. Ty det vet
Jag, aU mgen oxe trampar så djupt ned i åkern
som jag tramparle i leran vid Dyrup i aflons. Men
nar vi nu aro på benen, gossar, så vore det val
också skamligt, om vi late hastfolket cnsamma gå
emot svenskarne i naU; om vi som karingal' krop o
bakom spisen eller snarkade som grisar, under det
aU de slå5s som karla r, och val behOfva vår hjelp
dertil l. Vi hafva så lange funderat på denna sven-
ska tross, och nu har han då kommit i grannska-
pel. Nu kunna vi få den i våra klor, om vi
aro behjertade och lemna delta nattlaD'er i tid
hjelpa oss utan groten i morgon billida, och
genast gå på genoni morkret afver backarna till



Gunnarp. Jag hiUar genaste vagen, oeh det skall
gå bra, om I ieke aren somniga. Och i morgon,
sedan vi gjort rent hus vid Gunnarp, gå vi hval'
och en hem till siU och då kunna vi skryta med att
icke komma hem tomhandta och icke heller utan
aU hafva lagt ned några svenskar i vår djupa jord."

"Det der", svarade en missnojd rost ur hopen,
"ar aUt godt och val; men jag kannel' edra fagra
visor af gammalt, jag. Ni talar om både det ena
och det andra, och vi få andå aUtid till slut slila
ondt den ena dagen mera an den andra; och det
ena 'med det andra, så sager jag, aU jag bel' den
ena och den andra gora som jag; det ar det basta.
Jag går och laggel' mig."

"Det kan val vara det basta for den, som ar
lat och trog" , återtog forsta talaren, "men for den,
som viH vara sina kamrater trogen och vill vara
sin hembygd nyttig, oeh vill som en bra karl fria
sig från siU lofte aU gora de har svenskarne likså
heU omkring oronen som' de många gånger gjort
oss och våra fader - for den, som så tanker, kan
det icke gif'vas någon god ro, nar han vet sven-
skarn e vara så nara aU komma undan. Vanta vi
har tills i morgon, så fara de sin kos, innan vi hinna
mota dem; och· hvilken kan sedan springa fast dem
i dem1a smuts? Det blir inte jag åtminstone. Nej,
nu måste vi hjelpa hastfolket i denna naU."

"Nu går jag icke af stallel", svarade den andre
talaren. "Så troUa som vi aro efter aU hafva mar-
scherat he1a dagen, ar det ju aU rent forderfva
oss om vi nu strax skola gå vidare. Nu skola vi
hviia, och i morgon, om Gud vill gifva en lycklig
dag, ar det tid nog att skjuta ihjel svenskarne."

"Du talar som en hona", sade åter den fOrste.
"Horen gossar! I gan val med mig?"

En del ropade ja, en del ropade nej, nej, och
vande honorn ryggen. De, som voro af den fOrsta
tanken, samlade sig och afmarscherade, foljda af

J~sp.ersen; de andra återgingo till stugorna och lade
sig l god ro aU sofva anda till morgonens dagning.
Då kommo de ofverens om aU skynda sig efter sina
kam rater, och deltag a i deras foretag mot svenska
trossen.

Men de hunno ej långt, innan de traffade något
fiendUigt 'fotfolk, som kom emot dem. Man vexlade
skoU på hvarandr::t utan synnerlig verkan, nar bon-
derna arven blefvo varse en fiendtlig kavalleritrupp.
Denna syn injagade fruktan hos dem, och de bOr-
jade draga sig tillbaka, då svenskarne gjorde eU
haftigt anfal!. Efter eU kort handgemang flydde
honderna, fOrfoljda af svenskt såval kavalleri som
fotfolk, och blefvo med fOrlust af många fangne
ach arven några dodade fulJkomligt skingrade.

"Huru många fångar hafva vi fåU?" frågade
hefalhafvaren for den lilla trupp, som skingrat bOri-
derna.

"Tjugutvå stycken, herr major", svarade en
yngre officer, som samlat dem tillsammans på eU
stalle, afvapnade, bakbundna och noga bevakade.

"Låt hanga fyra i den der eken, så aU de of-
riga se, hvilket ode vantal' alla dem, som blifva
forradare mot sin ofverhet", sade befalhafvaren.

"Herr major", frågade adjutanten, "hvilka fyra
af dem skola hangas?"

"De, som se qvickast ut och aro magrast", var
svaret. "De feta pundhufvudena gora oss icke så
mycket ondt som de andra satarne."

Adjutanten red tillbaka till fångarne och bOr-
jade utmonstringen. Det hade sina stora svårig-
heter med sig aU på det raUvisaste och samvets-
grannaste saU bringa en så peremptorisk dom i
verkstallighet, och den unge offieern var ganska
bryd d fOr det urval, som skulle goras. Hvad qyick-
heten angår, bnkte han, kan eU misstag laU vara
gjordt. Den ene ser ut som en åsna, oeh kan lik-
val vara långt klokare an den nasvisaste vaderhane;



oeh huru skall jag kunna se dem langre an till tan-
derna? .Men de magraste - se de orderna ara
tydliga.

Han framkallade fyra af fångarne oeh ropade
derpå til! en af sitt folk:

"Korporal Ferm! Gå efter streek att hissa upp
dessa fyra galgfoglar med."

Boner oeh gråt, loften oeh bedyranden blefvo
fruktlosa. Fyra riinnsnaror kastades ofver den gamla
ekens knoliga gren ar, oeh exekutionen var snart
verkstald. Krigsfolket fortsatte genast sitt tåg vi-
dare.

Emellertid hade den ofriga delen af bonderna,
fOrenade med dansk a ryttarne, om natten fullfoljt
sin afsigt aU ofverraska svenskarne, oaktadt nattens
morkel' oeh de slippriga stigar, som voro i deras
vag. Flere af bonderna kande trakten ganska noga
oeh valde de tjenligaste straekningarna af grasmark,
for att någorlunda latt komma fram till målet. Ett
par tim mal' fOre dagningen voro de oek helt nara
Baekebro oeh gjorde halt fOr att bereda ordningen
fOr anfallet. Efter myeken tvist bes16ts aU folja
Sehwanwedels plan, oeh lned samlad styrka angripa
fiendens qvarter vid Gunnarp. Sedermera skulle
trossen tagas, då det dåliga vaglaget gjorde dess
undkommande omojligt, i den handelse forsta fOre-
taget Iyekades.

Knappt var beslutet sålunda fattadt, forran
en af Sehwanwedels utposter åt venstra sidan ro-
pade:

"Halt! Werda?"
Hvarje mun slots, hvarje ara spandes upp fOr

att afvakta svaret, oeh vara fardig till motvarn i
samma ogonbliek något skott skulle gifva til!kanna
en fiendes narheL Men intet skott foljde, oeh efter
en liten stund kom utposten med rapport, aU en
ansenlig trtlpP bander under anforande af Olle
Eriksson vore der, sinnad att deltaga i anfallet.

Då blef gladjen allman; anfOrarne oeh de mera
erfarne hade storsta svårighet med att bibehålla
den tystnad, som fiendens narhet gjorde så ange-
lagen.

Snart framkom Olle Eriksson till rådplagnings-
stallet, oeh .handslag samt valkomsthelsningar ut-
tryekte det stigande hoppet att Iyekas, nar en så
betydlig fOrstarkning intraffat just i ratter tid.

"Jag har legat har nedanfOr strax intill sedan
i går afton", sade Eriksson, "oeh vantat på eder
ankomst."

"Men hum visste ni val", sade Sehwanwedel,
"att vi amnade oss hit? Vi hafva marseherat så
fort oeh så fOrsigtigt; oeh vi sjelfva visste ieke-
fOrri:in i natt att vi skulle komma just hitåt."

"Jo, jag kunde nog tro att något krigsfolk
skulle från dansk a lagret fOlja med til! forstarkning
åt bonderna, som jag visste redan fOrut amnat sig
att lura på konvoyen. Oeh i naU hafva mina spe-
jare haft ogonen med sig, så aU jag ej ar okunnig
om hvad som til!drager sig i grannskapet af det
stalle, der vi hafva våd lager. Nu tror jag emel-
lertid aU vi skola begifva oss åstad. Om hiistfolket
viII stanna utanfOr byn på norra anden, medan vi
borja ploeka ut, hvad som finnes i den sodra delen,
gård for gård, oeh vi hålla oss bra t.ysta, så hoppas.
jag det går som det skall gå."

Så skedde arven. Med st.orsta tystnad oeh for-
sigtighet smogo sig bOnderna fram til! tradgårdarne'
vid byn, oeh kringrande ett par af bondgårdarne-
utan aU blifva bemarkte. Sju eller åtta intrangde-
derpå hastigt i hvardera stugan, bemagtigade sig
svenskarnes gevar oeh gjorde utan skoU folket till
fångar, innan de ratt. hunnit. att vakna. Fångarne
sammanfordes genast. i en stuga, der bevakning
qvarlemnades så val inne i rummet som utanfOr, oeh
band erna kringrande nast intill belagna gård ar med
en tystnad oeh skyndsamhet, som af forsta fram-



gången fick en okad ifver. Lyckan gynnade dem
kfven der, så att alla i de stugorna befintliga fien-
der knappast vakna gjordes till fångar. Men ett
par stycken, som for trangselns skull blifvit fOrlagda
sarskildt ofvanpå en vind, och som ingen af bOn-
.d..ern~kunde fOrmoda der, rnarkte orå<:l. De vågade
sIg lJkval icke ned åt forstugan, som var i bonder-
nas våld, och hade ej annan utvag fOr att begifva
sig tiH sina kamrater, an aU krypa genom vinds-
gluggen ut på ett lagre tak, och derifrån soka något
.satt aU vacka upp dem. Den ene steg fOrst ut
genom gluggen med sin muskat i handen; men det
nedunder belagna torftaket var gamri1alt och fOr-
.fallet och bar ej den okade tyngd, som nu tryckte
det på en enda punkt. Det gaf efter på detta
stalle; fOtterna genomtrangde den multnade halmen,
.som dittills uppehållit mossan, och kroppen sjonk
hastigt ned. Gevarslåsets skrubbning mot en tak-
.stång gjorde aU skottet gick lOst. Elden upp1yste
den andra kamraten i vindsgluggen om faran att
folja den forstes fotspår; han afskot derfore sin
muskat i luften, laddade å nyo och skot annuflere
.skott, fOr att derigenom gora allarm i qvarteren.

Snart rordes också trumman, och trumpeters
Jjud kallade tiH vapen. Allt kom i rore1se, och
.skott vexlades genast mellan s01daterna och bOn-
derna. De danske rytlarne, fOrdelade i två afdel-
ningar, redo fram och tillbaka på stora gatan, sking-
rade och nedhoggo de svenskar, som komma ut ur
:gårdarne for att samlas på uppstallningsp1atsen midt
.i byn, och hind rade gemenskapen emellan qvarteren.
.svenskarne borjade 1ikval sam1a sig på gårdarne
mellan husen; då lat Schwanwedel tanda eld på
tIere sta1len i byn på en och samma gång. Blåsten
spred den snart från ett hus till ett annat ofver
hel a byn, och innan kort voro de anfallande så val
som de anfa1lne nodsakade att draga sig undan
lågorha utanf6r den.

Ett par hundra man af svenska fotfolket hade
emellertid lyckats att i en tradgårdstappa forena
sig och satta sig i fOrbindelse med omkring femtio
ryttare, som fOrt ut sina hastal' genom bakporten
til! ett stalle på det narbelagna falteLDessa broto
nu fram fOr att fOrsoka slå fienden, eller, om hans
ofverlagsenhet vore a1ltfOr stor, gora sig vag till
Backebro, der trossvagnarne stodo med sin betack-
ning. Ehuru markl'ets och eldens f6rvillande om-
vexling hindrade dem att ratt bedoma stallningen,
funno de snart att fienderna voro talrika och -hade
ett ofverlagset kavalleri, hvarfOr de togo den ut-
vagen aU afmarschera. Med latthet broto de sig
igenom band erna, och danska ryttarne gjorde ej
något allvarsamt fOrsok att hindra dem; men a1la
f6ljde efter åt Backebro, och en del bander svar-
made på sidorna omkring sina fiender med buller
och skott, skrik och rop .

Svenskarne hunno helt nara den å, på andra
sidan om hvilken trossvagnarne stodo under sin
betackning, och nalkades bron, då en tjock rok
derifrån uppgick; och ett moln af dam och rok
f6rmorkade luften. En forfarlig knall hOrdes : stoc-
kar, sten och plankor slungades rundt omkring och
nedfOllo på alla sidor. Bron var sprangd i luften.

En djup tystnad foljde omedelbart på denna
knall, och hval' och en stannade på det stalle, der
han var, fOr att afvakta, hvad som skulle fOlja på
detta ovantade skådespel; men nar b6ndernas hop
insett verkligheten af det, som skett, upphofvo de
flere hundra, som fOrfoljde svenskarne, ett hurrande
gladjeskri.

Brons sprangning satte svenskarne i en be-
kymmerfull belagenhet, och hind rade vagnarne att
komma ofver vattnet. Dåligt vaglag och utkorda
hastar gjorde all tanke på att återvanda den långa
vagen uppåt Småland omojlig; och den talrika fien-
den gjorde ett langre uppehåll på stallet vådligt. Det



hade blifvit ljus dag, och Olle Eriksson begagnade
detta aU langre uppfor ån visa bOnderna eU vad,
hvarigenom de gingo ofver til! andra stranden och
anhollo den svaga betackningen vid trossvagnarne.
Denna kunde ej lange fOrsvara dem .mot en så
ofverlagsen styrka, hvarfor den tappre befalhafva-
ren tog med sig några få genom aflastning lattade
vagnar och gjorde sig med våld vag åt samma vad
som bonderna gåU arver. Hans soldater, slutna
taU till hvarandra, arm vid arm och sida vid sida
med fiilda pikar, bl'oto fram så beslutsamt, aU bon-
dernas orediga hop oppnade sig och lenmade rum
for tåget. Med vagnarne midt i oeh soldater fram-
fOr och efteråt, rorde det sig langs ån upp till det
vad, bonderna begagnat, och fOrenade sig derefter
med det svenska folket, som kommit från byn. Alla
ofriga vagnar med ammunition, bekladnadspersed-
lar, talt och vapen blefvo eU rof for bOnderna och
danskarne, hvilka senare derjemte togo hand om
trosshastarne.

Svenskarne drogo sig forbi den annu brinnande
byn, samlade alla skingrade flyktingar, som annu
fUl1l10Sqvar derintilI, och aftågade utan aU vidare
oroas. De matte sedermera den del af bonderna,
som icke velat gora de ofriga sallskap om natten,
och då tilldrog sig den forr namda hiindelsen vid
eken.

Genom dylika foretag och stroftåg fortforo
snapphanarne aU hela vintern oroa svenskarne,
hindra kommunikationer emellan sodl'a Skåne samt
Småland, och tillfogade dem mycken skada. Den
ena officern eller patrullen efter den andra fOrsvann,
det ena detachementet efter det andra anfOlJs, fOr-
stordes eller led forlust. Ingen afsandning af något
slag, ingen enskild och ingen mindre trupp vågade
man slutligen bjuda till att låta passera genom
Goinge, Frosta eller Fars hiirad. Endast talrikare
trupper kunde, om de iakttogo alla forsigtighetsmått

med nattposter, patrulJer, avant- och arrieregarde,
med någon sakerhet begifva sig derigenom. Men
nar våren nalkades, lat svenske befalhafvaren i
sodra Skåne ett par regementen rycka ut for att
gora en anda på detta; och bonderna, som und- •
veko manspillan och ej funno sig kunna gora rig-
tigt motstånd emot en storre bevapnad styrka,
skingrade sig hval' och en till silt hemvist, der de
gomde sina vapen och endast afvaktade budkafveln
for aU å nyo begifva sig ut på strofveri. Hemma
i byarne hade de emellertid utseende af fred liga
jordbrukare, som blott sysselsatte sig med såning,
plojning och ofriga till deras yrke horande arbeten;
och ingen skulle forestalt sig att bonden med det
oppna ansigtet, som lugnt fOljde sina trogkorda oxars
drojande fjat, vid minsta uppmaning skulle vara far-
dig att, brinnande af mordlystnad och hiimdgirighet,
trotsa så val faran som hungern, modan och afstån-
det, for nojet aU fOrkorta eU svenskt menniskolif.

Mot våren val' arven i nona delen af Skåne en
icke obetydlig svensk styrka samlad under konung
Carls eget befal; oeh på Safveby fruktade man,
under den ångest, som ett ondt samvete medfOl', att
denna arme skulle stalla sin marseh åt Christian-
stadstrakten. Den gamle generalen satt surmulen,
tyst oeh tvar allena på sin kammare oeh rakte sin
pipa, forargad ofver aU danska armen ann u ej
krossat den långt underlagsna svenska. Han drog
in så rnyeket luft, som rymdes inom de utspanda
kind erna, och jagade med pust på pust tobaks-
roken så hagt oeh så hastigt upp mot taket som
någonsin maIn varit jagade af en ostanvind. Han



insvepte sig på det sattet i ett toeken, men sinnet
lugnades foga af detta kroppsliga bemodande. Slut-
ligen utbrot fOrargelsen i ord.

"Om jag begrepe, hvad de fundera på!" be-
gynte han brumma. "Hela verlden vet aU sven-
skarne aldrig kunna hål!a fiiltet om konungen en-
dast marseherar på; oeh andoek ligger han stilla.
Han ar ieke den samme Christian som vår gamle.
Det var karl, det, som ieke lat tillfiillet gå sig ur
handerna. Nu ar der ieke en i hela armen, som
fOrstår att satta i verket en ordentlig operations-
plan. - :Men hvad sager du, Tilda? Du ser så
hap en ut."

"Pappa", svarade den inkommande fliekan, "det
ar en bondgosse i koket, som sager aU konung Carls
hOgqvarter bliX har i afton."

"Hvad? Ar du nu tokig flieka? I afton? Hvar-
ifrån ar gossen? Låt honom komma upp, får jag
tala vid honom."

En gosse vid tretton eller fjorton års ålder, lång
oeh smart, med ljust hår, gladlynt uppsyn oeh ledig
gång, intradde oeh stannade vid dorren.

"Hvilken ar du?" frågade generalen.
"Jag ar Per, Pelles vid Nerbonas son, smålan-

dingens ", svarade gossen raskt.
"Hvarifrån kommer du?"
"Hemifrån. Jag satt oeh band på mina nat i

dag bittida, då Olle Eriksson kom gångande oeh
bad mig skynda hit oeh saga hans nåd, aU konung
Carl visst kommer hit med siU hogqvarter i afton."

"Huru kunde Olle veta det?"
"Det vet jag ieke; men så sade han, oeh han

vet nog, hvad ord han gifver ut, sager far, Jag har
gåU fort oeh långt, sade han oekså, for aU skaffa
det budet til! generalen; men jag kan ieke gå fram
sjelf. Oeh gå du, sade han, så får du en bit fru-
kost, det ar jag viss på, sade han."

"Gud vare dig nådig, o!yeksbud''', återtog gene-
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ralen oeh rynkade ogonbrynen. "Frukost skal! du
hafv.a o~h d~ssa drie~spenningar dessutom; men sag'
aldI'Jg for nagon, hvJlka bud du fort. Farval nu."

, GosseI: taekade oeh skyndade ut, glad ofver
d~Iekspennm$'ar, som o sallan vankades, oeh glad aH
slIppa helskmnacl fran samtalet med den bistre
gubben,

En timme derefter saH generalen med Tilda i
en vagn på vag til! Christianstad ; generalskan var
al}en~ hemma. Ho~ giek oroligt fram oeh tillbaka
pa sm kammare, sag ut, an genom ett fOnster, an
~en.?m ett annat, oeh til!kannagaf med alla sina
atborder, a~t hon, vantade någonting vigtigt af hvart
stundande ogonbhck. Hennes brost sammanpressa-
~~s af biifvan; då ,oeh då flog en lindrig rysning
langs ryggen, oeh kmdens fiirg skiftade med hvar-
a,;man k?appo af pendel uret på vaggen. Stundom
gjorde SIg nagra tunga, ofrivilliga suekar vag från
det beklamda hjertat, men de tyektes långt ifrån
~tt latta det, endast vara ett svaot uttryek af den
mneboen,de kanslan. Handen flyttade den stora
~yekelkmppans hake från hOgra sidan af skarpet
bil den venstra oeh så tvartom; den tog an i hand-
kamm~rnye~eln, ~n i linkla?es~kåpsnyekeln, an i
den tIIl skankskapet oeh sa vldare liksom den
brunnit af otålighet att få anvand~ dem. Men
munnen yUrade intet ord.

Gen~ralen ..hade vid o sin afresa sagt henne, hvad
s?m trolIgen forestod pa Safveby oeh hvilket han
vJlI.~ un.dvika .. fO':" s.in person; m~n hade derjemte
stran~elIgen forbJudlt .henne att låta marka sig veta.
~.et rmgaste derom, tIIl dess. verklig befallning an-
lande. Hon skulle emellertid blifva hemma for att i
II!0jligaste måt.to bevara husets til!hOrigheter, hvilka
VId ett .. ku~ghgt besok und:r krigstid ej kunde
annat ar: .. l.opa stor ..far~. Da det nu val' general-
s~an omoJhgt .att for tJenstefolket visa sin vanliga
smnesro oeh Jemnhet, under det aU hennes sjal
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fortardes af den otålighet, som vid ett dylikt iill-
falle var naturlig hos en vardinna, oto,g ho~. det
beslutet att allena på sin kammare ga sma okanda
.oden emot. ..

Efter flere timmars fåfiing vantan, under st::.n-
,dig vandring fram och tillbaka ~fve~ golfvet,..~?r-
jade benens trotthet n:eddel~ Sl~ at den o~~~ga
kroppen. Det oupphOrhga knn~gael~det. med.fOlde
Dck någon somngifvande darrl1l~g at ~mnet, ~on
satte sig på sangen med armbagen pa den hoga
kanten vid hufvudgarden, lutade pannan mot h~n-
den och inslumrade. Men denna slummer blef ofoga
lånO'varig; en trumpetstot uppvackte henne pa en

':gån"g. Den åtfoljdes af tjugu .andras smattrande
Ijud, som for. ett ogo~bhck gjorde del: y:.vak?a
frun nastan vlmmelkantIg. Hon sprang tIll fonstI et
åt gårdssidan, stirrade på den skara af ryttare, ~om
redan uppfylde den, och på de .hundrata~s, hvIl.~a
utanfor och nedanfol' åt flere sldor omgafvo Saf-
veby. Med nyfikna blickar betra~tade hon odetta
rorliga, brokiga och frammande skadesp.~l, ,da hOl;
på en gång erinrade sig, att hon. var ".ardll1~a pa
det stalle der alla dessa gaster obJl1dna mfl1nmt sIg.

"Hur'l1 skall detta gå till?" utropade ho~ och
skyndade med tan~~n på ~isthusbo~~ns, skm~or,
bringol', korfvar, smor ocn ~a~~nt utfOl tI appOlna.
Der motte hon konungen, atfolJd af Johan Gyllen-
stjerna och broderne Wachtmeister, hvil~a, alla af
henne okande oeh utan prydnader af stjernor och
band, likval forekommo henne som fornama per-
.soner.

"Jag ar vardinna i. detta h~IS"...sad e h~n .~ed
nedslagna ogon, "oeh mm man ar handelsevIs tI an-
varande; hvarmed kan jag uppvakta ~errarne?"

"Forst och framst med qvarter for ~on~nge~1,
min fru", sade Gyllenstjerna. "Hans majestat vIll
genast begifva sig till sina rum." ..

Forlagen och brydd vande hon om uppfor
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trapporna, oppnade donen till de vackraste rum
som ..funn?~, ,och yågade fOrst nar konungen, med
~n laU bo]nmg pa hufvudet, forbi henne o'ick dit
111, upplyfta ogonen och se på honom. "

C,~rl XI. .var icke lång, men valvaxt, med eU
angenamt anslgte, hvars små och lifliO'aoO'on ut-
tryck~,e all.var. ~runt, tietigt grånande" hål~ omgaf
~.e vaderbltna kmderna, som målades af hel sans
f~rg. E.~dast rnl1nnen var genom ett par temligen
tJocka lappar ett undantag från det forekommande
utseende, som ingjuter fortroende, aktning och kar-
lek. Hans kladsel var en krigares, enkel och utan
porydnad,..men val afpassad till vaxt och figur. Den
langa, slata, rakskurna blå rocken s!Ot sig tatt intill
hans s,~llarta, lif, och dess gula knappar voro den
enda forplJmng, han bar. Hoga kragstoQar med
stom ~pannspo:.rar ?tm~r~te den flitige ryttaren,
som ,holl ett laU rrdspo l hogra handen och sin
hatt. l den, venstra. De stora kraghandskarna, som
nytt]ades l, fiendens nal'het, hade lemnat rum for
e~~ par mmdre besvarliga, som nu betackte hanshandel'.

Generalskans blickar liksom s!Oko bilden af den
k?l1lmg hon,. i .motsats til! sin man, med sjal och
~J~rta var tIlIglfven. Hon forbisåg alldeles hans
folJeslagar, och hade sakert haft svårt att slita siO'
!Os från det stalle, der hon val' liksom fjettract"
om .icke dO,rre.ntillslutits efter dessa herrar, sedar{
d~ Il1~Om~mt.1konungens rum. Då hon återkom-
mIt tIll SIg sJelf, begaf hon sig då genast ned och
a~st~ltade med mycken rådighet, omtanke och ur-
~k,l!mng om allt, som vid ett sådant tillfalle kan
ahgga, en vardinna, hvilkens ofOrmodade Ofverra-
s,ka~de af ett så tall'ikt och fOrnamt frammande
~lkval borde Yara den giltigaste ursakt for hval' brist
I anstalter eller beqvamlighet.

Dessas antal okades an vidare genom faltmar-
Snapphanal'ne. 9
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skalken Helmfelts ankomst. Han var, nast kOl1Ur;t-
gen, hare.ns h6gste ~efalh~fvaore, oeh :fter f~'ratlO
års krigstJenst samt tJug~ falttag den man~.hVIlkens
erfarenhet oeh krigskunl1lghet egd~ ?et sto1'sta ~~-
seendet. Valfortjent hade han smanmgom uppshglt
i graderna, oeh var nu till, den gamla forn.~.maadel ns
fOrtrytelse innehafvare af en rang, som hOJde hon?m.
ofver deras dryghet. Anspr~kslos, ty~ktes ~1al~sJelf
ieke satta något varde derp.a, .men vIss~e hkval ..aU
hålla sina underhafvande I tjensten pu; det stal~e,
som tillkom dem; oeh sin okade myndlghet ansag
han såsom okad skyldighet aU af alla krafter ar-
beta på krigets fOrdelaktiga gång. Oaflåtlig omtan~e,
oafbruten verksamhet voro hans gamla van Ol',hVIl-
kas fortfarande under tidens omstandigheter vor~
mera an någonsin påkallade. Han sparade o~ksa
ingen moda, skydde ingen fara, .oeh ~oll sluthg~n
såsom han lefvat, uppfyllande sm pligt mot Sltt
fadernesland.

Helmfelt bar al1l1UofOrandrad den dragt, som
var bruklig vid slutet af trettioåriga kriget. . Det
glesa, något korta håret nedfoll slaU åt alla SIdol',
mustascher och pipskiio-g voro val uppkammade,
hans hoga panna skuggades af en låg rund haU
med hangande strutsfjadrar. En breod sI?etskrage
foll ned på hans elghudskyller, uta.~pa .~lVllket~an
alltjemt bar sitt blanka, af..kulor .val l?:13rktabros~-
harnesk. Elghudsskorten rackte hll knat: de upphll
vida stoflarne veekade sig langre ned, och breda
sporrlader fasthallo de gyllene sporrar, som voro eU
teeken tiJl hans hoga vardighet. Vfver h6gra axeln
hangde ett handsbredt, guldstiekadt ge~~ng, som
uppbar den långa och bred a, tveeggade varjan, med
dess stora i silfver utarbetade faste; handskarne,
som hangde vid en knapp på gehanget, voro på
ofre sidan af handen och intill knogvecket belagda
med små blankande, guldinlagda fjall af stål.

Med allvarsam oeh derjemte fortrolig uppsyn
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i~t~>addehan i det rum, der konungens tre fortrogne
folJeslagar om aftonen sutto under sam tal om all-
manna stallningen. Vordnadsfullt uppstego de oeh
helsade.

"Konungen mål' icke val i afton", sade den
yngre brodren 'Vachtmeister; "han har redan o-ått
til! hvila." t>

"Jaså", svarade faltrnarskalken; "det var led-
samt aU hora. Har aro dock angelagna rapporter,
som borde besvaras. Från Fersen i Malmo."

"For en fjerdedels timme sedan kommo åfven
bref från Stockholm", sade GylJenstjerna, "J1I'iIka
borde meddeIas konungen. Men så nyss insomnad
som han ar, kan han ej vaekas; oeh morgondage~
komr~er sn~rt, s?m jag hoppas med hejsan. For
aU Iasa GnpenstJernas bl'ef utan ånges tbehofdes
all sinnesstyrka."

o "Har ingen utvag utfunlJits till penningar?"
fragade HeImfelt.

"Ingen annan.", svarade Gyllenstjerna, "an hans
egen pung åter Igen. Nej, de adIa herrar som
skot.t arendena under minderårigheten, hafva s'å vis-
!igen til!staIt, aU det nu, i behofvets stund, ieke fin-
nes några til!gångar aU anIita. De få, som kunnat
filmas, al'o på forhand disponerade eller fOrsking-
I'~de, oeh den al!manna oordningen gal', aft nyas
h}Iskapande nastan gran sar til! omojIighet. ForvaIt-
nmgen ar på den eJandigaste fot i detta arma rike
der endast några få vetat samIa .3ig grofva inkom~
stel', under det att staten har brist och allmalJheten
ar forsankt i fattigdom."

"Ni ser alltid sakerna något morkt" , sade falt-
marskalken.

. "Natten visar dem sådana" , svarade GylJen-
stJerna. "Oeh i rikcts finanser ar natt hos/naU
med månen i djupaste nedan. Få aro' de, som
våga hoppas på nytandning, men jag ar viss på
att den en gång kommer, nar konungen får fred



oeh hinner handskas med sakerna såsom han vill.
Han ar oekså nu ganska forbittrad på dem, hvilka
bort se på det alJmanna basta oeh endast sett på
sitt eget; oeh det torde komma surt efter en gång.
- OfOr'svarligt hafva herrar formyndare skott stats-
fOrvaltninaens alla grenar; med hval' dag upptaeker
man nya'"dumheter, som blifvit begå~gna~ n~a. an-
ledningar att fOrundras ofver den brIst pa fOl'utse-
ende oeh omdome, som utmarkt dem."

"De hafva visseriigen myeket felat", sade Helm-
felt, "genom ofullkomligheter, men jag tror ieke af
elak vilja. "

"Det ena ar ganska svårt, ja, omojligt, att skilja
från det andra", återtog Gyllenstjerna. "Oeh folj-
derna af oklokheten ara lika skadliga for riket oeh
folket, ja, ofta skadligare an den af egennytta oeh
iJlvilja. Om en egennyttig fOrvaltning skulle berofva
statskassan några millioner, hvad hade val det i
tingens vågskål velat betyda, mot det alJmannas
fOrlust genom detta så oklokt begynta krig? - mot
de tusen tunnor guld, som det kostar, de tusentals
nyttiga medborgare, som det bortryeker, oeh de
otaliga lidanden, som ofvergå hela provinser, hela
klasser af rikets inbyggare."

"AlJa tyska besittningarna borta" , infOll den
aldre Waehtrneister, "Lifland hotadt, flottan fOl'-
stord, krigsharen bloUad på aJlt oehalJa medel .till
forbattring fOrlamade, under det fiendens talnka
har er6frat Skåne oeh står fardig att krossa oss
med sin ofvermagt - dessa aro foljderna af sjelf-
fortroendet oeh blindheten." .

"Oeh landets tillstånd fore kriget", återtog Gyl-
lenstjerna, "efter en så långvarig fred; man skulle
tro att det varit blomstrande, att freden samlat till-
gångar fOl' kommande tiders forsvar, att åtminslone
statskassan ieke fOrsamrat sin stallning oeh sin kre-
dit. Men alla veta ratt val, att dess skuld vid detta
krigs borjan var ganska många tunnor guld stOrre,

an hvad den var vid fOrre konungens dod. Men
om himmelens Herre fOrlanar konungen lifstiden,
lofvar jag aH han gor slut på oredan, oeh slut på
formågan aU tillstalla oredor. Han år ledsen vid
den fOrnama vanmagten, oeh skaJl nog veta aU fram-
kalla kraften, ehvar den finnes. Dessa stOl'a fa-
miljers odugliga soner torde framdeles få långta
efter hoftitlar oeh sysslor, som gifva dem medel aU
tillfredsslålla sina årftliga oeh fåfanga vanor - de
torde få langta forgafves. Det blifver aldrig någon
rigtig politik for en svensk konung aU vid besat-
tande af sysslor gora afseende på bord, på slagt,
på gynnare, på rikdom oeh sådant mera - det
ål' flard, Duglighet ar det enda, som kan gillas af
allmanna tankesattet, oeh hval' den framtrader, lå-
ter nog kan ungen den få blifva gallande. Nu har
han vid sitt tilltrade af regeringen erfarit fOljdel'l1a
af den grundsats, som hittiIIs varit f61jd, att saUa
de gynnade slagterna i spetsen for alla arenden.
Riket har varit oeh al' annu, derfor, nara sin under-
gång. Men, vill Gud, skall man val oekså en gång
få se fOljderna af ett motsaU forhållande; oeh jag
ar saker på att konungens eftertradare, om han
eger vishet, ieke skall han sakna medel, ej heller
man att anvanda dem."

"I han nog ratt, mina herr'ar", svarade Helm-
felt, "i edra anmarkningar ofver de fel, som blifvit
begångna; men laUare ar att anmarka an aU gora
baUre. En konung eger många utvagar aU stalla
sakernas gång val, hvilka ieke kunna begagnas af
en fOrmyndareregering. Svenska adelns sjelfsvåld
kan vara nog svårt att styra till något godt for en
konung ; af embetsman, hvilka en tid aro hagt upp-
satta, men snart åler nedstiga till jemlikhet med
ofriga storre slagter, oeh dessutom aro ett mål fOr
afund, fortal, hat samt i en framtid måhanda for
fOrfoljelser, skall man ieke fordra alltfor myeket."

"Ieke fOr myeket", svarade 'iVaehtmeister, "men



likval något annat an uppenbart ofOrstånd, dum
hOgdragenhet, låg egennytta ach vårdslOshet om
det allmanna. "

"Nu ar ni alltfor strang i ert omdome", åter-
tog Helmfelt; "oeh aU skara alla ofver en kam ar
afven oraUvist. Hvad som ar gjordt, ar dessutol11
redan fOrbi; man bor ej ihogkomma det såsom
annat an en varning fOr framtiden, på hvars baUre
skiek man nu af alla krafter måste arbeta."

"Den storsta bristen i vårt statsskiek" fortfor
Waehtmeister, "beror på den hos de hogre 'stånden
r~dande benagenheten aU satta sitt eget lilla jag i
forsta rummet oeh det allmanna basta i det andra.
Konungen torde val komma att forsoka vanda om
detta fOrhållande, hvars fOrstorande verkan han
så rigtigt inser. De andra stånden, medelklassen,
bander oeh borgare aro ej svåra aU leda; de inse
nogsamt, att det allmannas basta ar deras eD'en
storsta fOrmån, oeh att, då deras personlighet i~ke
ar utmarkt framfOr hopens, aro deras val oeh for-
delar endast beroende af det gemensamma fader-
neslandets i dess helhet."

"\rivilegier", sade Gyllenstjerna, "eller undan-
tag fran ode gemensamma lagar oeh band, hvilka
sammanhalla en stat oeh utgora den rareIsekraft
hvaromkring allt annat vander sig, ara eU fattigt
lands olyeka oeh fOrlama arven magtig'a. De till-
skapa onaturliga oeh skiIda intressen, som blifva
fiendtliga mot den stora allmanhetens oeh under-
grafva dess trefnad oeh fOrkofran genom eU inne-
boende, standigt striifvande aU frikalla siD'från del-
tagan~e i gemensamm~ bOruor oeh skYldigheter,
af hVllka det helas bestand beror. Undantaget vae-
kel' afund, otålighet att sjelf fOrdraga, deraf otref-
nad oeh missnaje, klagan, bemodande aU också
i~trada i ..de privilegierades antal, vanmagt, begaret
hll o~nstortmngar samt osakerhet och tunga fOl'
den nkare handelsklassen, hvilket dodar handel oeh

roreIse, som aldrig ega allman trefnad, utom der
lugn och såkerhet råda. Har i landet har man nu
icke allenast !åtit de från gamla tider tillvarande
privilegierna fOl'blifva orubbade, utan man har ar-
ven bemodat sig att dagligen utstracka deras ver-
kan på alla såU oeh på allas bekostnad. Det år i
sanning tid att sådant upphor, att det återgål' till
den Yederborliga ordningen; till en sådan ordning,
som al' forenlig med rikets bestånd."

"Huru vill ni vål tillvagabringa en återgång?"
frågade HelmfeIt. "Antalet af dem, hvilka dervid
skulle fOrlora, ar fOr stort och deras parti så mag-
tigt, att jag anser det omojligt, om det ock vore
raUvist. Hvad kunde "ara rattvisare och billigare
an Carl X:s reduktion? Oeh hvad blef deraf till
slutet ?"

"Ja", infoll vVachtmeister, "ranker och egen-
magtighet visste aU gora hans visa fOrslag till intet,
visste aU begagna omstandigheterna vid konungens
hastiga dod, fOl'1indra riksstyrelsens gång efter sina
planer och qvåfva de redligt sinnades rop. Men
de hafva samlat glOdande kol på sina hufvud, och
de ofralse stånden finna kanske snart nog, aU ve-
dergallningens stund ar inne."

"Vedergallningens stund", upprepade Helmfelf,.i
"Jag hoppas aU en sådan aldrig må komma. Lika
lifligt som jag onskar påskyndandet och inser an-
geliigenheten af nyordning i landet, Jika lifligt
onskar jag aU intet fro till tvedragt mellan stånden
må utsås eJler få uppvaxa; sådant for endast olye-
kornas bittra frukt till mognad."

"Det filmes en hand, som kan hindra split
oeh osamja", återtog vVachtmeister, "en hand, som
kan återhålla utbrottet af undersåtarnes sinnesro-
relser, om hon tager alla tommarne till sig jJå en
gång."

"En konung al' magtig", sade Helmfelt, "men
han besegral' icke den menskliga naturen, helst nar



dess fal1enhet understodjes af den gamla oros-
ande, som ar sammanvaxt med nordbons frihets.,-
Sll1oe. Under vapnen kanner soldaten lydnadens
pligt; men efter freden kanner medborgaren också
sin urgamla rattighet aU hafva ett ord med i af-
gorandet af rikets angelagenheter, och då galler
konungens vilja, hvad den kan, men icke alltid så-
som lag."

"Men den bor blifva lag, och måste blifva det",
ropade Wachtmeister och gick haftigt ofver golfvet.
"En skal! styra och icke hvem som vill - alla
andra skola lyda, annars går fartyget åt bottnen."

"Ruru menar ni?" frågade Relmfelt.
"Jag menar", ·fortfor \iVachtmeister, "aU om

något hopp skall återstå for det gamla Sverige, om
någonsin ordnilJg har skal! inforas, om någonsin
staten skall få fasthet och styrka, så skall konungen
vara enviildig."

"Bevare oss Gud!" sade Helmfelt -
Någon rareIse marktes i det samma i konun-

gens rum, och den yngre Wachtmeister gick sakta
dit in. Alla tego, med uppmarksamma blickar rig-
tade på don'en. Snart kom Wachtmeister åter nt,
och sade:

"Konungen ar vaken. Vilja faItmarskalken och
Gyllenstjerna gå in till hans majestat?"

De gingo. Den aldre Wachtmeister fortfor aU
med stora steg och upprorda åtborder vandra fram
och åter ofver golfvet. Den yngre brodren bekym-
rade sig fOga om sådana allvarsamma lankar, utan
såg ut genom fonstret. På en gång ropade han:

"Min sjal och salighet! En sådan flicka! Hon
var rmmnde vacker. Den måste jag taga red a på."

Han sprang hufvudstupa på donen och utror
stora irappan. Den aldre brodren hade skyndat
till fOnstret, men såg endast skymten af en hvit
kladning, som forsvann i stora fOrstuguporten.

"Nej", sade han och gick åter med snabba

steg från fOnstret till dorren, "jag måste passa på
att icke bror Vaderhane snappar bort en bit, som
kunde passa for konungens mun. Men det varsta
ar aU konungen aldrig gapar efter sådant. Jag
begriper honom icke, och borjar nastan tro, att aU
min omsorg i detta afseende blir fåfang."

Ner i trappan fann han sin bror, komplimente-
rande Tilda.

"Fortjusande vareIse" , ropade denne, "hvem ar
ni? Hvarifrån kommer ni? Hvart amnar ni er?
Ack. om ni komme for aU fOrskona vår afton der-
uppe; om ni ville fora himmelrikets sallhet til! mitt
hjerta, som aldrig ront en sådan kansla, jag nu
erfar. Aldrig hafva mina ogon varit så lyckliga!
Ni ar visst en f'ee från dessa leende nejder, som
besoker deUa slott for aU fOrtrolla de nykomna
gasterna. På mig har ni redan uti:ifvat er magt -
jag ar er slaf, vil! lefva och do som er sIaf - och
har ej mera någon annan onskan an den, att ni ej
måtte forsvinna från mina beundrande ogon."

"Min herre!" stammade Tilda, som drog tillbaka
sina handel', den ena efter den andra, då han ville
fatta dem, men dervid var på vag att få en kyss
i stallet. Den aldre brodren fattade honom i armen
och sade:

"Ar det icke froken Liljenroos, jag har ara n se?"
"Jo min herre", svarade hon. "Jag kom nu

hem och -"
"Liljenroos!" ropade den yngre \Vachtmeister.

"Ack, hvilket traffande namn! Aldrig såg man lilja
och ros så innerligt forenade som hos er. Den enas
skonhet forhOjer den andras fagring, och deras sam-
rnansmaltande behag uttrycka det fullkomligaste
ideal, som min inbillning formått skapa."

"Vi ara oh6fliga nog aU uppehålla froken har
midt i trappan", sade den aldre brodren. "Man
slapper ogerna den lycka, man oformodadt kommit
i besittning af, och vi frukta nog att ni, en gång



ur vår åsyn, vagrar oss den til1fredsstallelsen aU
åter få tillbringa någon stund i ert sfUlskap, Men
om ni ville visa oss den godheten aU tillåta, att
vi gora er vår visit, uppfyller ni vår lifligaste on-
skan. "

"Jag bel' er, mina hen'ar", sade hon, "att I
behagen til!åta mig aU gå til! min mor -"

Hon såg sig tillbaka med angsliga ogon, men
fann l'yUal'e oeh lakejer langre ned på trappan oeh
i fOrstugan, oeh kunde således ej heller vanda om.

"Edra ord aro befallningar for mig", sade den
yngre brod ren, fattade haftigt hennes hand oeh
fOrde henne uppfOr. "Jag skall ledsaga er, hvart
ni behagal' befalla - helst till verldens andel Aek
till lifvets slut, om det afundsjuka odet unnade mig
en sådan loU, oeh om edra ogons strålar ieke smalta
mig, innan vi hinna så långt." .

Hapen oeh fOrlagen, tankte Tilda icke så noga
på aU den vanliga hvardagsvagen till hennes mor
genom rummen nu kunde vara afstangd genom in-
qvarteringen, utan giek med laUa steg, fastan svig-
tande knan, uppfOr trappan oeh in i det stora rum,
der foregående samtal emellan herrarne hållits. Då
hon kommit Jångt fram på golfvet, markte han fOrst
oråd, nar hon såg karlhattar oeh annat, som tillhorde
man. Hon sprang då till modrens dorr, men den
var sUingd oeh ingen bOrdes c!erinne svara på hen-
nes bul tande. AndlOs satte hon sig på en stol.
Båda broderna satte sig på de narmaste stol arne
intil! henne, oeh den yngre sade genast:

"Aek, ni ar visst lika god som ni ar vaeker!
Ni har medomkan med oss, så att ni ieke strax
berofvar oss den oskaUbara gladjen af ert åskå-
dande. Det ogonbliek, jag fOl'st såg' er - det var
som om solen fOrsta gången gåU upp fOr rnina
tjusta ogon, oeh fOr fOrsta gången upplyst morkret i
mitt hjerta. Det var, som om jag uppnknat ur .en
drom, min flydda lefnadsdrom; oeh nu fOrst har Jag

begynt verkligen kanna, aU jag lefver, kanna li f-
vets varde oeh lifvets hopp, på samma gång som
dess plågor, oeh få en aning om dess hOgsta sall-
het." - I samma ton forHor han lange ostord aU
utgju!a siU, som det tyektes, ofverfylda hjerta.

Ofverraskad af den ofOrmodade emoUagningen
i trappan oeh sedan alltjemt forfOljd af den unge
mannens eldiga tilltal samt bestort Ofver aU ieke finn a
vagen til! sin mor oppen, kunde Tilda irke åter-
vinna ",in medfOdda beslutsamhet oeh sina tankars
vanliga redighet. Hon saU i hogsta grad brydd
oeh fOrlag en, inseende nOdvandigheten aU gå, men
utan aU så i hast kunna hiUa på hvarthan. Rod-
nande oeh bleknande omsom, faste hon sitl oga på
golfvet oeh rullade sin nasduk mellan fingrarne.

"Ce n'est pas la mon affaire" , sade den aldre
,Vaehtmeister halfhOgt, steg upp oeh len1l1ade rum-
met. På troskeln vande han sig om, sagande fOr
sig sjelf:

"Vaeker ar hon likval; oeh han vore bra lyek-
lig, den toke n min bror, om han kunde vinna hen-
nes tyeke."

Hade hennes tyeke kunnat vinnas med artig-
heter, smieker oeh åtbOrder, som lifligt uttryekte
beundran oeh karlek, så hade "token" måhanda blif-
vit så lyeklig, men nu horde hon knappt på allt
hans prat, utan sokte endast samla sina tankar, fOr
aU på biista saU draga sig ur spelet.

"Hulda herskarinna ofver detta sloU" - fort-
for han, nar brodren gåU - "ni ar det afven ofver
detta hjerta. Vand ieke så edra ogon ifrån mig -
deras eld ingjuter i miU brost denna val'mande låga,
som hotar _"

"AU snart sloekna --" infOll Tilda, som andt-
ligen begynte hernta sig från den fOrsta fOl'skrae-
kelsen.

"Grymma!" utropade han. "Gaekar ni den eld,



ni tandt? Foraktar ni den sIaf, som endast lefvel' i
er dyrkan, som vid edra fatter svar, att -"

"AU stiga snart upp igen", svarade hon skrat-
tande och sprang åt forstugudorren.

Men hastig som tanken var han med ett hopp
vid hennes sida och faUade hennes viftande nasduk.
Hon slappte den och påskyndade sina steg, men
han stod i ogonblicket emellan henne och dorren.

"En fee", sade han, "som ni, hvars fOrsta ogon-
kast fOrtrollar, hvars bloUa åsyn ingifver den vord-
nad och den karlek, man endast hyser for hogre
vasenden - kan lika laU forsvinna som visa sig
fOr en dodlig menniska som jag. Ni kan visser-
ligen, om ni så finner for godt, flyga ut igenom
fOnstret eller sjunka genom golfl'et eller lyfta er
genom tak et upp til! de ljusare rymder, från hvilka
ni siikert kommit - men· så vida det står i min
magt aU forekomma ert aflagsnande genom dorren
i er tjusande kroppsliga dragt, så tackes ni tillåta,
aU jag af alla krafter yttrar min hjertliga onskan
attni icke så hastigt ofvergifver mig."

"Jag hoppas" , sade hon med iingslig rost, ;JaU
ni icke hindrar mig gå harifrån."

"Jo!" svarade han, "så vida ni icke hajer er
på edra vingal', min engel. Huru skulle jag kunna
utharda aU se er lemna mig, utan att gora allt,
hvad jag fOrmår att qvarhålla er." .

"Min herre", sade hon med fastare ton; "m
g16mmer _"

"Ja", afbrot han, "jag g16mmer allt, då jag
ser er. Jag g16mmer himmel och jord och konun-
gen och mig sjelf, higet och penningbristen, fOr att
hylla skonheten och alskvardheten. Men har skulle
också hvilken som helst kunna g16mma både sig
och hela verlden. Se, hvilken niiU fol - dess
spets lemnar icke något spår på den losaste sand.
Hvilken vaxt! Hvilken guddomlig vaxt - ack, hvar-
for ar jag icke en Sefir? Rastlast skulle jag kring-

svafva dessa blandande behag under qvalet af va-
let, hval' jag skulle valja min hvilostad. Ocn en
mun - huru kan man tank a på annat, då man ar
så nara och midt for de sotaste af alla rosenlap-
p.ar? Englalika vareIse" , fortfor han, hopknappande
sma .hander,. "~.or en stackars d6dlig så outsagligt
lyckhg - m vander er bort, men ni ler - skank
mig en tros~ande blick ur ert blåa oga, den kla-
raste och mlldaste af alla solar i verlden! - Nej;
låoticke vreden på er a~skvarda panna sammandraga
nagra moln under de nka bruna lockarna. De racka
visst till edra knan, om ni Jemnar dem sin frihet.
Men - åt hyem lemnar ni val friheten i behåll?
Af stål, ja, af sten eller mnrket tra vore det hjerta
som ostraffadt kunde våga en blick på edra full~
komligheter. "
.. R?dnande vande sig under tiden Tilda på alla

saU for att komma dorren narll1are och for aU
undgå ~ans. oroande blickar; men fåfangt - han
var alltJemt I hennes vag. Slutligen blef hon ond.

"lV~.e~,min he~re!" sade hon, "ni ar ohOflig med
edra hofllgheter; Jag uthardar icke liingre detta _
sliipp mig fram!"

Hon framl'ackte armen fOr aU gifva bestamdt
tecken til! den vag, hon ville gå. Han fattade den
utstriic~ta handen och kysste den hastigt och lifligt
flere ganger.

"Nu ar jag fast vid er for evigt", utropade
h!J-n. "Nu hå.r miU vasendoe .ouppl6sligt fast sig
vId. e[t och omgen ma~t pa Jorden kan slita mig
den~ran. Fran. edru; stralande ogon utgå nat, som
omglfva alla mma smnen, och el' hand har tillknutit
de band; som fjettra den afundsvarda fången vid
edra fatter."

"Se så - nu ar det tid aU ni slutar med dessa
upptåg", sade Tilda fortretad; "jag måste gå."

Hon gick likval baklanges undan eU stycke
utåt golfl'et och forsokte sedan aU hastigt springa



fOrbi honom, men var nara att springa i hans opp-
nade famn. Med ett rop stCirtade hon till andra
anden af det vidstraekta rummet, der dorren var
till konungens rum, oeh utstraekte armen efter sig,
liksom for aU hålla honom ifrån sig. Men han
fOljde henne ieke så nara; han stannade midt på
golfvet, orolig ofver fi:iljderna af hennes rop - oeh
de uteblefvo ej. Dorren till det ime rummet oppna-
des; konungen sjelf intradde med allvarsam uppsyn.

"Hvad ar det, du foretager dig, 'Vaehtmeister?"
sade han. "Jag forbehåller mig, inga pojkstreek -
gå in i min sangkammare oeh vanta mig!"

Waehtmeister bugade sig oeh giek, utan aU
svara något, men med den erofrade nasduken i
handen, oeh ett utseende, som om han bedt om
forskoning. Konungen drog oformarkt på munnen,
nar brottslingen kom honom forbi, oeh vande sig
sedan mot Tilda, som ieke kande honom, men af
hans tilltal till hofmannen gissade, hvilken han
kunde vara. Med en mera an vanligt hog rodnad
på sin kind oeh fOrtrytelsens eld qvar i ogat, neg
hon djupt oeh på det vordnadsfulla saU, som dans-
mastaren lart henne. Hon eftertankte i hast, huru
hon skulle stalla sitt svar, nar konungen tilltalade
henne; men snart blef hon befriad från detta nya
bekymmer. Han kastade en genomtrangande bliek
på henne, sade ieke ett ord, niekade endast tont
oeh giek åter in i sitt rum.

Latt som en hind, tog Tilda ieke många hopp
till andra donen, oeh skyndade genorn en liten
sidogång in i sin egen kammare, dit generalskan
efter en stund arven kom.

"Hvad har val handt", sade hon, "efter du
kommer tillbaka så hastigt? Huru ar det med din
far? Vore han frisk, hade du val aldrig ofvergifvit
honom."

"Nej, mamma", svarade Tilda, "det har ieke
handt någonting annat, an aU nar vi kommo half-

vags till staden, giek axeln af på den gamla vagnen
oeh jag var nara att bryta halsen af mig, då jag
hoppade ur. Pappa satt helt stilla qvar oeh ska-
dade sig ieke något, nar det stjelpte; han bannade
mig myeket for att jag hoppat ur, oeh sade aU jag
bort forderfva mig. Då kom bonden i Mollerod
åkande med sina raska bastar, oeh pappa befalde
mig fOlja med hono111 tillbaka hit igen; han sjelf
amnade rida in till staden, oeh lånade sig en sadel.
Jag fiek Trulsson med mig oeh åkte ratt bra till
dess vi voro helt nara Kemmeberga; då markte vi
krigsfolket, som marseherade hit, oeh då tordes bon-
den ieke kora langre oeh Trulsson ieke heller. Jag
bad dem så myeket, oeh gjorde allt, hvad jag
kunde, for att ieke få stanna der, då jag visste aU
mamma var allena; men ingen af dem kunde for-
mås a~t fora mig hem. Slutligen fiek jag fast på
Ebba l Aratorp, som lofvade folja mig, och derpå
begåfvo vi oss åstad ofver baekar oeh angal' rundt
omkring, forbi alla husmannen, åt Almamolla, oeh
kommo den vagen lyekligen obemarkta fram. Den
enda, vi traffade, var - kan mamma gissa? Den
der stora svartmuskiga spanioren, don Zabarri."

"Zabarri!" ropade generalskan. "Gud bevars
hval' kom han ifrån oeh huru slapp du hans sall~
skap?"

.. "Nar vi gingo ofver spål'!gen nedanfor qvarnen,
motte han oss", svarade TIlda, "aeh kande strax
igen mig, fastan jag drog ned hatten så myeket jag
kunde. Han var då fasligt artig, bjod mig handen
att hjelpa mig ofver, oeh ville folja mig vidare
hiiråt. Men jag var bra ohoflig emot honom --
jag kan alldeles ieke tåla honom - han ser så vild
ut oeh bakslug tillika."

"Ja, kara barn", sad e modren, "han ser ut så-
som en skogsrofvare, oeh jag tror verkligen aU han
varit det sjelf, fastan han ibland vågat· sig in i he-
derliga hus. Jag ar så radd sedan han oeh den
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der andra gubben voro har, aU de en v~eker nat~
komma tillbaka oeh taga bort ~l1t,hv.~.d.har finnes.

"Nå mamma det ar valleke mOJhgt aU ~app~
skulle fdra hit fdlk, som han ieke kanner baUre:'

"Ja ser du aU pappa kande blott den ~er
gubben med d~ brinnande ogonen oeh det hVlta
håret - jag minnes ieke hans namn - .oeh..denne
såg val ieke just så ut osom om han vant. rofv:~~e~
men spanioren, han. sag ~t som hal~ vl.lle s~:;>:.
akta dig, annaes sh.ek;r Jag dolken I dltt ~1_0~~.
Men huru slapp du lfran honom? Hu! Jag IJsel,
når jag tanker på aU du var med hono111ute I
skogen." . d t . tTilda log oeh fortfol': "1 skogen val' e VISSo
ieke. Han fOljde oss OfveE gar~et o~h ned pa
angen ut111edån, oeh var s~ entra~en, Ja! mamma
kan aldrig tro, hvad han Dad lmg aU Ja~ sk~lle
unna honom en halftimmes samtal. Men. Jag VIlle
snart hem till mamma oeh had~ alldeles mgen lust
aU nu hora hans visol', så aU Jag svarade hono111
ganska korL" k"Det var raU, mitt barn", sade generals ran.
"Aldrig någonsin skall du unna någon karloen ~lalf-
timmes samtal, hor du det! De. hafva sa .:nanga
konster fOr .sig; det kunde gora dm olyeka for hel.a
din lifstid! Oeh helst en sådan som den!le Zabarr~;
jag skulle dott af fasa, om jag vetat dIg ha suttlt
tillsammans med honom. allena i en s!og.~ba;,ke."

"Mamma behOfver leke vara sa radd , sade
Tilda åter; "jag snaste ho?om tappert oeh E?ba
hjelpte mig oekså; oeh nar Vl sade honom! aU kn,gs-
folket var hår, då lemnade h~n oss oslut~Igen. Men
nar han giek, s~g. han. s~ bIstert pa mIg ~O~;lom
han just velat svalJa. rmg I en enda" munsb~t. o ,

En piO'a kom 111oeh sade: Henne" nade.
Kongen begar aU spisa." .

Generalskan sprang upp, trefvade ~fte~ S111nye-
kelknippa oeh giek hastigt ut, sagande hll S111doUer:
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"Blif du qvar oeh hvila dig på din kammare .
vi skola ata har tillsammans - det kan du vai
behofva, st~ckars barn,. som ~åU så långt i dag."

Efter VId pass en tImme aterkom O'eneralskan
med ljus, oeh ett par pigor buro in cl"erasafton-
måltid.
. ." Ae~ ?en konungen!". ropade hon, "jag ar

ngtIgt kar I honom. Bast Jag giek oeh stalde om
~uru allting skulle vara vid bordet, kom han ut
I salen helt ensam till mig. "Min basta fru" sade
han, "gor ieke några anstalter fOr min skuil' det
simplaste ni har oeh det fortaste ni kan enclast.
Jag ater ensam i min kammare i afton ~eh her-
rarne aro nojda med sådant, de få på d~lta bord."
~eh då såg han så mild ut tillika, att jag just
Ville kyssa hans hand. Men han omfamnade mig
oeh, fo~:t~or:. "Jag hoppas aU er ?1an, g~neralen, ej
mela ar mm fiende; utan nu bhfver mm van oeh
trogne undersåte. Lofvar ni aU saga honom det?"
Du kan val tro aU jag lofvade, aU jaO' forsakrade
hon?n~ om o alltin~, oeh att jag just slog upp min
spraklada sadan Jag. stod. der infOr honom, den
unge hel:ren, med mm randiga kladning oeh stora
nyekelkmppa. "{ust .sådant tyeker jag om", sad e
han, pekande pa UlIg, nar herrarne kommo in'
men då ..~iek jag ut, sedan jag nigit så djupt jag
kunde bOJ~ mma gam~a knan. Ja, den konungen!
Han har leke med SIg eU stort hof, han; det ar
blott fem eller sex herrar oeh faJtmm'skalken. Hela
betjeningen ar, tror. jag, fyra personer, oeh ieke en
koek hal' han, oeh leke en koksvagn. Han håller till
godo allt, sådant han finner det dit han kommer'
han har ieke en gång mera an ~n enda silfversked
~led sig, ?eh han ater sjelf med jerngaffel. Mycket
ater hap leke .heller; han bloU smakade på ett par
orrar, ~t ett tJog kraftor oeh några artskoekor oeh
~n talnk soppa oeh appelkompotten. Den var lyek-
hg nog aU smaka honom. Annars tror jag han

8napphana,·ne. 10



bOll sig nastan endast till rågbrodet. Det var också
godt - jag har sjelf bakat det i eftermiddag. Men
vet du, Tilda, de andra herral'l1e, de for~ ett annat
språk an konungen - och ata sedan - Ja, det ena
fatet blifver tomt efter det andra, och skinkan, den
der af den stora koksgrisen, hon forsvann som en
rok. Nå det ar bra aU det smakar. - Den der
yngste det ar en lustig kurre, må du tro. Jag såg
på de~l genom den lilla luckan på min dorr. Nå
- han satt en stund så tankfull och fundersam,
som om han skolat tanka ut, huru kriget skulle gå;
men på en gång begynte han skratta, och sedan
pratade han så mycket tokeri, att jag hade svårt
att hålla mig tyst, der jag satt inne i morkret. Alla
de andra, sjelfva den gamle fåltmarskalken, måste
skratta med."

"Ack mamma", sade Tilda, "jag tyckte icke
han var så lustig, jag; han plågade mig så obeskrif-
ligt, aU jag var gråtfiirdig."

"Huru då?" frågade modren bestort.
Tilda beri:ittade det vasentligaste af sitt emot-

tagande, nar hon återkom till fadernehuset, och
gjorde sin mor så bekymrad, aU hon ej mera vå-
gade lemna henne allena. De sofvo tillsammans i
Tildas kammare, och om morgonen, nar de vak-
nade, funno de att den hoge gasten redan var borta
med sin narmaste omgifning.

Endast betjeningen var qvar, och en stor del
af trupperna, hvilkas officerare nastan manogra~lt
infunno si" fOr att dela, hvad som kunde fas hil
basta. Ing~n tillat sig taga något, men alla onskade
något, och generals kan begagnade sina stora ~n-
stalter for konungen och hans sallskap, aU nu hll-
reda en frukost åt de talrika officerarne, medan
manskapet fick ol och dricka. De hungriga gasterna
gjorde heder åt anrattningen, och funno frukosten
ståtlig. Deras matlust var emellertid den basta
kryddan, och afbrots ej ens af begaret aU hylla

skonheten, eller af skyldigheten aU visa husets frun-
timmel' hoflighet. Fastan Tilda ej var osynlig i
rummet intill matsalen, vågade dock ingen hysa det
fortroende for husets frikostighet, att han tilltrodde
sig fornota tiden under samtal, medan kamraterna
gjorde sitt basta på faten. Men nar dessa voro
tOmda, då samlades de yngre, mera bildade i en
krets omkring doUern i huset, som med sitt ~rbete
saU vid sybordet; och de onskade inom sig samt
dolde ej i sina uttryck, huru lyckliga de skulle
skaUa sig, om krigsoperationerna medgåfve en fOr-
langd visteIse der på stallet.

De, !.l.vpka gjort sig någ?n ~va~ fores!allning
0~1 en mOJhghet deraf, funno hkval, 1110mfa ogon-
bhck, att den fOr narvarande endast fans som ett
afl~.gset ~opp. Trumpetens Ijud kallade, och på
fa ogonbhck var salen tom, afvensom alla rllmmen.
Innan några minuter sutto regementen till hast, och
begynte afmarschera.

Tilda hade genast skyndat upp i det tornrum
hvarifrån al~t bast kunde ofverses, oppnade der fOn~
str;,et, och nJot af det vackra, fOr henne så ovanliga
skades~elet ..af ett par tusen ryttare i stridsordning.
Hon sag f01'st, huru allt var fullt af den lifligaste
rareIse ; alla oppna platser på ang och garde rundt
0~11kring,vagen o~h gatorna, sjelfva den stenlagda
garden voro uppfylda af gniiggande hastar, som
sadlades och betslades, af ryttare, som ifrigt på-
p.ackade kappsackar och ofriga persedIar, togo på
s.ma hattar,~pande om sig sina gehang och slut-
hgen stego hIl hast samt formerade sig i led och
"qvadroner. Snart var allt stilla och tyst. De en-
staka karl arne hade sammanryckt i morka mas-
SOl',och endast en eller annan officer red fram och
tillbaka fOr att efterse sitt folk. Sqvadronerna slOto
derpå tillsammans i kolonnernas annu långt djupare
massol'; den enskilde hasten och karlen marktes
icke mera, blott det helas allvarsamrna, krigiska,
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hotfulla uttryck, som ingaf den unga betrakterskan
en svårmodig kansla. Det fOrekom henne som en
hvilanrle åska, fardig till utbrott vid fOrsta r.?re.lse
i luften. Men innan denna kansla hann bemaghga
sig hennes tankar, forsvann den vi~ det lif, som. på
en gång satte framsta sqvadronen l traf. Den for-
merade sig deri till tlankmarsc~ och defi1er~de
framåt vagen, forbi stora hyggmngen. De ~lan~
kande lederna foljde med snabbhet och ordmng l
hvarandras spår, och officerarne saluterade henne,.
alltefter som de komma midt for det fi:inster, der hon
satt. Den ena sqvadron~n ry~kte for)Ji h~?-ne efter
den andra och nar den slsta forsvunmt utfor backen
bakoin de' lummiga bokarna, var hon fardig ~nse
alltsammans som en drom, ett skuggspel, om lcke
den stora hop en af två- och fyrb.enta gas!er qvar-
lemnat otaliga spår af. deras v~stelse pa stalJet,
hvilka ladufogden med Sltt folk eJ lyckades aU ut-
plåna på många dagar. G~indar och plank sonder-
brutna, gardesgårdal' kulJl'l~na,. halmt~k ploc~ade,.
angsmarken upptrampad, spIllnmg, strodda stran af
ho och halm, som lågo ofver marken - allt detta
måste bortrodjas och iordningsattas till generalens
vantade återkomst.

Kort efter den tid, foregående kapitel omtalar,
var ryttmastaren Stålbrand med sin sqvadron vest-
gotar inqvarterad i Knesinge by. Van oc~ beu~1-
drare af den fria naluren, anvande han sma fran
tjen sten lediga timmal' att njuta dess be~ag på de
med bok och ek bevaxta hojder, som omglfva Kned-
åns slingrande lopp, och hvoarifrån sqv.~dronernoas
qvarter både kunde ofverskadas och latt uppnas.

Aftonstunden var vanligen den timme, som valdes
till hans ensliga gång, och eU par mindre dubbel-
pistoler samt ett kort svard hans enda foljeslagar.

En afton, då han af en handelse aflagsnat sig
något mera uppåt skogen an de forra aftnarne och
saU fOrsankt i sina tankar, låtande den ,flydda barn-
domens oskyldiga lekar samt den allvarsamma Hil-
durs, i hvilka han nu deltog, vexelvis skymta forbi,
gick solen ned, medan han annu satt qvar på den
flata stenen och bred vid samma kalla, hvars uppso-
kande fOrt honom så långt. Han reste sig upp for
aU gå hem, då han i det samma på sluttningen af
hi:ijdens andra sida ble f varse två bevapnade karlar,
hvilka hade utseende af ett par soldater; de fOrde
emellan sig en flicka.

Han tycktes gråta och stundom striifva Jitet
emot. Karlarne stannade, talade hogt till henne
med haftiga åtborder, hvarpå vandringen fortsattes
ett stycke, till dess flickan satte sig på marken,
grat ach vred sina handel'. Stålbrand ilade med
snabba steg utfor, dold af ekarnas grenar, och kom
soldaterna temJigen nara, innan de markte hans
narval'o. Men i samma ogonblick ropade en af
dem: "Halt! Werda?" och tog sitt skjutgevar af
axeln.

"Svensk officer, som I sen af min rock", sva-
rade Stålbrand, "oeh jag vill veta hvad I fi:iretagen
er med flickan; han gråter."

"Hon ar icke for kavalleriets rakning", sad e
soldaten, "oeh reda gor jag bloU for min kapten.
Men i fortroende sagdt, så ar det Lillhonom vi fora
fliekan - han har en gås oploekad med henne
sedan sist."

, Aek", ropade flickan JlJed en ljuf rost, fastan
halfqvafd af forskrackelse oeh Lårar, "vid allt hvad
heligt ar slappen mig; jag skaJl rikligen vedergaJla er."

"Slappen fliekan genast", återtog Stålbrand oeh
giek narmare, "eller skal! jag "
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Tilda stod orolig upp. "Åmnar ni leml1a trak .
ten?" frågade hon. "Ni tager ju ordentligt afsked.'

"Nej visst icke, om valet beror af mig", SVai-
rade han; "har ville jag lefva och do. Men ~n
krigsman ar i standig ovisshet, hval' nasta timme
traffar honom."

"Man skall icke framkalla andar, som aro svåra
att åter besvarja", sade hon åter. "Jag ser er så
gerna har i grannskapet; jag tycker mig vara så
trygg, nar ni ar nara, och hoppas att detta racker
lange annn. Men ni forstol' min ro med edra gåt-
lika ord och kan icke återstalla den igen."

"Om froken Tilda afven i morgon får lust alt
hOra naktergalarne?" frågade han halft tvekande.

"Jag vet icke, Stålbrand - men skulle vi ej
traffas på någon tid, så tag åtminstone med er ett
minne af mig!"

Hon tog en liten guldring, fullsatt med perlor,
af sitt finger, oeh gaf honom. Tigande tog han
afsked och giek med stora steg till byn, der hans
sqvadron låg; lat sadla sin hast, gaf 16jtnanten in-.
struktion oeh red åtfoljd af fyra val beridne karlar
landsvagen åt Christianstad.

Bonden, som talat vid generalen så nara det
stalle, der Stålbrand stod, var ingen annan an Olle
Eriksson. Sent på aftonen smog han sig ifrån Saf-
veby på småstigar, oeh afven skogledes, vid sidan
af landsvagen till Christianstad. Men ankommen
nara Torsebo, der han ville ofver ån, l1låsle han
begifva sig ned på landsvagen. Knappt var han
der, fOrr an en ryttare kom i galopp, ropande Halt!
Werda? Eriksson stannade oeh svarade: "God van!
Svensk bonde."

"Hvart amnar du dig?" frågade ryttaren.
"Till stugan vid bron; der bor min syster."
Nojd med svaret, vande ryttaren sig om att se

efter en kam rat, som hordes komma i galopp. Eriks-
son, snabb som en tiger, sprang till, fattade rytta-

rens venstra-ben och fot, lyfte oeh kastade honom
af hasten åt andra sidan samt svingade sig sjelf i
samma ogonbliek upp i sadeln. Ryttaren ropar sin
annu aflagsne kamrat, men innan denne ankommit,
var Eriksson eU långt styeke bort. Ryttaren afskot.
en pistol oeh red efter i stl'aekande galopp, men
hann fram till den upprifna bron endast fOr aU se
Eriksson taga de sista stegen på ett par stoekar,
som annu lågo qvar ofver ån oeh hjelpte fram den
djerfve fotgangaren. Ryttaren skickade en fåfång kula
efter snapphanen, som forsvann bakom bel'gsknolen.

Stålbrand hade hort forsta signalskottet oeh
kom i sporrstreck, men fOr sent. Den afsuttne ry t-
taren åtel'tog sin hast och tillfrågades om den listige
karlens utseende, hvilket efter hans beskrifning of-
verensstamde med Tildas yUrande om den, som
rådplagat med generalen. Ryttmastaren samlade
sina utposterade fyra man åter, och begaf sig till-
baka till Tyssingebo, dit han ankom på morgonen
och fann allting lugnt oeh tyst.

Eftermiddagen, efter en på nattens moda val-
smakande middagslur, låg Stål brand i oppna [on-
stret, i skjorlarmarne, med armbogarne på fOnster-
karmen oeh hufvudet hvilande i de båda oppnade
handerna. Tanken var i naktergalsdalen oeh ogo-
nen på solen, som tycktes fOrdroja sin gång fOr att
profva hans valde ofver sin otålighet. Då inkom r
byn en officer till hast, fOljd af ett par ryttare. Han
steg af och gick in till Stålbrand, som igenkande
en krigskamrat oeh adjutant hos generalen grefve
Aseheberg.

"Valkommen, Sporrfelt", sade han. "Har ar
ingen hOgqvarterskost, men middag skall du andå
hafva. "

"Taek, det behors min sann - se der kommer
ju din skaffare. " .

En gosse kom med en stor korg, full af vill-
brådspastejer, gåsbrost, metvurst, salt bringa, små
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hvetebrod oeh dylikt, samt fyra buteljer vin. Han
<Tiekfram till Stålbrand, siigande:
~ "Nådig froken har skiekat mig hit med detta."

Stålbrand gaf honom driekspenningar oeh tog
korgen ; bad honom helsa froken och liit gossen
.återvanda.

"Det var en kostlig froken" , sade Sparrfelt,
""nar hon gel' korgen, ar den åtminstone ej tom.
Hade hon vader om min ankomst, så ar jag skyl-
-dig henne min sarskiIda erkan?la - men det larer
val vara amnadt ensamt for dm fagra mun."

"Det kom val till pass", sade Stålbrand, "jag
.ar glad att kunna traktera en van efter min on-
:skan."

Maten hedrades och Maderavinet sparades icke
af den hungrige gasten.

"Du har nu alltid varit en lyckans gunstling",
.sade han. "Men också kan det ej nekas att du
fOrtjent din lycka. Hade du icke huggit in så tap-
pert vid Kistinge, så hade du ej blifvit ryttmastare
på slagfaltet, utan annu ridit som lojtnant på fly-
<TeIn- oeh hade du ej varit ryttmastare, hade
.du icke fått sådana skanker som denna af din fro-
ken. Men sag mig då - beratta mig den der hi-
.storien jag hort om hennes frRIsning ur rofvare-
hander."

Stålbrand omtalade afventyret.
"Och du har icke besokt generalens oeh fort-

satt bekantskapen, som borjades under en så lyck-
lig planet?" sade Sporrfelt.

"Du vet val", svarade Stålbrand, "huru det
huset ar ansedt och hu ru en af oss der skulle blifva
mottagen af generalen. Ar konungen annu lika
forbittrad på honom?"

"Jag tror visserIigen det", svarade adjutanten.
"'Nu ar konunO'en sysselsatt med planer att taga
Christianstad; han rekognoscerar. sjelf åt sodra si-
dan, och ligger denna natt vid Ahus."
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"I Åhus!" upprepade Stålbrand långsamt, steg'
upp, forde hogra handen till ansigtet, lade pekfingret
utmed niisan ofver agat och stod så efterlankande.
På en gång var han hastigt till vaggen, tog en af
de pistoler, der hangde, gick till oppna fonstret och
afskot dess två skolt i luften. Genast hordes trum-
peten kalla till hast.

"Hvad ar på farde?" sade Sporrfelt, fattande
den aflagda varjan.

"Vi måste bryta upp på ogonblieket", var sva-
ret. "Konungen ar i stor farao Ord, som voro mig
en gåta, stå nu klara fOr min sjal - ja, det var
honom de menade - han skulle ofverraskas -
garnisonen i Christianstad skulle skicka ett detache-
ment - den gamle tjufven ar luntforaren. Vi måste
skynda - hval' ar generalen?" .

"På Arup."
"Jag skrifver en kort rapport med dig, oeh det

Ofriga får du anmala muntligen."
Emellertid var sqvadronen med hast samlad.

Nu gafs ej tid till afsked; den vackraste bondflieka
fick ej en gång en vanlig nick af den skyndande
ryttaren, som ej hade ogon fOr annat an sin hast,
ej tanken på annat an att vara den fOrsta i ord-
ning på samlingsplatsen. Hafren blef liggancle i
krubban, vattnet i ambaret odrucket, och tobaks-
pip an stoppades in utan att knackas ur; sadel oeh
betsel kommo på i flygande flang. En spande silt
gebang for hogt, en annan sitt fOr lågt, och en
slangde det ofver axeln. På roekarne knapptes an
en knapp snedt ån en annan riHt, men man var ej
noga dermed, endast att ingen nodvandig persedel
g16mdes. Snart var hela sqvadronen i traf och
snart var landsvagen åt Bjerlof betackt af dam; det
gapande bondfolket stod forvånadt att på en gång
filma sig vara fria från alla dessa 'objudna gaster.

Men vagen var lång for de trafvande, och två
gånger måste rastas. Man fodrade hastarne af den i
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tornister medforda hafren, men ingen karl åt. Ry t-
tarne sågo ryttmastarens ifver att skynd~; de s~go
honom an med uppmarksamma ogon speJa omkrmg
sig, an blicka med tankfull uppsyn,. "I afton ~r
han icke god att råka ut ,for", hVIskade ode sig
emellan. "Men hvart skola VImarschera? Pa detta
sattet hålla kamparne icke ut hela natten." ..

Den sista anmarkningen tycktes ryttmastar,en
arven hafva gjort sig sjelf, el,lel' också var del. 1..111-
tagande morkrel. orsaken till att marschen efter
andra rasten fortsattes endast i skridt. Aftonen
hade varit mulen, och fastan det var Juni månads
borjan, var natten af tunga moln mark och dyst~r.
På afstånd hi:irdes åskan utåt hafvet, och en blIxt
upplyste då och då den ostra I:oris~mten. Regn,~t
borjade smått, men foll redan I s~I'Ida skurar, I~ar
man ankom till farjan, en half hmme, efter mld-
natten. På något afstånd från vattnet gJord~s halt;
två man undersokte och funno fårjan vara pa andra
stranden. Stålbrand sade då: o ,

"Kamrater! Konungen al' i Ahus o~h I f~r~
aU ofverraskas; vi måste skynda att hmna dit l

ratt tid."
Han tog med sig en ryttare, som kunde simr~la;

de O'ingo sakta ned och sankte sig i vattnet ett htet
styc~ke i'rån farjstallet, vapnade med sablal:- Då de
kommit i land på andra sidan, smogo de SIg bako~
farjstugan och sågo e~ ryttare med rod k.appa tIll
hast. Stålbrands fOlJeslage sprang hastIgt fram
bakom honom och stack håsten, som fOll; Stål-
brand vred sabeln från fienden och kastade den
i vattnet, hall handen for hans mun, slapade ho-
nom ned till farjan och lat sin ryttare fOra den
ofver. Genast bi:irjade sqvadronens ofvergång med
sexton man och hastar i sander, packade tillsam-
mans fyra och fyra i bredd; knappot lemnades på
sidan rum fOr de karlar, som med langa och kraf-
tiga tag på linan droge sig och fårja ofver det pla-

skande vattnet till den andra, af 11Yitsand holjda
stranden.

Emellertid forhordes fången, som beraUade sig
hora till ett detachement från Christianstad, och
vara posterad har till bevakning.

"Hvarthan skulle du rapportera?" frågade Stål-
brand.

"Till Åhus", svarade fången.
"Då hafva vi intet ogonblick att fOrlora", 1'0-

pade Stålbrand. Han' gick ned på tredje ofverfårj-
ningen, befalde lojtnanten, så skyndsamt som moj-
ligt, besorja de ofrigas ofvergång, afsanda kornetten
med trettio man till hans understOd och sjelf skynda
efter med de sista. Då de kommit ofver, rangera-
des truppen hastigt, och Stålbrand red af med den
i full traf; regnet upphi:irde och himlen bi:irjade
Ijusna. o •

Narmare Ahus sutto ett pal' danska ryttare hll
hast; de afskoto sina pistoler utan verkan och redo
undan. Vid borjan af gatan_ vore arven några man,
som flydde och i strackt galopp forfoljdes af sven-
skarna. Midt på en oppen plats var en stark ka-
valleritrupp uppsUild. Utan att vidal'e ofverrakna
dess styrka, red Stålprand med sina rytt~re lOs P~
den, och lyckades sa mycket fOrr att. brmga den l

oordning som en mangd handhastar, bllhorande af-
suttet manskap, hindrade dess roreiser, och anfallet
var ofOrmodadt. Många nedhoggos och saken hade
varit afgjord, om icke en annan fiendtlig sqvadron,
samlad och i ordning, framryckt till kamraternas
undsattning. Den anfOll Stålbrands lilla trupp med
haftighet, och på den trånga platsen uppstod en
olika strid, som for hval' och en ny dansk, som
kom ur husen. blef annu mera olika.

Då Iji:id trumpeten från kornettens i anmarsch
varande afdelning. Danskarne hejdade sig och fi:ir-
summade ogonblicket aU ofvermanna de få sven-
skar, de hade midt ibland sig, och Stålbrand fick
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til!falle att draga ihNsitt uppmarksamma manskap
och forena sig me kornettens styrka. Han skic-
kade trumpetaren ti baka att gifva lOjtnanten 01'-
dres att inrycka på .nannan gata, och fornyade
anfallet. Nu blef han ~1ed tapperhet mottagen, och
snart kringhvarfd af deh talrikare fienden. Leden
blefvo allt mel' och mel' glesa. och striden hade
tagit en fortviflad vandping, då lOjtnanten med sina
femtio man som en ljungeld brat ftam från en sido-
gata, anfOll danskarne i flanken och gjorde ett lika
stort som ovantadt nederlag bland dem. De i stri-
den forut invecklade repade nytt mod och ny kraft
genom ofvertygelsen om segerns mojlighet, och in-
om en fjerdedels timme var platsen ntrymd af fi-
enden, som med mojligaste brådska flydde åt Chri-
stianstad.

Ryttmastaren lat tjUgll man varsamt fOrf61ja,
och resten af sqvadronen gora halt midt ibland
dada och doende, som lågo om hvarandra på mar-
ken. Sjelf red han in til! prestgården och var far-
dig alt ropa nt någon, då hastigt en man med slo-
kig hatt sprang ned från ett fOnster. Han hade
en svart kappa k1'ing sig, skor på fotterna och var
något satig i ansigtet. Stålbrand drog upp sin pi-
stol, ropande: "Halt! Werda!"

Den okande len1l1ade svensk lOsen och gaf sig
til!kånna. Stålbrand kastade sig af hasten sagande:

"Har ar hast - och i nodfall kunna mina klå-
der tjena, fastan något våta."

Han lat sin ordonnans hemta åtskilliga per-
sedlar från de fallna, lenmade den okande sin egen
rock och sina sWflar, sin sabel och sin hatt, aftor-
kade hans ansigte och hjelpte honom vordnadsfullt
upp på sin egen hiist. Derpå tog han sjelf på sig
åtskilligt, som striden lemnat utan egare, satte sig
upp på en tagen vacker dansk hast, hvarefter båda
reaD ut till sqvadronen, der Stålbrandgjorde hon-

nor och inhemtade ordres, hval'! han skulle mar-
schera.

Man satte sig genast i rareIse mot Fjelkinge,
men matte snart en stark korps svenska trupper,
som hort skotten och anryckte till understod. Stål-
brand erholl ordres alt låta sin narmaste man mar-
schera med folket tillbaka till farjan och rasta, samt
sjelf stanna qva1'.

Sqvadronen gjorde halt vid farjstallet, rastade
och ofverraknade antalet af fallne kamrater, bland
hvilka man sorjde den tappre lojtnanten och tret-
tiofem man. Men sorgen tog ej jemrens drag, en-
dast saknadens.

"Hans stund var kommen", sade en gammal
ryttare, med långt skagg; "jag horde honom sjelf
saga på farjan : hiir amnar jag aldrig fardas ofver
mera."

"Det var en rask karl", sade en annan, "elli'a
hade vi kommi' illa ifrå' den dansen."

"Vet ni, gossar", sade en tredje, "~tt Lnstig
som red på flygeln, han kande fOru! på sej att han
s'ulle stupa i dag. Nar ni red ifrå' Tussingebo, så
i traf, då sa' han te' mek: aldri' har mett senne
vari' så tungt som i aften; da kan också snart vara
gjort ma mej."

"Hva' s'a vi gora med Gertrud i Tussingetorp",
sade en annan, "nar vi komma te'baka å inte ha'
Lelja ma uss - ock'en vell ta' da på sek te å tro-
sta'na, stacka1's tos?"

Tusentals olika betrakteIser och infall fortforo
på det sattet; och dessutom talade de sakta om den
okande, som fålt ryttmastarens hast och klader.

"Det var kungen", sade en; "det var val fan
heller" , sade en annan; "aldrig såg den ut som
kungen ", sad e en tredje. "Kl'app skall veta det:
han var honom så nal'a att han kunde se ansigtet
- men oss vande han ryggen. Hade vi vandt ryg-



gen i natt", sade åter en annan. "så hade han val
fått blifva i de klor, han hade kommit i."

Ryttmastarens ankomst afbrot pratet. Han var
åter på sin bruna hast oeh i sina egna klader, men
han hade. en praktig, med guld oeh adia stenar
inlagd sabel. Honom fOljde en vagn med mat oeh
ol, som smakade de hungriga oeh trotta ryttarne
fortraffligt. Han lat dem sedan pusta oeh i mojli-
.gaste måtto satta i ordning allt på hastal' oeh mun-
-deringar, oeh sade att konungen skulle komma oeh
sjelf beromma deras tappra uppfOrande under stri-
den. De mindre blesserade hade blifvit forbundna
af sina kamrater, de svårare fordes från Åhus till
Fjelkinge, oeh sqvaelronen satt på eftermiddagen
åter upp fOr att marsehera tillbaka till fOrra qvar-
teren.

Då ankom konungen till hast, åtf6Jjd af fyra
·eller fem personer. Han red' under manskapets
hurrarop oeh trumpetens ljuel långsamt utefter fron-
ten oeh mellan leden, bOll slutligen sin hast stilla
midtfOr sqvaelronen oeh sade med bOg rost:

"Gossar! Er kaekhet i dag ar ett nytt prof på
den mandom oeh tapperhet, som denna sqvac1ron
vid alla tillfallen ådagalagt, oeh det ar med det
st6rsta noje jag nu uppfyller min konungsliga pligt
att taeka er fOr ert utmarkta valfOrhållande vid
Åhus. Faderneslandet ar er taek skyldigt, oeh jag
skal! veta att belona er!"

Manskapets fornyade hurra besvarade konun-
~ens tal. Han tog ryttmastaren i handen, niekade
.at kornetten, sade dem några orel, som ieke kunde
horas, oeh återvande till Åhus.

Stål~~'and mars~herade tillbaka samma vag, han
aftonen forut, kommIt, med den tillfredsstallelse som
val uppfylela pligter medfOra. Ej forr an af tonen
-derpå återkom sqvadronen till TyssinO'ebo, der bOn-
.(lerna foga gerna återsågo ryttarne. o

Emel!ertid hade Tilda, som af gossen blifvit

underrattad aU allt var som fOrut i byn, verkligen
på aflonen gåU ned till den lilla porten, stoel der en
stund, giek vidare ned åt dalen oeh blef lange på
sin favoritbank, men såg fOrgafves efter någon Stål-
brand. Dagen derpå fiek hon veta att han afmar-
seherat.

Aek, tankte hon, jag har visat mig fOga taek-
sam fOr alJt, hvad han gjorde fol' min skuIJ; om
ieke han varit, om ieke han vågat siU lif fol' min
frihet, hvilket ode hade val fOreståU mig? Men
huru visa honom all den vanskap, jag hyser fOr
honom P - Han skuIJe, fruktar jag, ofvergått till al-
skare, .oeh det hade varit hojden af olyeka. Bum
skulle Jag kunna bryta min fOrbindelse med Keven-
bergP - Nej, aldrig. Aek, jag har sett honom alJtfOr
ofta i enslighet - oeh nu får jag det aldrig mera.
- Elott en gång annu ville jag se honom fOr att
oppna for hon?m he~a mitt hjerta oe~ seda;1 skiljas
som fran en van, hVIlken f1yttar ut hil andra sidan
af jordklotet.

Samma afion, sent efter slutad måltid satt
Tilda med sina fOraldrar i generalens rum.' Det
knaekade sakta tre gånger på dorren.

"Stig in!" ropade generalen oeh in kom OIJe
Eriksson. '

"Nå", sade generalen oeh sprang upp, "hllru
har det aflupit?"

Olle såg på fruntimren oeh sV3rade intet.
"~ala fritt" , återtog generalen; "min hustru

oeh mm dotter kunna tiga."
"Som nådig generalen befaller" , svarade Olle'

"men jag har ingenting aU fOrmaia, annat an det'
~tt garnisonen i fastningen har gjort ett stroftåO' åt
Ahus och hållit på aU tag a konung Carl." to

. "Hållit på", ropade generalen stampande med
sm podagerfot, "blott hållit på, de sjuka stackarna."

"J a, . man sager att hans ridpage oeh hans
kammartJenare togos, afvensom hans egna klader,

Snapplzanarne. 12



varja, stoflar oeh allt; man skall visa det nu i Chri-
stianstad - men hans person kom undan."

"Hvad bryr jag mig om hans klader! Men
huru giek det då till?" ropade generalen ifrigt.

"Jo"! ~varade Olle, "nar rytteriet kom in, var
allt tyst I Ahus, oeh morkt var det om natten oeh
regnade. Prestgården omrinO"ades O"enast som det
påstås, med storsta noggrannhet, så~att ingen kunde
komma hvarken ut eller in. Derpå slogos forstugu-
~orrarna med ens in på samma gång som fOnsterna
I det rum, der konungen skulle ligga; men sangen
var tom oeh kaI], oeh de fingo blott kladerna."

"Men huset genomsoktes val noga?" frågade
generalen.

"Ja visst; från den tomma sangkammaren kom-
mer man i salen, som undersoktes. Derintill ar
fr~ns rum; dorren dit var reglad. Nar det bultades
~a, ,bad den unga frun med blygsamma nodrop att
atmIl1s!o~,e få klada cnågot på sig, innan hon opp-
nade; I fortroende pa posternas vaksamhet utanfOr
vantade man eU par minuter, men når frun andå
drojde ~tt oppna, slogs donen i styeken oeh folket
rusade Il1. Frun sprang i blotta lintyget i sanO"en
oeh der bre~vid fann man konungens varja. ~Då
trodd.~ man sIg hafva honom fast; skåp, kistor oeh
all~ oppnades oeh undersoktes - ja, 16fruskan i
spIsen framdrogs - men ingen Carl fanns i hela
det huset, hvarken på vind eller i kallare. Allt
besågs noga af ofversten sjelf, under det majoren
val' hos prestfmn, fOr aU med goda ord oeh lam-
po.r ~oeka ur 1Ienne hemligheten af konungens obe-
gnphga flykt. Medan man funderade på detta los-
sades ett signalskoU, oeh med det samma kO~1en
trupp sV,~nska ryUare insprangande på stora planen
oeh anfollo den sqvadron, der var. Striden blef
haftig. Svenskarne fingo slutligen forstarkning oeh
danskarne måste fly. Jag tror att det endast var

ryUmastare Stålbrands sqvadron, den samma, som
legat harintiJl, som slog båda de danska."

"Syndare", rot generalen, "trashankar us-
lingal' !"

. "Men huru ryttm~star~n ~ar fått vader ,om
expeditionen, det beg~lper Jag olek~", fortfol' Enks-
son. Vid dessa ord sag han pa TIlda med skarp a
ogon hvilket hon lyekligtvis ej en gång markte.
. ~Ja, pappa", sade l~on, "folket sager aU ~an
får veta allting nastan sa sakert som fa,der Eriks;
son oeh aU han ar fOrlagd har fOr aU glfva akt pa
pap'pa. Jag ar så angslig, nar )ag tanker på ~llt
ledsamt, som kan handa, om leke pappa ar for-
sigtio'."

~Generalen såg ond på henne, oeh oppnade
munnen for att saga något vresigt, då Eriksson fOn
honom i talet:

"Om nådig generalen tillåter, så gel' jag samma
råd; jag hoppas vi val komma ur klamrnan an en
O"ång- men intiJl dess ar bast aU hans nåd ofver-
lemnar oss åt vårt ode. Jag ar oekså har fOr att
tag a afsked på några veekor."

"Aldrig skall man saga om mig", återtog gene-
ralen, "aU jag ofvergifvit mina vanner i noden
nej, aldrig." o ..

Grefvinnan begynte nu oeksa bedJa Sll1man.
"Jag skall tanka derpå", var det enda lofte, man
erhOl1.

"Men huru tror ni", frågade Tilda, "aU ko-
nungen kommit undan?"

"Nog kanner jag till huset oeh fruns rum oek-
så", svarade Olle Eriksson, "oeh jag tror, aU om
svenskarne ieke hade spelat mastare till slut, hade
man fått reda på honom. I fruns spis ar en skor-
stenspipa, som val forr en gång rymt en karl.. M.~n
nu kom den lede ryttmastaren -- det var hkval,
tror jag visst, hans eller 16j!nantens sista fård, ty
en befalhafvare fOll, det vet Jag."



Tilda gick hastigt på sin kammare; det ilade
genom hela hennes vasende vid den tanken: han
ar måhanda dod. Det yar en van, som kanske re-
dan val' borta - det vore en djup smarta fOr henne
- men han vore dock lyckligast, der han hamnat
- vi gå srnåningom alla - och han var dod under
uppfyllandet af sin skonaste pligt, innan sorger och
motgångar gjort honom verlden bitter. - "Han ar
lycklig, och jag skall biira hans minne i tacksamt
hjerta", utropade hon.

Med dessa tankar forsokte hon lllgna sig, och
dertill bidrog icke litet en dunkel kansla deraf att
hans i allt framskymtande karlek skulle, om han
lefvat, blifvit ett fro till sorg och olycka. Ungdo-
mens somn blef. snart mastare ofver hennes simlen,
och om morgonen visa de hennes ansigte ingenting
ovanligt, om icke ett visst uttryck af undergifvenhet
och allvar, som under dagens lopp ingen gång lem-
nade rum åt det skamtande lOje, som annars så
ofta prydde hennes drag.

Andra morgonen gick Tilda strax efter fruko-
sten ned i tradgården med sin luta; men som solen
var for stark, uppsokte hon det skuggrikaste stallet
i Naktergalsdalen, satte sig der tankfull på en sten,
och sjong efter någon stund med låg ton en liten
sorglig visa.

Hon fortfor att ur lutan locka klagande ackor-
del' och satt qvar, stamd for svårmodiga betrak-
telser. Hon tyckte sig hora någon tranga fram ge-
Dom buskarna, upplyfte hufvudet och fick se Stål-
brand, som af lutans toner blifvit ford till stallet.
Instrumentet halkacle ned i graset; hon sprang upp,
strackte ovilkorligt ut armarne mot honom och 1'0-
pade:

"Herman! Ack, ar det ni?"
Alldeles ut0111 sig glomde han både himmel

och jord, slOt henne i sin famn och tryckte en lång
kyss på hennes mildt svarancle lappal'. Hans blick

sokte hennes halflyckta oga, och en outsaglig kansla
fylde hans brost. Småningom vred hon sig sakta
ur hans arm ar, stod blyg, rodnande och stum fram-
fOr den hiiftige ynglingen, som bjod till att hemta
sig. Andtligen sade hon:

"Stålbrand, vill ni bara min luta till tradgårds-
porten?" .,

"Ja - jag vill svara Tilda en eVIg, ofOranderlIg
trohet" svarade han. "Inga tidens stormar kunna
andra 'min karlek; inga skiften, inga oden, inga
band kunna andra min tillgifvenhet fOl' er, alskade
Tilda! - Framtidens tackelse må dolja hvad som
helst: trohel och karlek mot er aro oskiljaktiga från
mitt hjerta."

"Kom, kom", sade hon hviskande och med
anino'en af någ'ot smittande i den hanryckte yng-° olingens rost och blick. "Låt oss ga."
. Han tog lutan, och arT i ar~l, men ut~n o.rd,
gingo de långsamt den tranga sttgen upp ttll lilla
porten. Der stannade hon och sade med ett ob e-
skrifligt ljuft uttryck: .

"Stålbrand! - det var icke så menadt som m
tog det - och jag tager icke heller er. på orden.
- Jag hal' sagt el' for lange sedan - m vel - att
min loU al' kastad, min hand ar amnacl och lofvad,
af mig sjelf fast vid min kusiI:S - I:ej, ty~t, tyst -:-
ett aifvet lofte bryter jag aldrIg; nej, aldng. - VId
ett luanare oaonblick blir ni också mest nojd med
att be°hålla e~ frihet - men tank ofta på el' till-
aifna van _"
° 1\1 ed dessa sista ord stortade hon in genom den
halfoppna porten och skyndade gången uppåt. Han
såg lange med liksom druckna ogon efter skymten
af hennes hvila kladning, stalde sedan lutan mot
muren. och gick hemåt med den kansla mellan qval
och sallhet, som endast lefver under den fo rsta kar-
lekens gyllene tid.

Afton och morgon gick han seclermera i dalen



och stod hela timmal' vid den lilla porten, men for-
gafves; ingen Tilda syntes der. Hvad kunde hafva
handt henne? Tusen foresHillningar' genomkorsade
hans inbillning, men den ratta orsaken till hennes
uteblifvande 1'011honom icke in. Hundratals gånger
hade hon varit på vag att gora sin vanliga gång
åt dalen, men tanken på deras sista mate gjorde
henne forsagd; begreppet om pligterna mot fast-
mannen, ehuru dunkelt utredt, lefde dock i hennes
sinne nog fOr alt upplysa henne om faran af att gå
utom den lilla porten, till att mota en ung alskare,
hvilkens kårleksfOrklaring skett under så gynnande
forhållanden. Nej, tiinkte hon, jag kan icke gå dit
mel' - han blir ond på mig - det gal' mig ondt,
mycket ondt - men jag kan omojligt. Fruktan for
aU hans anblick skulle fOrsvaga hennes beslut af-
hall henne iifven de foljande dagarne från den trakt
af tradgården, som var intill den lilla porten, och
hon satt sedermera mesta tiden på den kringstangda
gården med sitt arbete.

En eftermiddag, då Tilda satt på Siifveby gård,
i skuggan oster om tornet - hennes plats ombyttes
allt efter solens gång - kommo hastigt två ryttare
på bondhåstar, intrafvande gen om porten. De stan-
nade, kastade sig af håstarne, och med fOrvåning
igenkande hon sin bror och Kevenherg, i svensk a
kladedragter. Glad sprang hon upp och kastade sig
handlOst i brodrens oppnade annal'. Det var flere
år, som hon ej iiett honom, och aldrig hade hans
vistande på Safveby varit så långvarigt, att den
mellan SYSkOll vanliga fortroligheten hunnit llPP-
komma mellan dem, om ock skiInaden i år kunnat
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r edgifva det - men cn bror ar en naturlig van,
etl; skydd, som system kan innerligt sluta sig till,
med fullt f6rtroende att vanskapen ej blifver en
bedraglig mask fOr egennyttan eller egenkarleken.
Den nuvarande stallningen gjoroe honom dubbelt
vaJkommen. Hon gjorde sig ej red a fOr, om han
kunde blifva hennes fortrogne eller nyttig genom
goda råd; men hon kande att han vore ett sakert
stOd aU trygga sig vid, ett stod, som af ingen pas-
sion hånfOrdes eller forblindades. Hon hade lang-
tat eftei' hans ankomst, ansett den nastan omojlig
under krigets gång, och blef nu så mycket mera
gladt ofverraskao.

Vid hrodrens brast och sluten i hans armar,
rackte hon Kevenberg handen med ett vanligt: "Val-
kommen, kusin!"

Fastmannen hade hoppats en varmare helsning
efter en så lån g frånvaro och såg litet mulen ut,
men detta ofrivilliga uttryck fOrsvann snart. Han
rriåste hafva funnit, att en så långvarig frånvaro
från en så ung fastmo ej var tjenligaste medIet att
bibehålla fOrsta rummet i hennes hjerta, eller åt-
minstone icke något satt, att fOrvarfva en uteslu-
tande raU til! hennes omhet.

Foriildrarnes gladje Ofver återseendet var obe-
skriflig, fastiin generalen ej ytlrade sig mångordigt.
Sonen hade han alltid alskat såsom en far, hvars
forhoppningar i rikt mått voro uppfylda; och de
afventyrliga omstandigheter, i hYilka krigsorolighe-
tern a invecklat honom, gjorde hans narvaro fOr
ogonblicket annu mcra dyrbar. Naturlig omhet och
politiskt behof sammansmalte hos honom till en
gladje, hvars uttryck dock mestadels gaf sig till
kanna genom eder. Stjufmodren mottog honorn
såsom en redbar van, på hvars tillgifvenhet hon
var saker, och till hvars omdome hon hade det
storsta fOrtroende.

Men Kevenbergs ankomst var henne likval iinnu



kå::e; han al,kade honom "dan rnlll lil 'åS'l
en egen son, och hade varit mycket ledsen ofv. l'
aU politiska forhållanden så lange afHigsnat hon m
från hans trolofvade. Hon onskade så lifligt aU
clet unga hjertat genom så val vanans inflytande
som pligtens styrka måtte fOrtroligt sluta sig till sin
ledare ofver lifvets haf; bon fruktade aH den for-
drojda frånvaron skulle Higga sin kylande hand
emellan dem och gora dem frammande fOl' hvaran-
dra. Dessutom hyste bon inom sig det hoppet, aU
Kevenberg, som val' den ende, hvars omdorne ge-
neralen stundom rattade sig efter, skulle ega nog
klokhet aU inse noclvandigheten fOr denne aU af-
bryta all gemenskap mecl danskarne, och soka godt-
gora hvad han brutit mot sin lagliga Ofverhet, den
svenska, samt aU han skulle uppbjuda alla sina
krafter for aU vinna eU så onskvardt andamål.

Efter de fOrsta gHidjebetygelserna sade Keven-
berg:

"Min morbror lillåter, hoppas jag, aU vår vi-
stelse hal' må blifva okand i trak ten ; det ar ej
langre seclan ån i fOrgår som svenska ryttare lågo
hal' tatt invid, och fastan cle nu aro borta, kunna
de clock hastigt återvanda och våra personer moj-
ligen komma i en onodig fara."

Generalen nickacle.
"Min morbror torde då tillåta att jag gifver

nodiga befallningar i delta afseende." Han gick ut.
"~i[en du", sade generalen till sin son, "du ar

forkladd .. - H vacl viII det saga?"
"Min far, jag har uniform mecl mig, så att

ingen kan anse mig som spion; men Kevenberg
ofvertalacle mig aU har igenom socknen nyttja clessa
klacler, på clet man icke måtte genast kringspricla
beraUelsen Olll vår ankomst."

"I skolen bo i rocla tornet", sacle grefvinnan;
"clit vågar ingen frammancle nalkas, och om något
buller der inne markes _"

. Ofversten log och sacle: "De svenska ryttarne
aro icke spokradda: lllen rummet al' bra och jag
bol' gerna der."

"Den positionen ar den basta", sacle generalen.
"Skulle något han da, ar der en retråUvag, som jag
skall visa dig, och den skall ingen hitta ratt på."

Grefvinnan gick ut for aU låta saUa rummet i
ordning med den bestallsamhet och omsorg, som
passa en ordningsålskande husmoder.

Generalen fartfol': "Tilda ar en rådig och tyst-
låten flicka; jag ska1l saga henne också clen hemlig-
heten. Man kan aldrig veta, hvad en listig qvinna
blifver nyttig till; men tiga som en mur skall du,
afven for din mor, det befaller jag dig. Du minnes
aU på vaggen i tornet, någorlunda hagt upp, sitter
en hog och smal vaggspegel; nar man trycker på
femte rosen nedifrån till venster, så springer hela
spegeln upp som en don, och visar en trång gång
i tjocka muren. Små och utilrån omarkliga hål
gifva clager och luft åt trapporna, som gå necl ige-
nom clenna inre vågg till svarta kallarhvalfvet, der
man kommer ut i sjelfva oppningen af gluggen.
Från clenna glugg kan man krypa ut i triidgården,
bakom den stora plommonbusken; men man har
också forr kunnat gå vidat'e under jorden från
samma kallarglugg. Trappsteg fora ned åt husets
grundval, och der vidtager en hvalfd och mark
gång, som lecler under tradgården och så upp i
traclgårdsmuren, der en liten dorr ar inne i den stora
ihåliga eken i nåktergalsclalen. Vi skola beclja Ke-
venberg undersoka, om vågen år oppen."

"En klok general gal' sina dispositioner for a1la
hanclelser", sacle ofversten; .,men jag tror icke, att
vi, på den korta tid vi kunna stanna hiir, blifva
oroade af svenskarne. Stom armen har marscherat
åt Helsingborg och detachementen aro sysselsatta
att rensa skogarna omkring Horby och Långarod.
Vi voro i den trakten nara aU blifva tagna. "



"En krigshistoria", ropude generalen; "den vill
jag hOra."

Tilda, som af erfarenhet visste, att eder oeh
beraUelser om grymheter skulle fOlja, giek ut, oeh
lenmade herrame ensamma. Sonen beraUade:

"Min far vet att milt regemenle reorganiseras
på Seland oeh nu snart skall komma ofver; jag
€rhOll ett uppdrag til! kommendanten i Christian-
stad oeh Kevenberg skulle hit. Vi togo tjugu man
eskort oeh redo tvars igenom landet. I skogarne
der traffade vi en hop snapphanar, som hade plun-
drat Sallernp - det var en omklig sak. Presten
mordades, prestgården brandes, hustrun oeh dott-
rarna slapades bort under misshandlingar af de
vildsinta bonderna. All boskap oeh egendom, som
kunde medfOras, togs; resten samlades sorgfalligt
Deh kastades i lågorna."

"Hvad hade den anna ankan forsyndat sig
med?" .

"Han hade", svarade sonen, "sistlidne host
gifvit svenskarne jemna underrattelser om allting,
oeh clerigenom blifvit en orsak till några kamraters
nederlag."

"Den hunden - nå vidare?"
"Vi voro nojda att tåga med en sådan fOr-

starkning genom skogarnaj men nar vi i går afton
kommo till slatten vid Morlånga, lernnade vi bon-
dema oeh deras bagage oeh redo for·tare. Knappt
hade vi hunnit en fjerdedels mil, forr an vi funno
oss fOrfOljda, oeh som våra hastar af den långa
marsehen voro något h'oUa, var all anledning fOr-
moda aU svensk arne skulle hinna upp oss. Men på
en gång upphorde de att fOrfOlja oss, oeh vande
sig mot snapphanarne. Dessa anfOrdes af min fars
gamle Eriksson. Jag horde sedan i Christianstad
af en flykting, som undkommit på en af den olyek-
lige pastoms hastar, aU Eriksson fOrdelat sitt man-
skap i tradgårdarna oeh vid hllsen, oeh tappert

mottaO'it ryttarne. Utgången svarade doek ieke mot
hans ~110d. Rytteriet hade ieke låtit uppehålla sig
af skjutandet, utan samladt ridit in i den ena trad-
gården efter den aJ!dra oeh nedhuggit allt hvad
som ej hann fly. Afven dessa fasttogos fOr det
mesta oeh nedsablades utan skonsamheL"

"Menn, sade generalen oroligt, "hvad blef af
Olle Eriksson?"

"OJle Eriksson var sjelf med talrikaste delen af
de sina i en tradgård omgifven af slennlUrar. Några
afstigna ryUare togo undan de nedersta stenarne på
ett stalle, de ofre ramlade, oeh ett litet hål blef på
muren, så att en man kunde rida in. Den fOrste,
som red in, fOll fOr Erikssons kula, men efter kom
ryttmastaren fOr sqvadronen, i sporrstreek, oeh gaf
Eriksson ett par hugg så att han sjonk till jorden.
Då var det snart fOrbi med motståndet. Detta gaf
emellertid rådrum åt oss att komma undan. oeh vi
sparade ej heller de staekars kreaturen. » .

"Hvad var den tappre ryttmastarens fOrban-
nade namn?» frågade generalen.

"Stålhand eller Stålbrand" , svarade sonen. »Det
larer varit en sqvadrolJ, som en ]angre tid legat i
denna trakt, oeh som vid ett par tillfallen utmarkt
sig genom til1intetgorandet af snapphanarnes fOre-
tag. Nu hade fOretaget ej blifvit upptaekt, fOer an
det var fullbordadtj men hamden var nara oeh
strang. Flyktingen sade, aU knappast sex eller sju
man fårmåU radda sig; alla de ofriga fOllo under
klingan."

"Det ar en rask karl», rat generalen. "Eriks-
son hade bort rigta sitt skott på honom."

Kevenberg kom in oeh gjorde red a fOr sina
dispositioner, som befunnos kloka oeh forsigtiga,
samt blefvo gil1ade.

Men ofversten, hvars tankar genom nyss gjorda
beratte]sen blifvit fasta vid de allmanna olyekor,
kriget medforde, fortfor :



"Emel!ertid blir af detta krig endast hlodsut-
gjutelse, jemmer oeh eHinde; baUre hade varit aU
det ieke skett."

"Gud allena", sad e generalen, "råder for ut-
gången."

"Men menniskorna fol' sina gerningar" , återtog
ofversten. "For få ål' sedan var detta land upp-
fyldt af red liga bander och valmående egendoms-
egare; rika skordal' fyIde ladorna oeh rymdes ej i
dem, otaliga oxc1rifter oeh koppel af hastal' ut-
gingo hvarje hOst aU viUna om formogenhet oeh
ofverflod. Stadernas horgare drefvo en vidstraekt
!}andel oeh begynte tiifla med dem på andra sidan
Ostersjon. Hval' ar nu allt detta? Christianstad
utplundradt oeh ode; Malmo bornharderadt, pI å-
gadt, utsuget oeh fattigt; de Ofriga staderna utar-
made, hefolkade af tiggare. Jordens groda hinner
ej gulna, innan skåran går ofver faIt et oeh lemnar
den till eU rof åt ryUarens hast. Hjordarne aro
fOrtarda af krigsfolket, och ej en gång en gås und-
går dess glupskhet. Af byarne iiro halften askho-
par, och den andra halften hebodd af endast barn
oeh qvinnor. Sjelfva folket har blifvit vildsint oeh
roflystet genom krigets olyekor. Den ene bonden
soker hos den andra ersaUning fOr sin lidna fOrlust;
hans boskap har blifvit slagtad, derfor rofvar han
sig annan hos den, som hiltills vmit lyckligare;
hans egendom plunGrad, derfOr plundrar han an-
dras; hans hus har blifvit briindt, derfOr offrar han
åt lågorna sin grannes, som hiindelsen ann u hade
skonat; hans groda har blifvit fortrampad, derfOr
hjelper han gerna til! aU fOrtara andras. Lifvet har
mist sit t varde, nar hvarje dag kan raknas efter
olyeka, fOrlust oeh vedervardighet; den stilla tref-
naden ar flvdd, oeh raseriet har tradt i dess stalle.
Den fridsinilade har blifvit mordare oeh den sakt-
modige en rOfvare, som ej mera rak nar sina offer,
blott torstal' efter flere, till dess han sjelf blir

lyeklig nog aU få tillsluta sina ogon fOr all denna
jemmer."

"Ar denna uppbyggliga målning dedicerad till
mig", sade Keyenberg, "så forfelar den allt anda-
mål. "

"1\:riget", sade generalen misslynt, "ar ieke aU
leka med."

"Det ar", återtog ofversten, "en tamd tiger;
lOsslappt en gång, fortal' han både tiende oeh van."

"Jag tror den tappre krigaren ledsnat vid det
farliga yrket", sade Keyenherg.

"Jag fyller mi n pligt", svarade of"ersten, "men
jag inser det oraUa i saken oeh ofverlemnar upp-
hofsmannen åt efterverIdens afsky oeh samtidens
forbannelser. "

"Amen!" sad e Kevenberg. "Vet du val aU
konungen sjelf var bajd fOr landstigningen ? Vet
du val, aU min morbror var en af dem, som till-
styrk te aU det fOretogs ; att hans mogna erfarenhet
oeh profvade fosterlandskarlek gåfvo den storsta
vigt åt deUa tillstYl'kande, oeh måhanda afgjorde
fOretaget ?"

. "Obetiinksamme pojke", ropade generalen vred,
"skall jag mottaga fOrebråelser af dig? Jag tror,
aU någon kåring spått dig olyeka i kaffe, eller aU
du forlOl'at fOrståndet. Min Fredrik - som annu
kan rora både hand oeh ben, oeh vet att fOra sin
varja oekså - han har ledsnat vid sitt yrke -
han tvarstannar på den arorika bana, der al!a hans
forfader ofOrfarac1t sokt målet, så Hinge kroppen
ståU bi. - Ar det val maj ligt - "

"Min morbror", sade Kevenberg, "Fredrik har
visst ieke amnat saga någonting fOroHimpande, men
han ar litet smittad af de nya ideerna hos oss, som
tingo lif under svenska higet, nar svenska armen
låg eU par år på SeIand, oeh hvilka sedermera af
Greiffenfeld vor o på vag aU fOras i dagsljuset.;;



"Hvad, har han blifvit en Greiffenfeldare! Nå,
då ar han alldeles _"

Generalskans ankomst af brat meningen. "Nu
skala vi ata", sade han, utan att blifva varse sin
sans forlagna, nastan nedslagna utseende, oeh utan
att gora afseende på sin mans ifver, vid hvilken han
ej var ovan. "Nu skala vi ata, oeh sedan behofva
våra resande sofva; det kan jag val finna utan
glasogon. Kom Fredrik, Kevenberg leder val Tilda."

Men Tilda hade vandt sig om i dorren oeh gått
fOrut till matsalen.

Efter detta samtal var generalens uppforande
mat sin san mera kallt, fastan haftigt; sitt fulla
fortroende forbehOll han åt Kevenberg. Fredrik
insåg genast, hu ru foga naje eller nytta hans nar-
varo kunde medfOra, oeh amnade derfOr återresa
utan drojsmål; men han insjuknade i en teml~gen
allvarsam flussfeber. Hans mor oeh syster omgafvo
honom bestandigt, sedan Kevenberg flyttat in i ett
annat rum; oeh Tilda lenmacle blott ganska sallan
samt endast vid måltids- oeh tetimmarne stolen
vid hans sang. Faran af sjukdomen var obetydlig,
men fOrbattringen drog ut på tiden. Denna fOrkol'-
tades genom samtal, oeh under dessa meddelade
Tilda sin bror afventyret med siU bortfOrande oeh
sin befrielse, samt afven upprigtigt allt, som seder-
mera tilldragit sig mellan henne oeh Stålbranc1.
Visserligen lågade hennes kinder oeh visserligen
darrade hennes rost, då han beraUade deras sista
mate; men han fOl'teg intet.

"Jag var ofOrsigtig", sade hon slutligenj "jag
hade val bort saga mamma alltsammans, fastan
pappa befalt mig tiga med den forsta olyekan, som
gaf anledning till hel a denna bekantskap - men
nu al' ju allt fOrbi, oeh jag återser honom troligen
ieke mel'. "

"Oeh du gal' raU i aU ieke mel' tanka på den",
sade brodren. "Dina tankal', ditt hjerta oeh din

framtid tillhol'a elin trolofvade, oeh det ar ju enligt
egen onskan, friU oeh otvunget, du gjort ditt val?
- Han fortjenar oekså din nteslutande tillgifvenhet,
oeh jag onskar bloU aU snart få se dig gift med
honom."

"Basta Fredrik - ieke så snart. Nag håBer jag'
af hOl1om, men - med giftermålet ar ej brådtom."

"Du kanner iekc", återtog brodren, "huru alsk-
yard alla finna din fastman, oeh hut'U Kopenhamns
mest utmarkla ft'Untimmer efterstrafva att fasta hans
uppmarksamhet. "

"Sota du", svarade han, "jag kanner honom
visst. Han var ju hal' flere gånger, innan vi voro
fOrlofvade."

"Men I sen så frammande nt fol' hvarandra",
sade han; "du undviker hOl1om nastan som det
vore af ondt samvete, och han al' emot dig som
om han icke visste, hvad han skulle tanka."

"Mia samvete", svarade han allvarsamt, "oroat'
mig visst ieke i det fallet, men han ar icke så op-
pen mat mig, som du ar oeh fOraldrarne. Med an
hans forekommande artighet har hans inre vasende
någonting så der återhållande, som instanger hvarje
hjertligt fi:irtroende inom mina lappar; oeh oaktadt
allt bemodande Iyekas det mig siillan aU vara så
glad med honom som med andra mindre kiira men-
niskor."

"Du ar litet angslig for honom", sade Fredrik,
"jag fOrstår nag det. Du tanker kanske alltid på
hans rattighet till ditt hjerta oeh din omhet, och
donna forestallning om ovilkorliga pligter, som al'
forenad med hans åsyn, fOrjagar skamtel och 16jet.
Men vi skola hjelpas åt aU narma er till mera for-
trolighet. "

"Nej, det vill jag ieke", svarade Tilda. "Mamma
sager aU den yUre fOrtroligheten emellan oss nu ar
sådan den bOr vara; men jag ville gerna aU den
isskorpa, jag kanner draga sig tillsammans omkring
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mitt hjerta, nar jag talar till honom, måtte tina
upp."

"Låt honom "ara hos dig några veekor", sade
broclren "oeh bemo<la dig aU otvunget umgås med
hon01l1 ' som med mig, si skall du få s~ aU isen
smalter fOr varmen oeh karlekens fro skJuter upp
ur den fruktbara jordmånen."

"Fruktbara jordmånen - tank om det ar bara
losa sanden?"

"Åfven den hal' harlig frukt under en skieklig
odlares hand."

"Men om hans jordmån ar blålera" , återtog
hon, "då kommer jag till korta med min skord<' .

"Nu vantar du dig ett smickrallde ord af lmg",
svara<le han, "fOr din skonhet, dina ogon, oeh allt
det der _"

"Tyst, tyst, haste F;'edrik; .jag ~anker ieke fral~1-
loeka annat an goda rad af dm vanskap och erla-
renhet du som sjelf ar sa lyekligt gift."

B;'odr~n drog en djup suek och teg, med tan-
kal'l1a på andra sidan Sundet.

Emellertid satt Kevenberg inne hos generalen;
deras samtal ano'iek kriget oeh politiken. Generalen
borjade medgif,~ aU det vore rådliga~~ aU han
fOrsonade sig med konung Carl, medan annu hans
undergifvenhet oeh tjenstvillighet kunde anses ega
något varde.. .

"Snart laggel' sig kanske en styrka omkrmg
Christianstad oeh belagrar fastningen; då blir min
morbror rl:linerad genom reqvisitioner", sade Ke-
venberg. "Har lar ingenting skonas i det afse-
Md~" .

"Du kan hafva ratt", sade generalen.
"Eller också kunna de strofpartier, som tåga

omkring iiIaradet oeh brandskatta snapphanarnes
s1aatino-ar lacrga sig in har oeh gora stor skada."o o , ~ "-'

"De hundarne !" sad e generalen.
"Min morbror fruktar visst icke for sin person
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- men om något i det afseendet skulle hiinda huru
olyekligt oeh svårt vore ieke det? Hvarthiin 'skulle
tant oeh Tilda taga sin tillflykt?"

"Till dig, min gosse, oeh ofvergifva den gamla
kroppen."

"Min m~r~ror k~nner. oss alla fOr val", återtog
l~evenberg, . for aU leke Il1se, aU vi blefve otrost-
h~a, on~ mm morbror satte sin egen person på
nagot vagspel."

"Nå, jag viii gora som du sager", svarade
gubben.

I det samma intradde en betjent, blek oeh
hapen. .

"Hans nåd!" sad e han.
"H vad nu, karl!" sade generalen,,"1 .
Svenskarne branna upp hemmanen i soek-

n.~rne", s~arad~ betjenten; "man kan på taket se
rok uppsbga fran trettio stallen. "

"Vi s~ola gå dit upp", sade generalen.
I?e gll~gO oeh sågo, som betjenten sacrt rok

uppsbga fran många stallen i nordost. " ,
" "Det ar i oOrkened soeken", sade generalen.

Stae~are, nu fa .de umgaIIa sin vankelmodighet.
Hvarfor grepo de leke alla till vapen?"

"Se har oek", sade Kevenberg, pekande mera
åt vester.

"Det ar Ousby oeh Hastveda."
.. Man .. rak~1ade från narmare fyrtio sarskiIda

staIIen I:ok vId. rok, som uppsteg rakt ofver hori-
s?nt~n bil en VISS hOjd, der den fiek en horisontel
l'lgtnmg, oeh hangde ofver de husville vandrarne
bland gruset af deras egna boningar. En del tyekte~
v.ara ~ela .byar, som uppg-ingo i låger oeh spredo
sma vl.dlyfbga, morka, brunaktigt grå rokmoln hvirf-
lande I rymden; an ljusnade de af de vaxande lå-
goma, an o mork~ade de åter af nylt naringsamne.
Andra, . fran smahemman, voro mindre i sin om-
hets, lJusnade hastigt oeh minskades snart till en

Snapphanarne. 13



laU fOrsvinnande strimma; men fol' hval' oeh en,
som upphOrde, lyfte sig åter på eU aflagsnare stalle
två andra åt hojden.

"Haråt oekså!" sade Kevenberg, pekande åt eU
annat håll.

"Glimåkra", sade generalen. "Men vet du, aU
det ar likval starkt."

Nordanvinden bOrjade blåsa; rokstodernas min-
dre moln borjade sammansmalta. Inom kort ut-
gjorde de alla endast eU enda, som snart nar made
sig, taekte hela synkretsen oeh ?ortskymde så :~al
skådeplatsen fOl' grymhet oeh Jemmel' som nar-
mare belagna fridsamma skogar oeh angar oeh
lyekligare hyddor.

"Roken blåser haråt", sad e Kevenberg, "oeh
skall besvara min morbror; kanske gå vi ned."

"Har du ej på fOrhand hort något om aU deUa
skulle ske?" frågade generalen.

"VisserliO'en sade man i går", svarade Keven-
berg "aU k"onung Carl låtit påbjuda, det alla af
våra' anhangare harifrån haradet skulle installa sig
i sina hemvist, lemna från sig sina vapen oeh be-
tyO'a sin undergifvenhet oeh aU hval' oeh en, som
unl!>derlatdeUa, skulle anses såsom ficnde, hans hus
brannas oeh hans eO'odelar skaflas, samt aU hvad
hus stane eller minodre, der någon samling af va-
pen' kunde finnas dold, skull~ of!ras ~t lågor~a."

"Du har val llyekeln hll Jernkallaren ? sade
generalen.

"Ja visserligen. "
"Huru många bossol' ara der annu?"
"EUhundrafemtio vid pass."
"Oeh varjor?"
"Endast sexton gamla. - Men hvad ar detta?"

ropade han, pekande nedåt landsvagen. "Sven~ka
ryUare så nara; det ar en hel sqvadron. De g?ra
halt se - ryUmastaren afdelar dem. En del slUa
af; 'några marsehera utfor till hager oeh några åt

stallsidan. Nu saUa de sig i rorelse med hastarne.
_ De rida hal' uppåt - oeh i fullt traf."

"Skynda dig til! l'oda tornet", sade generalen,
"oeh tag din retraU i gången om nodigt blir! Sag
Tilda, aU hon sjelf bal' dit proviant genast; jag
skall sedan låta henne insaUa, hvad du behOfver, i
kiillargluggen, i handelse blokaden raeker langre. "

Kevenberg sprang ned i sin kammare, tog sina
klåder derifrån, skyndade til! roda tornet oeh stangde
till dorren. Han sade i få ord, hvad som var på
fårde, bad Tilda om mat oeh vin, oeh laddade sina
puffertal'. Fredrik tog på sig sin uniform.

"Blir jag fången", sade han, "så skall jag åt-
minstone behandlas som en soldat."

Den anryekande sqvadronen gjorde emellertid
halt framfOr stora inkorsporten; ryttmastaren oeh
fyra man redo in på gården oeh afstego vid trap-
pan. Han lat två hålla hiistal'l1e, giek sjelf med två
upp i stora salen oeh frågade efter generalen, som
oekså kom dit.

"Hen grefve", sade ryttmastaren, "mina ordres
anbefalla mig aU begara alla de vapen, som finnas
i huset."

"Har finnas" , svarade generalen bister, "ej nå-
gra andra vapen, an fyra eller fem jagtgeval' oeh
mina gamla uniformsvarjor."

"De senal'e respekteras", blef svaret, "de fane
måste jag utbedja mig. Hvarjemte jag likYal anser
mig bOra erinra om detta kongliga påbud."

Han foretedde en tryekt kunglig kungorelse,
hvilken innehOll ungefarligen det samma som Ke-
venberg fOrut omtalat, oeh tillade muntligen:

"Då jag vet, aU de upproriska bonderna har
omkring erhållit vapen hiirifrån; oeh dessutom har
den underraUelse, aU eU forråd annu skal! finnas
qvar hår, så får jag lemna herr grefven eU rådrum
af tjugufyra timmal', fOr aU efter denna tids forlopp
beståmdt forklara, huruvida några vapen utorn de
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redan uppgifna jagtgevaren blif:ra a~~1~11~ade,eller
om herI' O'l'efven underkastar sig mlhtansk under-
sokninO' O'~nom hela huset. Af konungens påbud
tacktes" h~rr grefven finna, aU husets uppbrannande
blefve en oundviklig foljd af obOl'samheten mot den
nådiga befallningen.

Generalen blef blek af vrede. Han svor sakta
for sig sjelf, men sade bOgt:

"Det ar som jag sagt. Tag allt, som har fins;
mera har jag icke aU bjuda." . .

"Emellertid", fortfo l' ryUmastaren, "ar blis. l
mOI'O'onall gemenskap mellan deUa stalle och neJ-
den "utomkI'ing stangd. Jag får bedja herI' gl'efven
gifva siU folk befallning derom, jemte den un~er-
raUelse, aU kula eller sabel motel' den, som Icke
horsamrnar tillsageIsen. " . .

Generalen skar tanderna, men teg, och glck 111

i sitt rum; ryUmastaren begaf sig ned till siU man-
skap. . .

Grefvinnan kom in till generalen. "Skola VIlcke
skicka fOl'plågning ned tillmanskapet'r" sade hon.

"Nej, icke en droppe vatten."
"Skola vi icke bjuda officerarne till middagen?"

frågade hon åter. .'
"De må svalta ihjel, gerna fOr Img, om de lcke

kunna suga på ra.marne" 'o svarade han. . .. .
"Men miU 'hJerta!" aterlog hon, "hten hofltg-

het i dag kan baI'a god frukt i morgon."
Generalen svor, men gI'efvinnan gick ned och

befalde aU mat, dricka och branvin skulle baras ut
till ryttarne, som voro sysselsatta med aU skota sina
bastar.

Forplagningen blef likval ej mottagen, utan
pigorna, som· buro ut den, återvistes af en officer
med detta svar:

"Illa skulle vi lona er gastfrihet."
Grefvinnan blef derafvel' ganska illa till mods;

men vågade icke for generalen bpratta sin olydnad

och utgången deraf; hon gick aU ofverlagga med
de båda herrarne i tornet, hvilkas sakerhet under
detta ovissa och pinsamma dygn likval var enda
fore11lålet for hennes 01'0 och angslan. De bjodo
till aU trosta henne genom aU fOrestalla for henne
den Hitthet, de hade aU gamma sig i de underjor-
diska gångarne, med fOrsakran om vissheten aU
dessa ej kunde upptackas, och sådant vidare. Hon
bad dem icke namna ett ord om den underjordiska
gångens belagenhet eller deras planer for sin radd-
ning -

"Jag råder er till ingenting", fortfor hon, "ty
min angslan fOrblindal' mitt omdome - och Gud
ar allena den, hvarifrån raddning kommer - men
nog såge jag tusen gånger hellre aU I gåfven er till
fångar genast; då kunde ju ingenting vidare banda.
Kara barn, det ar det basta."

"Den utvagen återstår oss alltid", sade Keven-
berg; "men jag tror aU jag reser min vag. Det ar
visserligen ledsamt aU Fredrik ej ar så stark annu
aU han kan våga på den saken; jag måste likval
taga ett sådant beslut."

"Hum kan du våga det ensam?" frågade hon,
"det blir omojligt."

"Jag kanner småvagarne till Christianstad full-
komligt, och nu, nar hela uppmarksamheten ar fast
på Siifveby och denna trakt, ar vagen till staden
oppen; jag ar der på två timmal' i natt. Hast får
jag af Hans vid Kallan, och der ar jag snart. Nat-
ten blir stormig och våt; jag tanker ryttarne har
ute skola befinna sig val deraf och jag tycker icke
mindre om det."

Generalskan, hvars fOrtroende till Kevenbergs
omdame var oinskrankt, gjorde ej vidare invand-
ningar; hon onskade honom Guds valsigneIse, och
tog ett omt afsked af sin alskade framtida måg.

Nara .midnatten gick Tilda med en blindlykta
sakta Ul" S111 kammare genom stora salen, langs de



hoga gångarne, stenlagda trapporna oeh ofre rum-
men, med så Hi.tta steg att råttan ej st6rdes i sitt
knaprande oeh intet Ijud uppmanade hvalfvens eko.
Hon tradde in i roda tornet, der Kevenberg res-
kladd, med en grå kappa på, vårja under armen
oeh puffertal' i baltet, vantade henne. Stormen tjot
omkring tornets hoga spets, oeh regnet smattrade
på rutorna.

"Hu, hvilket vader", sade Tilda, "hvilken timme,
hvilket vågspel! Baste Kevenberg, jag ar bOgst 01'0-

lig fOr utgången på detta afventyr."
"Lyekan står dem djerfvom bi", svarade han;

"Ief val, alskade Tilda, oeh afven du hulde bror -
om allt går bra, ar jag tillbaka med fOrstarkning,
innan ryttmastarens hotelser kunna gå i verksHU-
lighet. "

Han steg upp på dragkistan, oppnade spegel-
dorren oeh begynte sin vandring utfor ett hundra
trappsteg; då var han i kallarglug'gen, der han lem-
nade blindlyktan, krop ut i tradgården oeh giek til!
den viilbekanta lilla grinden. Med varsamhet rorde
han vid nyekeln, då en grof rost tatt utanfor ropade:
Halt! Werda?

Så, tankte han inom sig, smog tyst ett styeke
utmed muren till ett stalle, der den var litet ned-
rasad, i tanke att der komma Ofver. Då hans fot
satte något grus eller småsten irorelse, ropade åter
en rost: Halt! Werda?

Han svarade ej, men skyndade att åter kasta
sig in i de tata hasselbuskarne. Efter en liten stund
smog han sakta tillbaka till oppningen af kållar-
gluggen, krop in, tog åter sin blindlykta oeh fort-
satte vandringen i gången, annu vidare utror trettio
trappsteg, oeh derefter horisontelt på en mjuk oeh
fuktig sand, hvarest vatten har oeh der droppade
ned langs de nara hvarandra stående vaggarne.
der mossan stan digt sopade spindelvafvar från det
ojemna hvalfvet, oeh luftens osunda beskaffenhet

knappt gaf Iyktans låga sin nodtorftiga nåring. Slut-
!igen hojde sig gången, blef annu tr'angre oeh lagTe,
oeh stannade vid en liten dorr med ett vrede ne-
derst oeh ett dylikt ofverst.

Han hangde lyktan på en krok i muren, lyss-
nade noga, men horde ingenting annat an regnets
slask oeh stormens sus i ekens topp. Han oppnade
sakta dorren, hvars oppning var ett par alnar hogt
upp in i det gamla tradet: lyssnade annu en gång,
horde ingen lefvande vareIse, lyste ned på bottnen
af den multnade roten, der endast torra lof visade
sig fOr hans bliek, - oeh hoppade slutligen ned.
Hans fotter tram pade någonting mjukt, som ror'de
sig. Han krossade lyktan i ogonbliekel oeh ville
skynd a ut genom oppningen på tradets stam, men
kande i det samma sin fot omfattad af ett par
starka handel', under det en dundrande rost Ijod i
hans ora:

"Hvad tusan! Kamrat, ar du befangd; du trå'r
ihjel me'."

Han strafvade med handel' oeh fotter att komma
los, men fåfangt var hans bemodande. Kamraten,
som låg i det torn lOfvet, var handfast oeh tyektes
vilja arbeta sig upp. Kevenberg kastade sin kappa
ofver hufvudet på karlen, sokte att qvarva allt Ijud
från honom, drog ut sin varja oeh fastiin valplat-
sens trangsel ej fullkomligt medgaf dess fria bruk,
gaf han sin motståndare en stot i brostet. Denne
fattade med sin ena hand om varjklingan oeh af-
brot den i ogonblieketj ropande med bOg rost:

"Din sate, - ta'r du te' knifven - så - kam-
rater, hjelp!"

Kevenberg ryekte fram en puffert oeh skot fi-
enden fol' pannan, kom lOs oeh stod med ett språng
i oppningen utåt faltet. Men der motte honom en
blankande sabelklinga oeh ett rop:

"Hvad al' på farde i eken i Jesu namn?"
Kevenberg, som fann att ånnu ett skott endast
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skulle gora allarm oeh draga dit flere af bevaknin-
gen i dalen, klef hastigt upp igen til! don'ens opp-
ning, skynd ade in i gången oeh stangde till donen.

Han var nu fri från handgemanget med fienden,
men ganska missnojd med dess utgång. Flykten
hindrad, varja, puffert, kappa oeh lykta forlorade.
De kunde vittna om hans fåfanga forsok oeh sakert
leda til! efterforskningar, som troligen skulle sluta
med upptaekten af den hemliga gången. For ogon-
blieket stod han derjemte i morkret oeh var gan-
ska brydd aU komma tillbaka tlll tornet igen, fastan
de små draghålen på muren lenmade tilltrade for
den luft, som fordrades fOr en obesvarad andedragt.

Medan han stod gmbblande på allt deUa, fiek
han hora. två raster in i det ihåliga tradet sam-
tala:

"Jag tror det var hin håle sjelf!"
"A, du stolle ! Hvad bebOfde han mordgevar fOr

att taga gamla Dristig? Se hal' ar ju stumparne
af varjan - har ligger ju pufferten, han skot med.
oeh kappa. Hvad skulle Skam med kappa? Nog
ar han så pass varm, att regnet ryker bort andå."

"Om det nu var en karl, hvart tog han då
vagen?" .

"Ja se! Det var omojligt att han kom ut, han
måste vara qvar har inne. Han har val krupit
upp åt toppen in i det har tI'adet; kanske har han
något hål att krypa ut igenom der - vi måste
genast passa på utanf6r."

"Jag skall vakta utanfOr, blif du harinne!"
"Må ske."
En liten stund efteråt horde Kevenberg, hum

skiltvakten in i eken ropade till den utanf6r:
"Ser du ingenting deruppe i tradet?"
"Nej, ingenting."
":Nu har jag hittat på bitarne efter en lykta '

oekså; oeh så skall man marka att kappan år 11a-

stan aIldeles tOlT. Den gynnarn har således ej va-
rit stort ute i regnet, utan suttit har inne i gamla
stammen lange, innan han damp ned. Han sitter
der val an, kan jag forstå. Nu ar han likval min
fånO'e det skaIl jag saga honom. - Hor på, min
gun"'stlga herre, kom ned, annars skjuter jag uppåt."

Den andra ryttaren utaof6r sade:
"Bi'a te's ryttmastaren kommer: han a' snart

har nu; da' ljusnar fort oeh regnet saktar sej."
Allt blef tyst, oeh efter någon stund hordes

flere rosters dofva ljud, som doek snart tystnade
fOr ryttmastarens egen rost. Han tyektes vara i
oppningen af eken oeh tal a till de båda vaktkar-
larne under natten.

"Att Dristig ar dod - det ser jag. Det val'
hans straff for somnaktigheten. Drag ut honom -
ett skott midt i pannan; svartbrand rundt omkring hå-
let - det har varit nara vag for den kulan. Ett sting
i brostet, oeh udden sitter qvar - det var doek
ieke djupt. Hval' ar pufferten? - Valentin Marr,
Kopenhamn. Således en dansk kan jag tro. Hval'
ar varjfåstet? - intet marke. Hval' ar lyktan? -
en blindlykta. Hval' ar kappan? - temligen ton
oeh fin; litet skrapad på denna sidan. Mordaren
måste sitta qvar har uppe in i tradet, om det ej
finnes oppning utanpå åt toppen. Glader, klif upp
i tI'adet oeh undersok, om hål fins derutanpå, hvar-
igenOlll en karl kan krypa!"

Rapporten måste varit nekande, ty efter en
stund bOrde Kevenberg ryttmastarens rost åter:

"Då skall han vara har inne. Hastig, skaffa ett
par bloss oeh en liten stege. - EmeIlertid skala vi
forsoka att roka ned honom. Skjut eld, Tapper."

Af prasslandet i det torra 16fvet, oeh den tvings-
rok, som trangde sig in genom dorrens omarkliga
oppningar, kunde Kevenberg finna, att man inne i
h'adet antandt sådana amnen, som ej lågade starkt.
Efter ungefar en fjerdedels timmas fOrlopp bOrdes



åter Ijudet af raster in i eken, och skenet af blos-
sen miirktes genom dorren.

"Glader" , sade ryttmastaren, "res upp stegen
och kryp så långt du kan! Stick sedan upp sabeln
så långt du racker! "

Kevenberg hiirde stegen uppresas och pinnarne
knarra under de tunga fatter, som begagnade den.
Ryttarens grofva rost uppifrån sade:

"Ingen ar har!"
Ryttmastaren frågade vidare:
"Ar der slutet på ihåligheten? Finnes intet vi-

dare hål, som går ut genom stammen?"
"Nej - nej", blef svaret.
"Se dig val omkring och hål! blosset hågt upp!

Tag yxan och hugg rundt omkring dig in i det
murkna tradet."

Kevenberg hårde huggen helt doft, slutligen
fallo ett par på dorren och sedan flere. Ryttaren
ropade:

"Hor, huru det låter ihåligt! Nu bOrjar jag se
- har ar liksom en dorr."

"Hugg sonder eller bryt upp den", ropade rytt-
mastaren.

Kevenberg drog sig hastigt utfor den del af
gången, som var i tradgårdsmuren, och snart flag

.dorren i stycken, som nedfOlIo vid hans fatter.
Ljusskenet foll inåt gången, och han drog sig något
langre tillbaka. Ryttaren på stegen sad e :

"Jag ser ett mark t hål nedåt."
"Gå undan", sade ryttmastaren, "jag vill sjelf

se, hvad det ar - det bar af utfor - en gång
i tradgårdsmuren. Ja så, derifrån har mordet skett,
och det var då en menniska, som de andra posterna
anropade i natt under regnet. Det ar visst en hem-
lig utgång ur sjelfva stora byggningen; jag ser att
den sankel' sig djupt ned under tradgårdens mark.
Gren, skaffa flere bloss! Glader, Flink och Hastig

hålla vakt hår, och hugga ned eken - I andra
fOljen mig in i tradgården."

Kevenberg fann ej rådligt att c1rojalångre. Han
gick så fort som morkt'et tillat, trefvande mec1han-
derna framfår sig, nedgrafc1e i sanden sin anc1ra
puffert och slic1an till varjan, och kom slutliiSe~
upp in i ~ållarglugge~. Gel:ast .. skync1.~de~an lP l
gången pu motsatta slc1an, hllstangc1e ~'ppnll1ge.nef-
ter sig med den val samrnansatta skarm, hVIlken
ojorde denna ingång från yttre sidan omårklig, och
~teg, så fort han kunde, uppfOr alla hundra trapp-
stegen til! roda tornet.

Fredl'ik slum rade, nar spegeldorren oppnades
och Kevenberg blek, blodig, smutsig och farstård
trådde in.

"Min Gud", sade han och reste sig hastigt upp
i sangen, "h vad har handt? Jag troc1de du var nu
nara fastningen."

Kevenberg berattade i korthet sitt nattliga af-
ventyr, under det han uppgjorde en stark eld i jern-
kakelugnen och der, stycke fOr stycke, instoppade
sina smutsiga, sonderrifna och blodiga klader, till
och med den svettiga skjortan, strumporna och
stoflarne. Han tvattade sig med mycken omsorg,
såg noga efter, att hval' bit af kladespersedlarne blef
rigtigt forstord af lågorna, och lade sig ej forr i
sangen an han var farvissac1 aU hvart spår efter
hans nattvandring blifvit tillintetgjordt.

"Hvad til' nu att gora?" frågade ofversten.
"Sofva på saken en stund", svarade Kevenberg

och tillslot sina ogon.
Men ingen blund korn mera i ofverstens ogon.
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den, som utforskar sammanhanget med den saken.
Nu ar jag min morbrors kammartjenare."

Generalen såg betanklig ut, men svarade intet,
stod upp oeh lat Kevenberg hjelpa til! att klada
sig. Denne uppassade med vatten, handduk oeh
kladespersedlar så noga, fort oeh skiekligt, aU O'e-
neralen aldrig blifvit så hastigt eller så val kladd.

"Du ar klippt oeh skuren till allting, min gosse",
sade generalen fOrnojd.

"Jag bIir då tills vidare kammartjenare", sade
Kevenberg, "arven infor fmntimren, det bel' jag om.
Ingen skall kanna igen mig, om morbror sager att
jag kom i går oeh har hvilat ut mig efter den
långa resan från Tyskland."

Med dessa ord tog han fram en liten dosa saml
en fin borste, svartade sina ogonbryn oeh oO'onhår
aftog sin lilla peruk oeh visade ett eget lj~st oeh
kortklippt hår, hvarpå han satte en svart skinnkalott,
samt fOrandrade siU ansigte med en mine oeh en
hop skrynklor, som gjorde honom nastan oigenkan-
lig fOr sjelfva morbrodern.

"Nå", sade denne, "det var ett krigsputs, som
jag tyeker om."

En betjent intradde oeh studsade vid åsynen af
Kevenberg.

"Kanner du ieke kammartjenaren, som kom i
går", sade generalen. "Nå, så se på honoin, aU
du vet, hum en rnenniska ser ut då."

"RyUmastaren begar aU få tal a vid hans nåd"
sade betjenten. '

"Svara att jag om en stund skall komma ut i
stora salen."

Generalen matte oekså i stora salen ryttma-
staren, som bugade sig oeh sade:

"En af mitt folk hal' i natt blifvit mordad i
den stora ihåliga eken vid tradgårdsmuren, af en
menniska, som kommit dit genom den underjordi-
ska gången, oeh som dragit sig samma vag tillbaka

Han steg upp, såg genom fOnstret, hum posterna nara
huset, i tradgården gingo af oeh an, med pistoler
i handerna. "Har blir allvar af", sade han inom sig
$jelf, tog på sig sin uniform oeh såg på sina va-
pen, att de voro i ordning.

Efter en timmes forlopp kastade Kevenberg
sig ur sangen, sagande:

"På det sattet blir du ju fången. Nej - vi
taga betjentklader på oss. Ingen vet aU vi aro har,
ej heller, huru många tjenare din far har; vi skola
gora oss tolpiga, så går det bra."

"Jag ofvergifver ej min uniform i fiendeland,
det må gå huru det kan", sad e ofversten med be-
stamd rost, oeh saUe sig fullt kladd på en stol vid
fonstret.

Kevenberg deremot giek skyndsamt ned i det
rum, der betjenterne annu sof'.ro. Han oppnade ett
skåp, oeh sokte ut bland der as helgdagslivreer så-
dana klader, som passade honom, tog på en galo-
nerad vest med långa skort oeh en rod rock, som
rackte honom på halfva låret, oeh giek derefter upp
fOr aU råka generalen, som sot' alJena i sin sang-
kammare.

"Min morbror!" sade han, ruskande generalen
armen.

"Slyngel", rat denne, "vet hu t, fattar du tag
mig?"

"Min morbror - det ar jag, er systerson."
Gubben satte sig hastigt upp. "Hvad nu", sade

han, "hum du ar kladd! Beratta, hvarfOr så?"
Kevenberg bel'attade sin motgång, och tillade:
"Nu tinnes ingen annan utvag an aU utlemna

vapnen; då blifver min morbror qviU dessa sven-
skar, ingen sardeles noggrann undcrsokning blil' fO-
retagen annat an efter den person, som skjutit ihjel
ryttaren; och hemligheten dermed ar begrafven hos
min morbror, Fredrik, oeh mig - jag vill se



igen. Vi hafva foljt hans spår tiII en kallare har
under huset, och hvarifrån oppning ar åt tradgår-
den. Foga troligt ar likval, aU någon derigenom
kunnat komma ut, och intet spår finnes i sanden
efter någon fot; bevakning har der afven varit aIlt
ifrån gryn ingen. Mera troligt ar, aU mordaren be-
finner sig nere i kallal'en, eller ock kommit de1'-
ifrån upp i huset. Jag anhåller om nyckeln till
denna kallare, samt aU det icke illa upptages, om
jag begar att få visitera ofver hel a huset, såvida
brottslingen ej dessforinnan ertappas."

"Hor!" ropade generalen, "gå til! fr6ken och
begar nycklal'lle tiII alla kal!arne i huset."

En betjent gick.
"Gerna må eftersokning ske der nere", fortfor

generalen; men har uppe i rumrnen kan ni val
forstå aU ingen mordare håIler till. Har bo jag
och mina fruntimmer."

"HerT grefven tacktes ursakta l', återtog ryttma-
staren. "Den, som kan morda en menniska på det
sattet, kan afven våga qU gamma sig på de mest
oformodade stallen och saU. Det ar min skyldighet
aU hålla den noggrannaste efterspaning."

"Gor huru ni viII - hår aro alla kallarnyck-
larne", svarade generalen, återvandande till sin kam-
mare, dit han lat kalla generalskan och Tilda.

"BEf icke angslig", sade han till dem; "intet
pip och ingen låt! En af de svenska ryUarne har
i natt blifvit dodad i stora eken."

. "Min Gud, af Kevenberg!" ropade Tilda afbry-
tande honom.

"Tyst flicka! Nu tror ryttmastaren aU den,
som gjort det, ar gomd i huset, och han viII under-
soka alla vrål' och vinklar. "

"Fredrik!" sade generalskan och Tilda på en
gång; "hval' skall han då blifva af?"

"Han har den utvagen aU gamma sig, del' in-
gen får ratt på honom. HåIlen er endast tappra;

ingen gråt eller skrik, som kan gifva anledning til!
misstankar !"

"Hvem ar der inne?" sade grefvinnan, som
markte något buller i generalen s kabinett.

"Det ar min unga kammartjenare, som kom i
går afton", svarade han; "han stoppar piporna."

"Jag skal! val se den menniskan!"
"En annan gång", sade generalen; "nu måste

du låta någon gå med ryttal'lle, ()ch se efter aU de
icke taga bort någonting i hvalfven der nere. -
Tilda får g~ på sin kamma re och i alla majliga
handelser blJfva qvar der, hOr du det, flicka!"

Tilda, som val visste aU generalens vilja, på
det siittet uUryckt, ej var att saga emot, gick med
tunga steg, oroIig fOr Kevenberg, fOl' sin bror och
afver: fOr sin fars stundom haftiga Ofverilningar.
En hten stund derefter kom hennes mol' in i hen-
nes kammare.

"I kallarne fanns ingenting misstankt" , sade
hon, och återIemnade nycklarne till Tilda, til! hvars
husliga syssla deras forvarande horde, "men nu
komma de uppfore trapporna och jag bafvar."

"Mamma gjorde båst aU gå in i något rum, der
nere, som red an ar visiteradt."

Men aIltefter som de undersokte huset, stalde
de vakt så aU ingen kunde gå fram.

"Mamma blir val icke hindrad -"
I det samma knackades sakta på dorren.
"Kom in!" ropade Tilda.
Dorren oppnades och ryttmastaren intradde

fOljd af en gammal ryUare. Tilda skiftade farg då
hon vid fOrsta blicken igenkande Stålbrand. Hon
stod upp, siigande med låg rost:

"Jag hoppas ingen l11isstankt person finnes i
detta rum."
_ Stålbrand bugade sig vordnadsfulIt, kastade en
tlyktig blick ofver rummets tacka moblering, under



det ryttaren nastan ofOrmarkt instuckit sabelbaljan
under anden af den lilla sangen.

"Får jag se i skåpet?" sade den gamla rytta-
ren, utan att gifva akt på sin l'yttmastares otålig-
het, som antydde onskan aU åter gå ut.

Tilda tog nyckeln, som hangde på en stålkedja
omkring hennes hals, oppnade dorren och visade
den nyfikne ryttaren den lysande raden af sina m.ål-
ningar, med haUar, skor, handskar. band och dyhkt.

"Skola lådorna utdragas?" frågade han angsligt.
"Har bor fl'idens gudinna", sade Stålbrand.

"Vi gå vidare till de andra rummen. "
Undersokningen fortsattes rum från rum; slut-

ligen oppnades iifven dorren till roda tornrummet,
der Ofversten annu saU stilla på sin stol vid fOn-
stret. Stålbrand lade handen på sabelfastet och
sade: .

"En dansk officer - ni ar min fånge."
Ofversten spande upp gehanget och aflenmade

varjan, sagande:
"Den starkares raU galler hår."
Stålbrand såg med genomtrangande blickar på

lJOnom, och tyckte sig finna någon likhet med de
ålskade drag, hvilka stadse voro narvarande fOr
hans inbillning. "År det måhanda ofverste Liljen-
roos, jag har den aran se har?" frågade han.

"Alldeies. " .
"Tors jag fråga om orsaken till aU Ofversten

befinner sig har, och det så allena?"
"Jag kom hit fOr aU eU ogonblick se min far

efter flere års frånvaro; jag sjuknade och kunde
derfor ej aflagsna mig så snart jag hade amnat.
Er ankomst tjugufyra timmal' senare hade besparat
mig denna olycka."

"Har ofversten sokt undgå vår vaksamhet i natt
aeh varit i handgemang?"

"Nej, det har jag icke."
"Var god fOlj med mig! "

Han var på vagen att gå in i generalens rum,
men vande af åt Tildas; oppnade dorren och gick
in med ofversten.

"Herre Gud! Fredrik!" ropade generalskal1. Tilda
stortade i brodrens arm ar och såg bedjande på
Stålbrand.

"År du deras fånge, min stackars san?" snyf-
tade generalskan. "Hvilken olycka, att du just skulle
blifva sjuk har."

"En san hos sinaforaldrar", sad e Stålbrand
långsamt - "en officer, som ar sjuk - blir icke
min fånge. Har ar er varja åter, herr ofverste."

Tilda slappte sin bror och var på vagen aU
sprinO"a i fanmen på Stålbrand; hon hejdade sig
likval i sin utomordentliga gladjerorelse och ropade
med hopknappta handel':

"Gud ske laf!"
'''Likval får jag utbedja mig", sade Stålbrand,

fOr så val er egen skull som for den ordning, till-
fallet fordrar, att herr ofversten tills vidare behagade
stanna qvar i detta rum och ej ut6fva någon våld-
samhet mat mitt folk. Jag begar ert hedersord
derpå. "

"Mitt hedersord ", svarade Fredrik, rackande ho-
nom handen, "att jag skall iakttaga detta."

Stålbrand skakade hans hand, och lemnade
moder san och datter åt den glada kanslan af en
undslu'ppen olycka. Han begaf sig tip generalens
rum, fOljd af tre man och en underofficer. Gene-
ralen satt i sin stol med sin pipa, och blåste maIn
af tobaksrok uppåt taket. Nar Stålbrand intradde,
bet han af munstycket.

"Hor", ropade han åt kammartjenaren, som
ann u var sysselsatt i kabinettet med stoppning af
tobakspipOl'na; "gif mig en annan pipa!"

Kevenberg kom ut med en annan och gaf ge-
neralen, tog den, han hade haft, och skulle båra den
in i kabinettet, då generalen tillade:



"Tag ned pipan och gor henne ren! Beslaget
skall lagas. ~

Kevenberg vande om, gick ofver golfvet åt yttre
dorren, kastande en fOrstulen blick på Stålbrand,
hvars oga uppmarksamt fOljde hans roreIser, med
fOrundran derofver, alt hvarken generalen eller kam-
martjenaren på något salt bekymrade sig om hans och
hans fOljeslages ankomst i rummet. Ovilkorligt fOll
honom den tanken in: denna kold ar tillgjord. Han
markte afven Kevenbergs hesynnerliga blick och gaf
sakta en hefallning åt en ryttare, som fOljdeefter Ke-
venberg, nar han gick ut. Sjelf fortsatte han den snart
verkstalda undersokningen i de håda rummen, der
intet misstankt mera fanns, och aflagsnade sig.

Generalen vantade emellertid alt Kevenberg
strax skulle återkomma, men han hordes icke af.
Litet orolig, gick generalen slutligen ut i stora sa-
len och motte del' ryttmastaren, som med allvar-
sam och eftertrycklig ton sade:

"Ingen af herr grefvens folk kan gora den rin-
gaste reda fOr kammartjenarens person, ej heJler
hval' han legat i denna natt. De saga endast alt
han ej fans i går på detta stalle. Således al' han
misstankt for mordet, och jag måstc låta arrestera
honom, så vida herr grefven ej sjelf kan lemna
til!fredsstallande upplysning, hvarifrån han kom mit
cch hval' han tillbragt sin nalt."

"Han kom", svarade generalen, "ungefar vid
samma tid som ni med er sqvadron, och folket ga-
pade så mycket på den, så att de val ej markte
kammartjenarens ankomst. Han kom från Chri-
stianstad hit; till Sverige kom han med elt tyskt
fartyg från Liibeck, som hal' strandat soder om
Stenshufvud, oeh i natt hal' han legat har i mitt
kabinett på sofran."

"På soffan", upprepade Stålbrand, och giek in
i kabinettet. "Herr grefven tacktes obsel'vera alt
har icke står någon soffa."

"Ingen soffa", skrek generalen fOrskrackt, och
sprang arven in i kabinettet - ja, der filmes icke
någon soffa. Hvad viII det saga? Man tager mob-
ler ur mina rum utan alt jag vet något derom."

"Således lar han ej legat på den soffan i nalt",
infOll Stålbrand.

"Det vet jag icke; hiir i kabinettet var det lik-
val, fOrmodIigen på golfvet."

"Hans egen herattelse", återtog ryttmastaren,
som fOrst ar afgifven till min qvartermastare och
sedan upprepad fOr mig, stammer ej fullkomligt of-
verens med de upplysningar, herr grefven behagat
meddela. Karlen måste arresteras såsom misstankt,
såvida icke herr grefven vill anfOrtro den på honom
hvilande hemligheten åt min heder."

"Med er min herre", svarade generalen ond,
"har jag ingen hemlighet gemensam, oeh hvad kam-
martjenaren angår, så har jag sagt, hvad ni sjelf
hort, och fordrar alt han genast lOsslappes til! min
tjenst. "

"Herr grefve", fortfor Stålbrand utan alt inlåla
sig på svar på denna anmaning, "om två timmal'
torde jag få aran afvakta uppgiftenom de gomda
vapnen."

"Min herre, ni vet, att har ej finnas några
vapen."

"Herr grefve, jag bel' el' betanka, alt en ofOr-
sigtig vagran ovilkorligen medfOl' husets antandning
och många ohehagligheter i sammanhang dermed.
Ett nej enskildt til! mig betyder ingenting, men gif-
vet uppenbart nasta gång jag frågar ikonungens
namn, ar det afgorande.

"Jag tackar", svarade generalen och bet ihop
tiinderna "for den underrattelse ni så ofta beha-
gal' upprepa fOr mig." Han vande sig om och
gick in i sina rum.

Stålbrand återvande utfor trapporna till det stalle,
der Kevenberg allt jemt fOrMrdes af qvartermasta-



ren, i narvara af några ryttare och flere af så val
gårdens tjenstefolk som tillkomna tor pare. Han sva-
rade.redigt och bes~amdt på alla frågor, antingen
de gJordes honom pa tyska eller svenska. Nu hade
qvartcrmastaren frågat honom. nar han anlade O'e-
neralens livre. "

"1 Christianstad", svarade han.
"Forfardigades det der?"
"Nej", blef svaret. "J ag bekom det fardigt,

derfOr passade det mig ej så ful!komligt som det
skall gora, nar jag hinner andra det efter min vaxt."

"Står ert namn på fodret i rocken?"
"Nej", bIef svaret; "der står intet namn som

jag vet."
"Tag af den, få vi se", sade qvartermastaren.
Ett par ryttare togo genast af livrerocken och

sågo på ryggfodret namnet Leijon.
"Se, huru fint larft han har i skjortan", sade

en ryttarc; "den herrn ser misstankt' ut. HerI' rytt-
mastare, han måste arresteras. "

"Mi~ herre", sade Stålbrand, "sag då så gerna,
hvem m ar; ni ser andå att arresten ej kan und-
vikas. En langre vagran att uppgifva sanningen
skal! endast gora er mera rnisstankt fOr mordet på
ryttaren, efter som ni andå icke kan med någon
sarmolikhet fOrklara, hval' ni tillbragt er natt."

"Som jag sager". svarade Kevenberg, "i hans
nåds generalen s formak."
. ,." Då likval", invande qvartermastaren, "tjenaren
LelJon, hvars rock herrn bal' -"

"Ja, det gal' han - se det gal' han", hviskade
flere ro~~er u~' hopen. "Ja, min sjal, gal' han så",
sade LelJon sJelf, som var narvarande.

"Ja", fortfor qvartermastaren "han har aflagt
ed derpå. at~ han, sedan generalen lagt sig i går
afton,. vant mne. efter nattpipan, och att då ingen
menmska fanns l de rummen mera an O'eneralen'" ,

samt att han, Leijon, tagit nyckeln med sig till
generalens dorr."

"Denna hufvudnyckel till alla dorrar i den vå-
ningen, hvilken hans nåd generalen sjelf lemnat mig,
torde upplysa den gåtan", svarade Kevenberg, fOre-
teen de en nyckel.

"Men", fortfor qvartermastaren, "det ar andå
en gåta, hval' herrn var, nar generalen gick till
sangs i går afton."

"Jag var då i tornrummet inne hos ofversten."
"Vi skola fråga ofversten."
Kevenberg fOrdes uppfOr trapporna in i stora

salen, dit man arven bad ofversten komma. Nar
båda vore der, sade Stålbrand :

"Jag bel' om ursakt, aU jag måste besvara herI'
Ofversten med en fråga; kanner ofversten denne
man?"

"1 går afton från klockan tio till elfva var jag
ju inne hos ofversten i tornrummet ", sade Keven-
berg hastigt.

"Ja det var han", svarade Fredrik, som igen-
kande rasten och figuren, fastan ansigtet var allde-
les vanstaldt - "det kan jag fOrsakr'a och intyga."

"Jag tackar for upplysningen", sade Stålbrand
bugande, och ofversten gick åter in till Tilda.

Forsankt i djupa tankar gick Stålbrand af och
an på golfvet. Mordaren syntes fOrsvunnen, hvart-
han var obegripligt; men lika obegriplig fOrefOll
honom kammartjenaren. Han måste vara något
anna t an han nu fOrestaller, tankte han; och slap-
pas kan han ej, innan någon narmare bekraftelse
erhålles. En konstig och slug karl ar det, och han
må få sitta i fOrvar, till dess vi marschera harifrån
åtminstone; innan dess kan tiden medfOra upplys-
ningar, hvem han verkligen ar.

"For kammartjenaren till det tornet, deL'ofver-
sten var, och satt post utanfOr dorren". befalde
Stålbrand ; "han ar arresterad tills vidare."
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Kevenberg blef fOrd upp i tornet, hvars dorr
noga tillsUingdes, oeh der fOnstret mat taket sorg-
falligt tillbommades. UtanfOr staldes en post, som
erbOll en med bOg rost gifven instruktion, aU skjuta

_ned hvilken som helst, som med våld ville tranga
sig ut eller in. Med posten på taket hade man
derjemte fOr andamål aU kunna se, hvad som till-
drog sig långt bort åt Christianstadssidan.

Derefter lat Stålbrand tillsaga allt tjenstefolket
aU infinna sig i stora salen, oeh begaf sig sjelf dit
med två underoffieerare oeh tolf man. Han lat ho-
pen af kammar-, koks- oeh ladugårdspigor, snygga
oeh osnygga, rena oeh sotiga, samt alla husets
drangar samlas vid en sida i salen, stalde siU man-
skap på eU led med dragna sablar midt em at den
don, som fOrde från de inre rummen, oeh tog sjelf
sin plats, stående, mid.t på golfvet. Qvartermasta-
ren fiek hans ordres aU bedja generalen komma ut,
oeh denne kom oek med ett mulet, men lugnt ut-
seende, som Ofvertaekte hans kokande inre. Harmen
aU se svenskarne i siU hus på delta saU oeh tala
som dess hen'ar, forargelsen alt se sig fOremål for
en sådan undersokning som den ifrågavarande oeh
den bittra kanslan af personlig fOrolampning gendm
kammartjenarens arresterande, tillagda till den ore-
diga foresUillningen af ett bedraget hopp i afseende
på utgången af hela kriget - allt detta samman-
lagdt, fOrenade sig om aU hos honom uppvaeka en
sinnesstamning, hvilken af alla var minst tjenlig fOl'
den sansade ofverlaggning, som nu behOfdes.

Nar generalen inkommit, Hit Stålbrand qvarter-
mastaren upplasa det fOn omnamda kungliga på-
budet, hvarefter han med hog rost oeh dragen sa-
bel sade:

"I konungens namn frågar jag grefve Liljenroos,
om i dess yarjo, hus eller gomma finnas några va-
pen; oeh om så år, uppmanar jag helT grefyen aH

uppgifva oeh aflemna dem, Yid afventyr, som nu
forelasta kungliga påbud kungjort."

"De vapen, har funnits, ara aflemnade, forutom
de gamla varjorna del' inne på min vagg'" , svarade
generalen; "de stå oek gerna till tjenst."

"Jag uppmanm' hen grefven annu en gång, att
uppgifva allt, som finnes", sade Stålbrand åter.

Generalen niekade med vred gad min.
"Jag uppmanar herI' grefven fOr tredje oeh

sista gången", fortfor Stålbrand, "att betanka sig,
begagna konungens nåd, medan den bjudes oeh
innan det ar for sent. Fordragsamhetens tid tager
en snar and e."

"Nu har jag nag af delta", rot generalen, vande
Stålbrand ryggen oeh giek på sin kammare, siigande
ina m sig: "de hafva redan så noga undersokt allting
oeh ieke funnit spåren till jernkallaren - de hafva
ieke rubbat det ringaste på vaggen annu - det ar
omojligt aU få reda på det hålet. Sjelfva Kognola
kunde ieke finn a denna vrå, utan jag måste sjelf
oppna den. - Men nu ar tiden inne, då han skulle.
vara har tillbaka, oeh intet bOres annu från honom!
Huru skall jag forstå det? Mina stenar" - han
kande i. vestfiekan, der nyekeln till det lilla jern-
skrinet låg - "de ara likval i godt forvar, det ar
min trost, om det an skulle hiinda att han bedragit
mig då han lofvade, att de skulle okas. Men-
hvarfOr skulle han bedraga mig? Han visste val

.hvad han sade - tålamod, gamle Liljenroos, han
kan mel' sakert snart, kanhanda som en straffande
hamnare mat denne nasvise ryttmastare, som tagit
sig fOr aU plåga mig så fOrdomdt. - Fredrik, ja
Fredrik! Huru har det gått med honom? Det måste
jag likval fråga efter." - I det samma intradde
ofversten.

Nar generalen len1l1ade stora salen, der den
upprepade fl'ågan om vapen gjorts honom, såg Stål-
brand lange bedrOfvad efter honom, under vant an



på en mojlig, fastan sen ånger ofver hans envishet.
Slutligen kastade han sabeln i slidan oeh sade till
qvartermastaren: •

"Låt folket gå till sina sysslor ~ Genomsok hela
huset oeh lemna mig rapport har!"

Sjelf giek han til! Tildas kammardorr, knae-
kade oeh sade:

"Ofverste Liljenroos! Jag måste bedja er tag a
afsked oeh sedan afresa."

Ofverstcn kom ut med tår ar i sina ogon. "Ett
ord til! min far", sade han.

71Tiominuter" , sade Stålbrand ; "jag skall emel-
lertid anstalta om det n6c1vandiga."

Kort efter stod på gården en af generalen s
ridhastal' sadlad, betslad oeh fardig, hållen af den
gamle kusken. Bredvid suUo fyra ryUare til! hast.
Stålb.~'and stod på trappan med ett papper i handen.

Ofversten kom, tog honom i handen oeh sade:
"Ni ar en adelmodig man; skona min far i

hvad ni kan! Jag taekar er dessutom for min fri-
het, oeh _"

"Jag vantal' så godt igen af ofversten vid til!-
falle", svarade Stålbrand, "Har ar etl pass, som
skalllemna fri vag til! Landskrona; eskorten vanlar."

"Ert namn, helT ryttmastare?"
"Stål brand. "
"Stålbrand!" ropade ofversten, tog två steg till-

baka oeh betraktade honom med stora ogon. "Då
kanner jag er redan genom min syster."

Stålbrand såg fOrlagen ut oeh teg.
"Min vanskap, ryUmastare Stålbrand, slosar jag

ieke med; men jag skulIc rakna mig det for en
beder, om ni vil!P.mottaga den, oaktadt vår, kol'ta
bekantskap. "

Glad tryekte Stålbrand den framraekta handen,
oeh med omsesidiga vanskapsbetygelser åtskildes de
båd a krigarne från två fiendtliga armeer.

"Gud beYare nådig grefven!" sade den gamle

kusken nar ofversten salte sig til! hast oeh han
bOll i 'stegladret på bOgra sidan; "har bIir raUnu
eU svårt hus."

"F61j troget din husbonde" , svarade ofversten
oeh klappade honom på axeln - "oehkom till
mig, om det skulle gå dig il!a."

Han galopperade bort.
Stålbrand blef afbruten i sina betraktelser, der

han annu stod qvar vid trappan, genom en rapport
aU man undel'sokt hela huset, med undantag af kal-
larne, utan aU finna någonting.

"Undersok afven dem med noggrannhet", sade
Stålbrand ; "begar nyeklarna, men fOrst6r ingen-
ting!"

Efter en timmes tid återkom qvartermastaren
med det manskap, som hjelpt til! vid undersoknin-
gen, oeh rapporterade :

"Alla fat, tunnor oeh lårar aro flyttade från
vaggarne oeh unders6kta, i jordgolfven ar grafdt

- oeh intet misstankt befunnet."
Stålbrands uppsyn klarnade i hast, oeh hans

oga strålade af hopp. Men qvartermastaren ho-
stade oeh fortfor :

"Val sager gefrejter Orre, att det måste finnas
ett kallarhvalf til! har i huset, emedan han tyeker
aU de. vi nu sett. ieke kunna upptaga hela plat-
sen, hllset står på;' men ingen dorr finnes til! något
vidare hval f mera, oeh alla dessa nyeklar aro redan
anvanda."

"Hvad sager Orre?" frågade Stålbrand orolig.
"Jo", svarade ryttaren, "jag sager aU nastan

midt under norra halften af huset ar muren mellan
de båda kallarne der så tjoek oeh vid, att der val
kan vara eU hvalf ini, oeh det ieke så litet andå.
Det borde narmare påses."

"Tag jernst6ren oeh undersok" , sad e Stål brand ;
"men fOrst6r ieke något mera!"

En stund derefter rapporterade qvartermastaren:
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"Nej! Vi hafva funderat .på alla slUt, I~:en det
måste endast vara grunden tlll huset, som ar bygd
på det sattet ~or aU ovar.a sakrm:e, och ..ar d~r n!got
hvalf under, sa fins atmmstone mgen oppnmg.

Då kommer gefrejtern springande och rappor-
terar : "I hornet af den storsta kallaren, der vi sokt
så noga, ar likval en jerndorr, som. var tackt dels
af sten ar, dels af en traskarm, som lrknar stenarnes
fiirg. FramfOr låg ett stort fat, som skulle vara
fuIlt af vin, men det var latt, så att vi lyfte bort
del. Då sprang en råtta in i en springa, jag stack
något hårdt efter med jernstoren, och då r~mlade
de små stenarna ned, skarmen fOl1, och VI fingo
se jerndorren. Orn och de andra hålla nu på aU
oppna den." .. o o

Med beklamdt hJcrta glck Stalbrand ned at
kallaren. Just som han kom dit, var den helgjutna
jerndorren genom någi'a kraftiga sti)tar m~d spet-
sarne af två jernstorar midt på sprangd I~U; den
oppnade sig och visa de en hop muskater lJggande
på trastallningar i god ordning. Några togos fram
och befunnos nyligen insmorda.

"Det ar just samma slags spanska bossol', som
vi togo så många af vid Morlånga", sade en ryt-
tare, len1l1ande en muskat till ryttmastaren.

"Rakna antalet, qvartermastare!" sade han med·
bruten rost.

"Ett hundra fyratioåtta stycken", svarade denne.
"Har hanga också varjor - sexton stycken." ..

Stålbrand gick hastigt till donen med ett gevar
i handen och sade:

"Falt postal' har, ingen får gå hvarken ut eller
in fOrran lojtnanten gifvit ord res. Qvartermastare,
sag 16jtnanten, att han kommer till mig i fOrstug~n."

Han gick sjelf dit och satte sig ned att sknfva
en rapport och ett handbref. Lojtnanten kom att
taga ordres.

"En gefrejter skall genast till generalen med

detta", lydde befallningen. "Han skall skynda sig.
Sedan han al' expedierad, skall ur stora kallaren,
der posten står, utbaras alla muskater, der finnas,
afvensom andra vapen, laggas midt på gården och
beyakas. Seda'n det skett, skall en arbetskommen-
derino' af trettio man, som ombytes hval' timme,
instai'fa sig har och rapportera till mig."

Lojtnanten gick; gefrejtern red åstad och vap-
nen blet'vo utburna. En rysning ofverfOll general-
skan, då hon genorn fonstret bIet' dem varse; Tilda
åskådade endast med nyfikenhetens uppmarksamhet
den ovana synen.

"1cke kan mamma vara radd fOr oladdade bos-
sor", sade hon.

"Ack kara barn! Det ar visst din fars, och
det ar fo~'bjudet att hafva sådana i sitt hus. Gud
låte den beskedlige ryttmastaren ej blifva aIlt for
strang mot oss nu. Vet du val, att roken i går
kom från byar, som blifvit uppbranda for sin olyd-
nads skull. "

Tilda bIet' forskrackt. "Vi skola saga till pappa",
sade hon och skyndade till dorren, men kom i det
samma i hog att hon ej fick gå ut, och vande lång-
samt om till sin stol igen. Generalskan gick och
leu1l1ade Tilda allena.

I stora salen matte generalskan ryttmastaren.
"JaO' onskade tala vid helT grefven", sade han.

"Hapen och darrande ropade hon på sin man,
som ock genast kom ut, fl'ågande med haftig stamma:

"Hvacl ar på farde?"
"Herr gret've", sad e Stålbrand, "vapnen aro

funna och nu framlagda på gården til! hvars mans
åskådande. "

Generalen bleknade och rodnade om hvartan-
nat, bet till samman Uinderna, men teg.

"Herr grefven kanner påfOljden", fortfor Stål-
brand, "och torde benaget derom underratta fru
gret'vinnan. "
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Generalskan foll sans10s på g01fvet bred vid ge-

neralen, som stod handfa11en oeh 1iksom faslvaxt
med fotterna.
- Stå1brand ropade ett par pigol', som buro henne
till sangkammaren. . o •

"Jag har", fortfor Stå1bran.d, "tagIt ..p.a mItt
ansvar aU uppskjuta den beklag1Jga verksta1.hgheten
af konungens befa11ning, in~ill d~ss jag får mhen:la
svar på min rapport, trohgen I morgon; men J~g
tror fOga aU fOrskoning kan vantas. Eme11ertId
anser jag mig bOra fOrnya min fOrra b~.garan .att
intet fOrsok till gemenskap med trakten har?mkrmg
må goras; bevakninger: ar a1!varsam, oc1~.sIsta nat-
tens hande1ser hafva Ieke mmskat uppmarksamhe-
ten. - Då herr grefvens hus ar uppf~1d~ af ~lyeket
saker, som fordra tid aU utrymma; sa 1ater Jag nu
genast manskapet begynna i ka11arne oe~.. ned~'e
våningen; med rummen har uppe kan droJas tIH
morgondagen." o... ...

Generalen stod annu ma]]os, hksom traffad af
åskan. Slutligen framstammade han or~et j~, vande
siD' långsamt om oeh stapplade fram tIll sm kam-
m~rdorr, som hun fOrst efter en 1ång stunds tref-
vande efter nyekeln kunde Oppna. Han stoppade
nyeke1n i sin fieka, kastade sig på soffan oeh kunde
ieke återhålla några bittra tårar, som framp.ress3:des
af den fortrytelse, ånger, blygse1 oeh rasen, hVI1ka
skakade hans starka sja1.

Stålbrand gick till Tildas dorr, ha1fOppnade den
oeh sade:

"Froken Ti1das far behOfver trost oeh hjelp;
jag 5ka11hå]]a våningen fri från. andra .af mi~t folk
an sjelfva posterna, oeh arven sJelf begIfva mIg ned
utfor trapporna." .

Han giek utan att afvakta eU svar, hVIlket
Tilda val oekså knappast hade fOrrnått gifva. Emel-
lertid satt han tvekande qvar vid fonstret, då hon
fiek se manskapet begynna bara ut tunnor, butel-

jer, korgal' oeh paeklårar på gården, oeh fOra det
vidare ut genom porten. Skola vi plundras nu,
tankte hon - oeh det af Stålbrands folk - jag
måste in till p:;tppa.

Ifrig giek hon till den stangda dOlTen oeh knae-
kade på. Intet svar, hon knaekade al1t starkare oeh
starkare oeh ropade:

"Pappa, det ar jag - Tilda."
Andtligen hade gubben blifvit herre ofver sin

smarta, slutit den inom sitt brast, oeh oppnat dor-
ren. Hans utseende var lugnt oeh hade genom en
vekare ton i rasten oeh en ommare bliek an van-
ligt fått ett slags mildhet, som Tilda aldrig fOrut
hade sett hos honom.

"Kommer du, milt alskade barn", sade han,
"och viH trosta mig'?"

"Pappa, ska11 man utplundra oss?"
"Nej, min flieka, men man skall flytta ut våra

saker, ty i morgon ska11 huset uppbrannas."
Tilda bleknade, darrade oeh satte sig.
"Ja, mitt barn, vi skola undergå samma ode

som de andra svagare oeh oskyldigare haromkring
redan undergått. Men var ieke så ledsen for huset
- nog får jag tak ofver miU gråa hufvud, oeh
du __"

"Ja, pappa, ieke ar jag så angslig fOr annat
an fOralclrarne, som haft så lyekliga dagar har _"

"Nu ar ej tid att tala om sådant", fortfor han.
"Jag vet du ar, en klok oeh rask flieka - hvad
skola vi gora fOr aU fralsa Kevenberg?" ..

"For Guds sku11, pappa! - Kevenberg? Ar
han ieke lange sedan borta?"

"Han ar arresterad i roda tornet, och strangt
bevakad."

"Men gången", sade hon.
"Ja, ser du", återtog han, "nu ar gångens yUre

ande stangd, oeh det blir omojligt att komma ut
den vagen, ljusa sommarnatten til!."
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"Men, pappa, han kan komma ned i kallaren

åtminstone." - ...
"Då blir det en ny undersokmng ofver hela hu-

set", sade generalen, "ty denne ryttmastare slapper
ingenting latt." ,.

"Att han skall vara så grym!" su.ekade 1.llda.
"Nej mitt barn; han blott gor sm skyldlg:het

som krigare. Han lyder si~a .~ormans b~fal.~I:m~,
oeh jag har ej. att be~laga m:g ,?fver hans atgmder.
Han frikande lO ocksa Frednk. o

"Får man icke gå in till Kevenberg?" fra-
gade hon. "d . k

"Nej", svarade ge~1e~alen, det. kan. u IC. e
begara ; han har uppglfvlts vara mm kammartJe-
nare." o "

"Men jag kan gå upp genom gang~n, ~
"Hvad skall val det kunna gagna hU? .
"Ja, pappa, jag skall tanka på den saken htet

narmare."
Hon tog sin spatserkappa och en h.ah~hatt med

sloja och gick ned utfor trapporna. VId asyn~n af
k~igsfolket som bar ut bord, stolar, mattol', kIstor,
sangar, sa~gklader, garodiner, hu~geråd af alla slag,
flaskor, halfankare, skap och bankar ~n. m. ~ull~r
om buller och satte aHt i en oordentlIg hop I ~na
luften aaf hon en suck åt denna fOrstorelsens bIld,
men fo~tsatte beslutsamt sin vag åt tradgårde? En
skiltvakt visade henne tillbaka; men han skIckade
efter ryttmastaren. .

"HeIT ryttmastare", sade hon; "Jag 6n.~kade
blifva utsJappt ur detta bedrofvelsens hus for att
hemta litet frisk luft någonsUides, der man kan
slippa se dessa ryttare --- kanske i naktergalsdalen."

"For narvarande ara der ej några, och mit;
nådiga froken" , svarade Stålb~and; "skal!.. ~enas~ fa
passera. Jag får likval utbedJa mIg ett lotte -

"Ett lofte?"

"Att intet bref eller bud afsandes under spat-
serandet."

"Ja, ni hal' mitt 10fte."
Hon gick ohehindradt, kom efter en hal f timme

elter tillbaka uppfor trappOl'na in i sin kammare
och tog nyckeln ur sin dorr. Efter en timmes tid
gick han till generalen, meddelade honom sina pla-
ner och återvande for att å nyo påtaga sin spatser-
dragt.

Han gick åter ned och motte Stålbrand i trap-
pan. Ack, detta ar den stunden, som forr var så
lycklig for mig, tankte han; då satt jag vid hennes
sida och såg hennes vånliga oga le åt mig -- nu
vågar jag icke fOlja henne. Nu blir min blotta åsyn
henne besviirlig, kanske fOrhatlig. - Han gick med
hastiga steg ut till sitt folk.

Men Tilda skyndade utfOr, såg sig skyggt om,
och smog sig obemiirkt ned i den kalla re , der opp-
ningen till den hemliga gången var. Han fann den
Iyckligtvis tom, fick med mycken svårighet undan
skarmen, som betiickte oppningen af gången uppåt
tornet, och stangde med rysning åter till den efter
sig sedan hon krupit in.

Dragande djupt efter anden ur det båfvande
brostet, der hjertat klappade så hiiftigt som ville det
brista, stod han en lång stund på andra trappsteget
med matta knan och skumt oga. Småningom van-
des detta likval vid den starka skymningen, sinnets
mod starkte krafterna, och han begynte gå uppfor,
med tank arne på det vigtiga andamålet fOr henne s
vågade foretag. Trappstegens mangd trottade och
forvånade henne; han måste satta sig på stenarne
och hemta nya krafter. Det fOrefoll henne både
hemskt och til! en viss grad lOjligt, att han, for
~vilken så många hundra med gliidje skulle våga
lIfvet, nu satt utan annan hjelp an sin egen fOr-
måga, allena i en trång och mork gång, utan att



€ns veta, huru hogt upp från jorden, emedan hon
ej raknat trappstegen.

Hon begynte å nyo att gå uppfor, var nara att
blifva vanmagtig i det af dodliga så sallan, oeh af
.oskulden rnåhanda aldrig forr besokta dystra hvalf-
vet; men matte slutligen en dOtT. Hon lyssnade
noga, oeh horde intet annat an de regelmessiga
stegen af en gående, som tyektes flytta sig 'fram oeh
tillbaka ofver golfvet på enahanda satt. Hon tref-
vade efter vredet, som skulle oppna dorren - lju-
det af stegen upphorde. Hon fann ej vredet, men
fattade mod oeh knaekade sakta på; i ogonblieket
.oppnades dorren oeh Kevenberg stod framfOr henne
med undran i sin bliek. Han lade fingret på mun-
nen, blef oandligt glad att se henne, men våO'ade
klmppt hviska eU ord, af fruktan aU skiltvakt~rna
skulle marka något.

Tilda tog fram ett litet oeh Hit! knyte, som hon
burit under armen, kastade af sig kappa oeh haH,
{)eh uppveeklade ur knytet en fruntimmerskladninO',
ungefiirligen lika med den hon sjelf bar oeh i~i
hvilken hon inlagt en helt liten flaska n~ed likor
samt något brOd oeh kall foge!. Kevenberg fOrstod
genast meningen, tog af sig roek oeh halsduk tOr:!:
på kladningen, som Tilda faste i den ordning,' de~
borde hafva, och slukade litet foda under tiden. Tilda
sat.te på h~nom hat~en, knot kappan under hakan,
hVlskade nagra ord l hans ara oeh skot sakta med
båda handerna på honom, såsom ett teeken att
skynd a sig.

Han såg sig noga oeh betankligt i spegeln, jem-
kade oeh andrade litet har oeh litet der på kla-
derna, omfamnade fastmon hastigt oeh forsvann,

Sedan hon val skjutit till dorren, lyssnade hon
med uppmarksamt ara, men forO'afves efter ljudet
af

a
hans steg i trappan, oeh satte ~ig de~på utmattad

pa en stol med eU sakta utrop:
"Gud ske lof! Nu andas jag åter."
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Kevenberg skortade emellertid upp omkring sig

oeh hastade så fort som majligt utfor trapporna;
kom lyekligt oeh obemarkt ned i kallaren, giek der-
ifrån stora trappan uppfor med nedfald sloja fort-
satte sin vag med små oeh fOrsigtiga steg genom
forstugan mellan ryttarne, som trodde sig gifva rum
for froken - oeh kom andtligen ut i tradgården.
Så lange skiltvakterna annu kunde se honom O'iek

l
, ' ti

han .var 19t, men, hunnen gen~m den lilla porten
ned l den skuggnka dalen, paskyndade han sin
gång oeh styeketals s~tt lopp, så myeket de oviga
klac1erna tilliito. Han giek rakt fram ofver den
ojernna marken, trangde sig igenom de tataste bu-
skar, hoppade ofve~ biieken oeh hastade uppåt
b~~ken poa andra sl~,an.. Uppkommen ofverst på
h~Jden!, sa att hans vag leke mera kunde upptaekas
fr~~1Saf~eby tak, lyfte han upp kladningen, kastade
sloJan pa ryggen oeh sprang med snabba fjat till
ett torp, der, redan ett helt dygn, en sad lad hast
stått for hans rakning.

Han tradde in i stugan, der torp aren satt med
sin hustru oeh ett par barn,

"Kors, nådig froken" , sade hustrun oeh stod upp.
Kevenberg kastade hatt oeh kappa på golfvet

slet af sig kHldningen oeh sade: '
"Gubbe, fort, betsla hasten oeh led fram! Har

du ett
o

br~ ridspo?"
"Ah Ja - allt ar i ordning", svarade O'ubben

steg långsamt upp oeh giek barhufvac1 ut. " ,
"Gumma", forHor Kevenberg oeh lenmade henne

ett par silfverriksc1alrar: "behåll de der klac1erna men
låna mig strax gubbens helgdagstroja. Ni sk~lI få
c1en tillbaka i morgan."

o Goumman tog fOrnojd penningarna oeh kappan,
sag pa hatten, bar alltsammans in i kladkammaren
oeh kom tillbaka med en morkblå, luggsliten troj8,:

.. Kevenberg såg elt ogonbliek på trojan ; men
trac1c1e utan att saga ett ord armarne i den toO', "
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O'ubbens hatt, som låg på banken nara dorren, oeh
giek ut dit, der den sadlade hasten, med framstraekt
hals lutande hufvud oeh tyglarne hangande ned på
marken, stod oeh stampade. Kevenberg såg sig om
efter gubben, men fåfangt; han tog sjelf fram en
knif, afskar en ung hasseltelning, steg på hasten
oeh trafvade åstad. Gubben kom.

"Nå", ropade han; "allt sin kos - da va' fall'
hin. Ah' hva' fiek ja' - en - - -"

Han ref sig bakom orat oeh giek med stigande
bekymmer in i stugan, der den saknade ~atten oeh
trojan gaf det samma nyooeh o~ad n~rll1g. Den
hugsvaleIse, som kunnat fas af sllfverrlksdalrarn.e,
var genom gummans omsorg honom besparad tll1
en annan gång; nu hade hon lagt dem i sin egen
g6mma. . .

På Safveby hade emellerhd aUt, som befans 1

stora byggningens nedre våning, hvalf oeh kallare,
blifvit utrymclt oeh hopsamladt på ett stalle nara
en post, som bevakade alltsammans. Nu u~flyttades
afvenledes allt ur de båda traflyglarne, hVllka voro
så nara belagna det stora huset, att dess brand må
hiinda skulle meddela elden åt dem. F6rsigtighets-
mått togos likval deremot genom. jordens uppka-
stande mot vaggarna, nastan upp hll takfoten, upp-
sattande af vattenkar på taken oeh tillagande af
sprutor m. m., allt under ryttmasta~ens egen otill-
syn; deo h6ga trad~n mellan byggn111g~rna g~fvo
afven nagon styrka at hoppet att kunna radda :1a~ot
från lågorna. Husens egare tyektes doek eJ Y1Sa
den ringaste omsorg, hvarken i ett eller annat af-
seende, oeh tjenstfolket sprang af oeh an, bekym-
radt fOr bevarandet af sina egna klader, kistor,
skrin oeh 6friga perse dlar. De flyttade sina tillh6-
rio'heter an hit oeh an dit, oeh ansågo dem aldrig
stå nog sakert, intill dess Stålbrand slutligen be-
falde att de skulle f6ras till samman med generalens
saker, oeh der af posten bevakas.

Generalskan, som något hemtat sig från sitt
ilIamående, bestyrde likval nu inom hus med mye-
ken sjalsstyrka inpaekningen af alla i hennes val
fOrsedda handkammare fOrvarade påsar, burkar,
knyten, askar, kannbuteljer, kistor oeh ankare
tl1. m. Hon lat tre pigor oeh ett par drangar med
storsta noggrannhet lagga ned allt smått oeh allt,
som kunde skadas eller lått f6rkomma, i paeklårar;
oeh denid upptaekte hon under genomgrafningen
af de hopade mångåriga f6rråden åtskilliga stufvar
af tygstyeken samt garnknippor, russinpasar, mur-
kelremsor oeh annat. som fallit henne ur minnet.
Hon var sysselsatt hiirmed hela aftonen oeh långt
inpå natten, utan att befatta sig med hvad som till-
drog sig i ofriga delen af huset. Nar hon giek ned
att begynna sitt al'bete, frågade hon visserligen efter
Tilda. men då generalen sagt henne: "bry dig ieke
om fliekan, jag beh6fvE'r henne", Jat hon endast
sina tankar då oeh då flyga omkring genom det
kara hernvistet, som nu skulle forst6ras, oeh d6f-
vade så myeket hon fOrmådde sina bittra kanslor
genom att m6da kroppen, glad andå i sitt innersta
att veta Kevenberg oeh Fredrik i sakerhet.

Så snart en paeklår var full oeh loeket vål
påspikadt, lat generalskan biira ut den i f6rstugan,
oeh skiekade helsningar till ryttmastaren, att den
framf6r allt skulle aktas; oeh med dessa helsningar
utflyttades minst ett halft dussin. IJe blefvo alla
utburna till samma stalle, der husets 6friga tillh6-
righeter hevakades, oeh der redan ett stort fOrråd
af sarskiIda slags beståndsdelar var samladt.

Nar Stålbrand såg allt utom det, som var un-
der inpaekning i handkammaren, vara i sakerhet,
oeh anstalterna till flyglarnes bevarande i det nar-
maste fullbordade, 6fverlemnade han vidare omsor-
gel' i detta afseende till qvartermastaren oeh satte
sig på en -stol på gården att njuta den vaekra afto-
nens svalkancle luft.



Solen hade gått ned oeh norclvestra horisonten
glodde af ett rodaktigt sken, som spred sig uppåt,
småningom Ofvergiek till brandgult oeh guldgult oeh
sist upploste sig i hlandning med himlens klart
morkblåa hvalf. Aftonrodnaden drog sig omarkligt
åt non, oeh djupare ned under synkretsen; de hogre
fargerna bleknade i samma mån oeh dagens valde
aftog. Svalornas jagt rorde sig hOgt upp ofver ta-
ken, oeh blott någon endas lifliga vinge hven stun-
dom mellan de lummiga traden. Den spanstiga luf-
tens dallring fCirde då oeh då till ett uppmarksamt
ara något aflagset ljud från en rullande vagn, en
råmande ko eller vallhjonets tutande lur; frid oeh
lugn tyektes om6tståndligt gora sin stilla kraft gal-
lande i naturen; blott menniskans på blod oeh for-
stCiring eller på timliga håfvors bibehållande ru f-
vande sjal var i oafbruten verksamhet. .

Under de betraktelser, som en sådan omgifning
kunde ingjuta hos en ung oeh liflig sjal, var Stål brand
lange forsankt i åskådandet af naturens fargprakt,
som från himlen meddelade sig åt tingen på jorden,
aeh, liksom olika skiftande efter hvart foremåls olika
formåga att mottaga dess intryek, gaf åt hvart oeh
ett en sarskild glans, ett eget behag, som upphOjde
skonheten af det hela. Formerna voro jordens;
men den strålande glansen, det intagande behaget,
det gHi.djande ljuset voro ett lån af himlen, som
natten hotade att ofverskygga.

"Nej, inga drommar", sade han for sig sjelf,
"verkligheten har fattat mig med omotståndlig arm
- folja med eller falla - jag skall folja med så
långt krafterna fOrmå."

Han stod upp, gnuggade pannan oeh giek trap-
pan uppfOr, genom de skumma gångarna, de hoga
l'Ummen oeh blå tornet ut på taket; talade något
med skiltvakten oeh såg åt den lagsta delen af ho-
risonten, del' Christianstads torn forsvann i aftonens
uppstigande tocken. Ljus tyektes honorn glimma
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genom dimman, oeh ljudet af eU kanonskott faste
hans uppmal'ksamhet. "Jag har lust aU samtaIa
litet med vår fånge", sade han inom sig; "må-
handa kan aftonens stillhet ingifva honom mera
upprigtighet eller mera fortroende an morgonens
ifver med gaf."

Ingången från taket till tornrummet var til!-
stangd med en jernbom, hvarfCir han giek genom
rummen, befalde posten vid torndorren att stalla
sig vid rummets andra ande, laste upp oeh giek in.

Tilda hade der, lugnad genom hoppet att Ke-
yenberg efter eU par timmars obemarkt frånvaro
numera ej kunde ertappas oeh trott til! kropp oeh
sjal efter dagens modor oeh skakningar, slumrat in.
Hon låg i oskuldens ljufva somn, med hogra armen
krak t ofver det spada lifvet, utstraekt på Fredriks
fCirra .sang. Hennes bruna loekar, bragta i någon
oordmng genom hattens hastiga aftagande, f1oto
yårdsl6st kring den runda halsen, hvars aldrig jem-
nade våg i vexlande gång lyfte oeh sankte sin hvit-
het. Den nattaste fot framstaek vid kladningens
fåll, oeh hela figuren upplystes af aftonrodnadens,
från det hOga gotiska fOnstret mellan sparlakanen
infallande sken.

Stålbrand, som fCirst ej såg någon i rummet,
skyndade till sangen, upplyfte ol11hanget oeh visste
ej, om han skulle tro sina ogon. Han blef liksom
fCirstenad stående med blieken haftad på den for-
tjusande bilden; varsamt hangc1e han upp sparlaka-.
nen, som c1raperade rarnen till den skona taflan,
oeh stod eti par ogonbliek forJorad i anblieken af
elen unga slul11rerskan. Men pligtens allvarsaml11a
hanc1 skakac1e hastigt hans sinne. Det l11åste var a
eU annat rum, foll honom genast in; han såg på
vaggarna, såg ut genOI11fonstret, oeh igenkande det
ratta tornet. Mec1 tysta oeh snabba steg len1l1ade
han rummet, laste åter tiU c1onen, forvissac1e sig
utanfOr annu vic1are aU c1enna elorr giek till riHta



tornrummet, - så forundransvard forekom honom
saken - oeh giek slutligen till den ryttare, som
ståU på post:

"Hval' al' din arrestant?" frågade han med
strang rost.

"Gud bevare ryttmastaren! Der inne", svarade
skiltvakten, pekande åt tornet.

"Han ar borta", sade Stålbrand, "oeh eit frun-
timmel' sofver i hans stalle i sangen."

"Herr ryttmastare! Nar jag tog emot posten
var han der oeh var ensam, det sågo min a ogon,
oeh sedan har ingen lefvande katt har kommit
hvarken ut eller in."

Aflasningen hOrdes nu komma uppfOr trap-
porna.

"Posten indrages" , befalde ryttmastaren. "Ha-
stig ar i arrest, intill dess saken blir upplyst."

Forundrad ofver m!:ijligheten af ett sådant om-
byte oeh djupt kahnande sin pligt att undersoka,
huru det kunnat tillgå, stod han sedan lange tve-
kande vid torndorren, innan han åter intradde i det
rum, der Tilda alltjemt fortfor aU njuta en valgo-
rande hvila. Han giek sakta oeh satte sig på en
stol vid fonstret, så långt från sangen som majligt ;
men på den plats, der ogonen bast kunde uppfylla
sin skyldighet oeh begagna sin rattighet.

"J ag skal! droja har en stund", tankte han,
"måhanda kan annu eU ombyte af personer ske,
oeh då skall jag åtminstone hafva reda på mojlig-
heten deraf."

Men ingenting hordes oeh ingen kom. Mot
midnaUstimmen vaknade andtligen Tilda, men som-
nen stred annu mot tankarnes lif. Hon tankte:

"Nu måste han vara i sakerhet, den staekars
Kevenberg. Men huru går det med mig? Stålbrand
ar ju min van - i tjens ten kanner han kanske
ingen. Men hvad skal! man val gora en fastmo,
som slapper ut sin fastman ? Ieke in - men ut -

det kan ej vara något ondt deri. Men - hvem
kan veta aU det ar jag, som gjort detta? Om jag
nu fOrsoker aU gå til!baka på min kammare samma
vao' jag kommit .. , Midt i natten - allena - ja,
nu'"måste al!a sofva oeh ingen kan marka mig."

Hon satte sig upp i sangen, oeh fiek mot dagen
från fOnstret se en stOl' figur siUa ororlig på en stol.
Hastigt hoppade hon ur sangen, fOl! på kna på
golfvet oeh ropade:

"Herre Gud, ofvergif mig ieke!"
"Blif ieke radd, froken Tilda!" sade Stålbrands

valbekanta rost. "Det ar jag, Stålbrancl."
"Hvad vill ni har, just nu - fOr Guds skull

sag?" fortfor han uppstigande, men radd.
"Jag borde just gora froken Tilda den frågan",

svarade han, "hvad som kan fOrmå el' aU vilja
tillbringa natten i eU arrestantrum, der så många
utom jag skulle kunnat finna el'. Men ett i slum-
mern framhviskadt namn hal' redan upplyst mig
derom. Det var således kammarherren Kevenberg,
som varit arrestel'ad hal' i dag?"

"Ja, min herre!" svarade Tilda med låg rost.
"Jag ulldrar visserligen ieke myeket derpå",

återtog Stålbrand, "aU skiltvakten låtit fCirleda sig
af er aU handIa mat sin skyldighet; men ovanligt
ar det inam denna sqvadron oeh krigslagarne ara
stranga. "

"Baste Stålbrand" , sade han oeh giek fram
al!deles intill honom - "Iåt intet ondt vedel'faras
den staekars skiltvakten; han kunde ieke hindra
mig från aU komma in, lika litet som Kevenbel'g
från aU gå ut."

"Han har då sofvit på sin post?"
"Nej - ni må sjelf stå der ute så lange ni

behagar, oeh se så ond ut som ni vill - jag kan
andå smyga mig harifrån, om det faller mig in."

"På hvad satt?" frågade han lifligt.
"Det ar min hemlighet", svarade han.



"Det ar omojligt", sad e han. "Genom detta
fonsler kan ingen komma; genol1l det till taket" -
han gick dit och ruskade hafligt på jembommen -
"också omojligt. Nyckeln har jag har. Han måste
kom mit ut derigenom" --- tillade han pekande på
dorren till rummen - "och jag beklagar karlen."

"Tror ni icke, hvad jag fOrsakral' er om", sade
Tilda, "så gå då ett ogonblick ut, och kom in igen
efter två minuter, så skall ni få se något lustigt."

Han tvekade ett ogonhlick, men gick; hon opp-
nade spegeldorren och hoppade ut. Nar han åter-
vande, var rummet tomt.

"Hvart tog hon nu vagen?" sad e han, och
sokte .fOrgafves arver hela rummet; drog fram sang,
dragklsta, bord, stolar, allt, undersokte med handel'
och fOtter både golf och vaggar, men fåfiingt.

"Nu var jag bra dum", sade han, "som lat
henne slippa undan utan att visa mig hvilken vag."

Då fick han h6ra ett haftigt morrande bakom
vaggspegeln, och strax derpå Tildas rost, som 1'0-
pade:

"Stålbrand, oppna, oppna, femte rosen ned-
ifrån till venster på ram en !"

Han fattade rosen och tryckte till, spegeldorren
sprang upp, och Tilda flog in i rummet, fOrfOljd af
en stor lurfvig hund. Hon kam1e clock strax igen
den stora gård varen, tilJtalade honom smekande
och blef af honom afven igenkand; han hoppade
vanligt gnallande rundt omkring henne och viftade
alltjemt på svansen. .

"Nu aro vi två mot en", sade Tilda leende;
"torhanda återfår jag då min frihet - och skilt-
vakten ar ju ursaktad?"

"Ja, froken Tilda", svarade Stålbrand, hvars
fOrundran nu iindtligen lemnade rum for eftertanke.
"Tillåt att jag ledsagar er till er kal11i11ardorr!"

For att icke erhålla bekriiftelse på sin fruklan
aU denna begaran hade samma egenskap som en

befal!ning, svarade hon endast med en laU bojning
af hufvudet, och gick åtfOljd af ryttmastaren och
hunden, som gaf noga akt på honom, men var stilla
och fredlig.

"Stackars Pålle", sade Tilda under vagen, i det
hon klappade hunden, och måhanda i afsigt aU
forekomma allt annat samtal ; "detta krigsfolk brin-
gal' dig lika mycket som alla andra ur dina gamla
,-an Ol'. Du pliigar val aldrig vara under tak någon
naU - nu skal! du få blifva inne hos mig, du trogne
vaktare. Kom, Pålle, kom med ~TIig,stackars hund!"

Nar Stålbrand skildes vid henne, gick han med
lykta upp i tomrummet, undel~sokte derifrån gången
och kallaren, gjorde sin rund till postema och gick
aU sofva några -ti 111111a r under orolig viintan på den
kom mande dagen.

Blodrocl uppsteg solen ofver ostel'l1S molnfria
rand.

Inga dunster ålerspeglade eller broto hennes
strålar, som hotade åkerbrukaren med den hetaste
dag. Endast några latta, hvita strimmor, som sjonko
vid vestra himlabrynet, kunde gifva den gamle vij.-
clerspåmannen anledning aU gissa regn på efter-
middagen; men i ofrigt var himlen klar. Få voro
likval på Safveby de ogon, som gåfvo akt på dessa
tecken; knappast några, utom den gamle generalens.

I forsta gryningen stod han redan halfkladd
vid fOnstret; ingen blund hade tillyckt hans oga,
ingen somn stort gången af hans plågsamma tankar.
Han kunde ej mera dolja for sig sjelf, aU hans egen
halsstarrighet mot odets skickelse hade fort honom
från den lyckliga belagenhet, hvari han fOr få år





















Forst om morgonen erfor Kevenberg aH Såf-
veby hus val' brandt och generalen afven arreste-
rad. Då var hans ståndaktighet nara att ofvergifva
honom. Hans egen fara, generalens. hvilken iHven
kunde medfora fOrlusten af hans fastigheter - åtmin-
stone d,e~'as skofling, red an borjad genom branden
- falmlJens sorg och skam, allt sammantraffade
på en gång for aH profva vidden af hans sinnes-
styrka. Och de betraktelser, med hvilka underrat-
te~sen å~fOljdes, voro icke heller af egenskap att
TI1mskamtrycket af denna bedrofliga tidning. Det
var ett par ryttare, som helt nara hans dorr sam-
talade. En af dem sade till den andre:

"Men -- kan du siga mek, hva' fOr Grim ska
stå der inne hos arrestanten?"

~ "Da' a' en spion kan jag forstå", blef svaret.
"E~n officer eller annan herre, som kladt ut se', och
to~ke'na pl~' man hå,?ga upp. oNu kan jag tro rytt-
mastaren VIIl vara sa saker pa att han sa' håno-a
på att han hvarken sa' kunna flu eller o-ora ;ek
sjalfver nå'et ondt - efter 'en sa' hanga - å'
da'fOr så ar vakt i rummet inne hos'en." ,

"Men generalen har inte' så'en vakt?" frågade
den andre.

"Ja ser du generalen, da' å' en gammal herre
~om inte~, kan rO!'a. sek så fort, å' inte' hoppa ut
Igenom fonstre' ; a' mte' kan han bli hano-d så i
rappet heller." "

"Hva' straff kan han få", frågade ryttaren åter
"mer' oan att ha's pragtiga hus a' brandt?" ,
. , "~, ?an ka!,1,b,li - hoalshuggen; men da' går
mte sa fort. Da vIll en lang process te' da'."

"Men hva' vil! ruttmastaren ma' fruntimber-

en beskedlig herre, fast han a' strang and å; å' nu
vell han inte' skelja generalen ifrå' si grefvinna eller
dotter'a, som kan hjelpa honom i si' olocka."

Så fortforo de båd a ryttarne att tala sig emel-
lan till dess trumpeten gaf signal till uppbrottet.
Ke~renberg fordes till en vagn, med antydan att ej
bjuda till att fly, så vida han icke ville blifva ne~-
skjuten. Del1l1a vag'n omgafs af eftertruppen, VId
hvilken Stålbrand, liksom dagen forut, befann sig.
lno-en fråga staldes till den nye arrestanten, ingen
ty~ktes bry sig om honom, men ordningen af hans
omgifning var likval sådan, att fråga om flykt med
något hopp om framgång omojligen kunde uppstå.
Ej forr an om aftonen hunno de sina nya qvarter
i ett par stora byar, belagna nara intil! hvarandra.
Ryttmastaren stannade i en af dem och arrestan-
terna fordes till den andra, der 16jtnanten drog for-
sorg om en lika noggrann bevakning som foregående
aftonens.

Det var redan en god stund efter solens ned-
gång, då Tilda, foljd af en piga, kom från genera-
lens qvarter, gick stora vågen genom byn åt den
andra, der Stålbrands qvarter var belaget. En djup
bedrofvelse kunde skonjas af hennes ojemna gång,
de suckar, som hafde hennes brast och de h6ga
snyftningar, som hordes under en dubbel s16ja,
hvilken fOll rundt omkring henne, långt ned från
den enkla halmhatten. Nar hon kOl11mittill den
andra byn, frågade hon med sakta rost en ryttare
som matte henne:

"Hval' bor ryttmaslaren?" .
"Nådig froken", svarade han och tog af SIg

hatten, "han bor der borta i roda gården; skall jag
gå efter honol11?"

"Nej tack, men - om du ville saga honom
att jag onskar tala vid honom - i hans rum."
Hon kunde for sina tårar knappt uttala de sista
orden.
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Ryttaren giek med långa steg forut .?eh u~rat-
tade arendet. Stålbrand sY!1te~hogst best?r~, sp~nde
sabeln på sig oeh begaf SIg astad henne, hll l~.otes.

Stum var deras helsning o~h d~ras atborder
fOrlagna; tigande intradde hon l Stalb~>ands run~
oeh len1l1ade pigan utanfor. H0r;t.. satte SIg matt p~
en trastol utan att upplyfta sloJan, oeh kunde eJ
framfora något ord. . o

"Froken Tilda", sade andtlIgen Stalbrand,
"ni har nagot att befalla mig -"

"Aek, om jag egde att befalla!" .. .
"Gfver mio' alltid" svarade han; "ofver mm

arm oeh mitt" hjerta :- bloU heder~ och. pligten
lyda anclra lagar, mot hvilka ni visser1Jgen lcke kan
fordra aU jag skal! bryta." . .

Tildas sorg utbrot ofverlJudt; hon vred s~.na
handel' oeh tårarnes flod tycktes nara att upplosa
hela hennes vasende. Stålbrand skyndade efter eU
glas vatten, oeh formådde endast med moda henne
aU dricka det. .

"Generalens ode beror på intet saU af ~11g::,
sade han med rord stamma; "jag fo~>modar ltkva}
oeh hoppas, att ingenting afvent.yras l.. afseend.e pa
hans personliga frihet. Hvad Jag kanner, lIgger
honom aldrig til! last; jag verkstaller en form ans
befallning, men leder aldrig den hand, som fram-
kallar hamd ofver lanc1sman."
. Tilda stillade sig något, aftorkade tårarne, upp-
kastade s16jan och visade eU blekt, nedslaget oeh
fOrgråtet ansigte. " o

"Gdets oblida hand faller tung", sad e hon, pa
miU fOn så soroofria hjerta; oeh hvad skall jag, oer-
farna flieka kUl~na gora for aU afvanda dess slag?
Min far låt'er hel!re slita sig i styeken an .han an-
tager en bonfallandes skiek;. min r~:or ~r sJuk, el}er
åtminstone så svag aU hon mtet formal' - ,aeh Jag .
- jag forstår icke annat an gråta oeh bedJa. "
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"Ar det något, hvarmed jaer nu kan tjena er?"

frågade han. "
o ~~!ld~ s!eg upp, sa~ande: "Ni villatt jag skall

ga. N [ vlll lcke vara hard mot en lic1ande men ni
vill låta mig fOrstå aU af el' medomkan ar' intet aU
hoppas - jag forstår er - och jag går _"

Hogt gråtande sjonk hon tillbaka på stolen.
"Det skulle vara en lycklioo daer af min lefnad"

återtog han, om jag kunde biclraga" till ert luoon e;
h:ost, eller til! uppfyllandet af någon af edra 61;sk-
mngar - hvad begar ni af mig?"

"Min arme fader!" svarade hon. "Ni kan gora
mycket .for honom, nar ni kommer til! lagret. _
Ack, bM hans forespråkare! Visst hal' han felat
men gifves då ingen fOrlåtelse?" ,

"Konungen ar strang", återtog Stålbrand. "men
seda~ rattvisan gjort sig gallande, kommer nåden,
och Jag hoppas med full fortrostan oeh kan for-
?akra er, min froken, aU ni for ger:~ralens person
lcke behofver oroa er."

Hon syntes något lugnad af denna forsakran
och fortfor: "Ni har oek en annan fånge utom
min far?"

"En fOrkladd danska konungens tjenare" sva-
rade han, - "ja." ,

"Hvad ode vantal' hono111?"
Stålbrand tvekade oeh teg.

. "Sag mig upprigtigt oeh arligt", återtog hon;
"Jag besvar er."

"Han kan ej anses fol' annat an spion", sva-
rade han.

"Ja - hvad handel' spioner, nar de upptackas?"
"Krigslagarne aro stranga", svarade han.
"Pina mig icke -- hvad handel' honom?"
"Hanga vore då hans loU", svarade han.

o "!lysligt!" ropade hon oeh sprang upp; "rys-
lIgt! Ar ni så omensklig aU ni skulle vilja se ho-
nom clo en sådan dod? - Afskyvardt!"



"Berodde det endast af mig", svarade han, "så
skulle hans lif ej lOpa någon fara nu; ett lif, som
.ar egnadt åt er, blifver alltid heligt for mig."

"Ni vet då", återtog hon, "att han velat tjena
·oss?"

"Jag vet", svarade han, "att det ar kammar-
herre Kevenberg, som fOrkladd var på Safveby, der
undgiek vår vaksamhet oeh sedan å nyo fOrkladd
farsakt att smyga sig in til! Christianstad. "

"Oeh hvars ofOl'siglighet", fortfor hon, "ni gal'
.er ett naje af att upprepa fOr mig oeh hela verlden."

"Långt derifrån", sade han.
"Oeh hvars dåliga sak", fortfor hon vidal'e,

"faller honom, utan att ni behOfver hjelpa til! det
ringaste."

"Behofver hjelpa till?" frågade han.
"Som skall do galgens sakra dod," forHor hon.

"Då ar han rojd ur vagen. "
"Jag forstår er ieke", sade han.
"Då kan ingen saga", fortfor hon, "att ni upp-

.offrat honom for edra egna afsigter."
"Jag hoppas alltid det", afbrot han.
"Oeh ingen kan fOrebrå er, att en rival gått

l1ågot tidigt ur verlden."
Stålbrand satte sig ned på en stol, men teg.
"Men emellertid", fortfor Tilda, "blir han ej

mera ett hinder for oegennyttiga onskningar."
"Ni bIir bitter, froken Tilda", svarade han -

"jag fOrlåter er smarta."
"Åh nej", fortfor hon, "ni endast fOr!åter Ddet,

som handelsevis så oskyldigt gynnar edra afsig-
ter. Ni kan ej hindra sakernas gång - ej heller
lagga band på den militariska verksamhetens rul-
lande hjul. Om någon stackare kl'ossas deraf, så
ar det illa for honom, men den, som arbetar for
det helas val, kan utan samvetsagg tillfoga enskilda
så myeket ondt som helst. - Man får ieke tala vid
Kevenberg?"
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"For froken Tilda", svarade han "ar hans dorr

oppen i morgon bittida." .'
"Den olyeklige! Måhanda ar det hans sista

dag. - Jag vet, att vi i morgon hinna till konun-
gens hOgqval:ter oeh att hamdens timme då ar sla-
gen. Hans hJerta ar ej tillgangligt fOr medlidandet
oeh fOrlåt~lsens lj.~fhet - hans krigares aro det ej
heller. I aren strange herrar - Gud fOr!åte er det
elande, I dragen ofver en forut så lyeklio' familj!
-- Men, Stålbrand, ni kan, om ni vil! - låt Keven-
berg fara!"
. Hon. hopknaypte sina handel' oeh såg med bed-
Jande bhekar pa hans sankta ogon. Hon fortfor:

"Låt honom fara! - Ingen kanner honom nu'
ingen faster någon uppmarksamhet vid honom så ~
som det kan vara med min gamle far. Inga Ol~dres
anbefa)la Kevenbergs arrestering - !åt honom fara!
- Stalbrand, ni fOrdubblar er rattighet till mitt
hjertas erkansla."

Han våga~e ej se på den skona bedjerskan,
han .fruktade .SIn eg.en ::;vaghet. Han kunde ej gifva
ett Ja, oeh Vlsste ej, hum han skulle knnna uttala
ett nej. Han satt tigande, Ol'or!ig i strid med sina
kanslor. '

"Ni beyardigar mig ej ~ned en bliek", återtog
hon e~ter nagot uppehall, "eJ med ett ord till svar
eller bil trost. Ni ar hård mot den anna Tilda -
har ingen omkan med hennes fortviflan. Ni vill då
gora h~nne husvill,..ni vill sluta o hennes far i bojor
o~h rnorda hennes alskare - sa uttryeker sig den
brlek, som en krigare bar i sitt brast."
.. Hon kasta~e slOja~ ofver sig oeh giek med

gasande blod; mgen tal' fuktade hennes oO'a det
lå~ade af fOl'trytelse oeh harm, forenade med 'ang-
shg 01'0 for morgondagen.

Lange satt Stål brand som en bildstod . ann u
~Jodo hennes forebråelser oeh hennes boner 'i hans
oron. Hennes, for hvilken s \'anliga leende han med

Snapphanarne. 17
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no'e skulle offrat lifvet - henn~s, hvilkens bif~ll
vai, det enda han efterstrafvade lverIden, seh hU
hvilkens tjen~t han ansåg for en ..1yeka aU fa e~:1a
hela sitt lif. Oeh nu var han t~~rt?,m henpes ~?r-
fOljare, hennes plågoande, som forstorde, bad~ :all-
het lyeka oeh lugn fOr hela hennes fra~lhd, Llk"om
fOrkrossad, satt han nastan me?vetslos af allt an-
nat an af denna kansla af verkh?,'heten, af en verk-
lighet, som han ej fOrn~ådd~, beka~ll~,a eller und~y.
Slutligen kastade han sIg kladd pa s~ngen, ?eh for-
sokte tysta sina bittra kanslor, qvaf~a mmnet af
det fOrflutna oeh farhogan fOr det ltllkomma~~.e
genom som n . men fåfangt. Solen fann h?nom f01-
stamd oeh grubblande, då hon i regndlgra moln
giek upp. l

Uppbrottet sked de tidigt om morgonoen, oe 1
marsehen påskyndades. Det var so~n Stalbrands
brost hade brunnit af otålighet att hmna slutet af
dagens bestammelse oeh hinna deto stalle, der han
på andra skulle få ofv~rfly.tta e~l fangvaktarbefatt-
ning, som val' honom sa forh~thg. . " "

Snart bOrjade skyarne sanka SIg, oeh haf~lga
åskskurar skoljde hela morgonen den. tOI'~a )01'-
den. Vattnet från hOjderna saml~de SIg ~a l~gre

k l· ba"ekar oeh stortade uHor sluttmngar na.lTIar c o o t"ll'
Det gjorde djupa utskarningar pa man~a S ,a en l
de losa sandvagarne, oeh ryttarne ~lefvo genom-
våta. Middaaen återfOrde en klar hImmel oeh ~n
valkammen ;01, fuktighetens fina d~.nster lyfte sig
från den varma jorden, oeh den hoga bokskog,en
på sOdra åsen, hvilken tåget nu nalkades, sto~ hk-
som rykande på branterna till venster om vagen.
Ur loftriiden vid ån, som vattnadeo berge.ts fot,
uppsUimde tusentals foglar sina lofsanger, Jordens
gronska blef dubbelt l!fligare an fOrut oeh luftens
mildhet dubbelt behaglJg. " o'

Denna naturens frojd verkade afven pa ,TIldas
ung a sinnen. Hon farm taekvagnen qvalmlg oeh
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staek .~om of~ast sitt hufvud ut gen om vagnsfOn-
stre~ for oatt msupa den uppfriskande luftens bal-
s~nllSka a~gm. Dett~ markte Stålbrand; han gaf
sm stalldrang befallmng att framfOra den bruna
hast, som denne forde vid han den oeh erbjuda
den ~t ~il.da att. rida på. '

NeJ Jag tackar", svarade hon tont.
"Men vet nådig fro ken ", sade stalIdrangen val-

ment, "d~t skulle vara myeket battre an att sitta
der som l en stuga; hasten bal' latt som en foael
oeh maken springare fins ieke i reaementet." ~,

"I?u kan ju rida litet" , sade!>generalen, "det
roar dIg nog."

Han tillade hviskande några ord, att hon i oeh
r~led det samma kunde se till , huru det vore med
I\.evenberg.

"Ja, pappa. Jag ?kall så 'gom", sade han, steg
ur vagnen. oeh satte SIg upp på ridhasten, som stolt
gungad~ Slil latta bOrda, an på den ena, an på den
anclra sldan om vagen.

I?enna krokte sig nu snedt uppfor den branta
sluttnmgen af sodra åsen, på andra sidan om hvil-
ket berg svenska armen va~' lagrad. Vagen var af
dagens regn, som langs åt hojden fallit i fOrdubb-
lad my~kenhet, djupt utskuren. Generalens Uiekta
vagn. glek lyekligt uppfOr; men den oppna, i hvil-
ke!l l~evenberg åkte oeh som kordes af en mindre
skIekh~ kusk., kom ned i en utskarning, oeh venstra
f~~~lhJulet glC~ s?nder, j.ust på ett stalle, der hoga
~,~ld~sgardar a omse sldor om den smala vagen
f~rsvarade ~,l!.skyndsam hjelp oeh derjemte nastan
hmdr~de mOJhgheten att rid a fOrbi den til! hiilften
kt~llstJelpta vagnen. Ryttarne gjorde halt, både de
framste oeh de eftersta, sutto af oeh fodrade ha-
st,arne, under det några voro sysselsatta med att
hJelpa d~~ s~n(~riga hjulet. Tilda red på någl'a
famnar nara mhll vagn en, oeh stannade i en smal
gata, som giek uppåt hOjden fram till ett torpstiille
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på sidan af vagen. Hon steg af hasten, bOll ty-
geln på armen och hetraktade ..1:nanska;'pe~,s?m lTled
krokta ryggar lyfte _"agnen, for att ater saU~ ~et
hopsurrade hjul~t pa axe!.n. ..Hon osneglade pa l\..e-
venherg och l1lckade oformarkt at ~:onon~. Alla
krino-ståendes uppmarksamhet var ofast p~ man-
skapets goromål, då Kevenherg pa en gang tog
ett språng från vagnen långt ofvel: de ar~et~U1de,
ryckte tyglarne från Tilda med sad~n hafhghel,
aU hon fOll framstupa, hoppade upp I sadel n och
saU af i galopp uppfOr. backen åt to~~pet, d.er har:
red ofver en stenmur; 1110m ett par ogonhhck var
han forsvunnen i skogen.

Alla som stodo nara omkring och sago detta
drag af' djerfhet och ~·ådigh.et, l?orja~.e ropa, ?ch
några af dem aU sprmga hil s.ma ha.?tar, hVllka
stodo afbetslade med hafrelormster for munnen.
De f1esta, som h'orde ropen, fatotade likval icke ge:
nast anledningen derti11, o?h Stalbrand, som sat~'pa
marken nederst vid sluttmngen, med ry~ge.n vand
åt den sida, der torpet låg, bekymrade sIg lcke O~ll
något, forr an rapport om handelsen afgafs tril
honom.

Genast blåstes till hast. En underofficer och
tjugu man afsandes uppåt berget a~t soka få fast
f1yktingen, med ordres att genomso.ka hel.~ des~
stracknino' soder ut; en annan afdelmng afsandes I

nordvest'" och forhor anstaldes ofver sakens for-
lopp. Tildas blodande ansi~te :Tittnade om !ltt l~on
åtminstone icke varit behJelpltg, och hon aterglCk
aU satta sig i tackvagnen, med gladare hjerta an.
hon haft på flere dagar, i synnerhet sedan hon af
Stålbrand hort de trosterika orden:

"Den hastens ryttare upphinnes icke af någon
i armen."

Tåo-et fortsaUes och kom upp på herget, som,
he'yaxt bmed hoo-a bokar och har oeh der en gam-
mal ek, visade" en jemn, gran och angenam yta.

Han ar nog fri, tankte Tilda; generalskan var utom
sig af gladje, afvenså generalen.

"På den hasten ar han snart ofver åsen", sade
den senare; "och han kan hinna danska lagret vid
Tirup i natt. Du ar en fiffig flicka, Tilda - blott
skada att du stotte dig."

"Stackars Tilda", sade generalskan, "han var
alltfOr hårdhandt också. Kunde du icke slappa
hasten hastigare?"

"Åh lappri - det ar ingenting", svarade hon,
alltjemt aftorkande blodet af nasa och mun; några
droppar blod for en återvunnen frihet ar godt pris.
Ack, om pappas så latt kunde kopas!"

Ett skott afbrot samtalet. Med hapnad sågo
de tre åkande på hvarandra; annu ett och derpå
flere srnattrade från sidan af vagnen, der en liten
ojemnhet och en hop buskar hindrade utsigten.
Generalen stack hufvudet ut genom vagnsfOnstret,
sagande:

"Ett bakhåll! - men dumt."
Rytteriet satte sig genast i rareIse, oeh blott

två man qvarstannade vid vagnen, som holl stilla.
Det marseherade redan forut i två afclelningar, oeh
angrep nu från båcla sidorna. En salva ur IOfskogen
gjorde obet'ydlig verkan, men forbittrade sprungo
ryttarne upp på den lilla bOjden oeh mellan bu-
skarne utan att lemna råd rum fOr annu en sådan;
sablarne blankte mot aftonsolen och fOrtviflade rop
skallacle i skogen. En svarrn bonclkladda bevap-
nade kommo springande fran sitt gomstalle, och
kavalleriet hack i hal efter dem. De skingrades
och sokte sin raddning hval' fOr sig åt alla håll,
bakom stenar, under buskar, upp i tradj allt for-
soktes, men forgafves. Den, som racktes af sa-
bel, b16dde i ogonblicket, den, som satt for bOgt
uppklattrad, faldes med pistolen; skonsamhet an-
ropades forgafves oeh segrarens ora tycktes doft,
men ogat skarpt och handen saker. ~ågra, som



nalkades vagnen, nedsablades af de ryttare, som
del' hade vakt, qvidan oeh jemmer ofveraJlt omgåfvo
dem. Generalskan val' halfdod af fasa. Tilda bOl!
sina handel' fOl' ogon oeh oroll, oeh generalen, som
uppmarksamt betraktade striden, suekade Ofver do-
dens harjning i denna tl'UPP snapphanar, i hvilken
han ~fven igenkande elt par soekenboar.

AndtJigen lat trumpetens ljud hora sig till sam-
ling, och ryttarne voro snart i ordning nara vagnen.

"N u ar det nog", sade ryttmastaren. "Konun-
gens ordres ara uppfylda - ingen har kommit
undan oeh ingen al' skonad. Men de, som annu
lefva, skola uppsokas och samlas. Skytt! Rid tilJ
Drageholm efter vagnar att fOra dit dem på, ge-
nast!"

Fem sårade ryttare, och de af snapphanarne,
som annu lefde, tjugutre stycken, buros tilJsamman;
ett stCirre antal hade tilJslutit sina ogon och lågo i
olika staJJningar rundt omkring på marken, med an
ett par hangde qvar i tradens tata gren ar. På ett
ansigte såg man ann u uttryck af trotsigt mod, på
ett hemsk fortviflan, på andra åter grymhetens, ra-
seriets eJJer plågans drag. AJla buro stampel af
lidelser.

De hopsamIade, sårade fienderna' bådo nastan
aJlesamman med qvidande rost om forskoning. Til-
das hjerta kunde ej lugnt utharda denna syn; hon
giek hastigt ur vagen, med nasdukal', sJ6jor, hals-
dukar och dylikt, tog det med sig fram till de så-
rade oeh b6rjade forbinda dem så godt hon forstod.
Nar det egn a fOrrådet af bindlar var slut, gie k hon
barhufvad midt ibland krigsfolket, plundrade en af
dem på en hvit, en annan på en rutig nasduk, och
begagnade allt tiJl samma andamål, hvilket ock
slutJigen med en gammal ryttares tillhjelp någor-
lunda blef vunne!.

AHa vor o fOrbundna så val som hennes insig-
ter Tnedgifvit; trott och blodig satte hon sig ned på

en utbredd kappa. VordnaclsfuJlt frambar en ry t-
tare valten till henne at! afskolja blodet, då en
rost af de kringstående ropade:

"Ryttmastaren al' sårad! Se blod rinner utanpå
rocken."

"Det al' ingenting", sade Stålbrand vandande
sig om; "en rispa i skinnet."

Tilda sprang ifrigt upp, giek lill honom, fattade
hans arm och nodgade honom att satta sig på kap-
pan. Hon fOn på kna bred vid honom oeh blottade
med dar-rande hand och bOgt rodnande kind hans
venstra sida, der en kula gjort en obetydlig bles-
syr, som likval blodde starkt. I forlagenhet om
bindJar, oeh då hans nasduk ej gjorde tiJl fyJlest,
ryekte hon af sig sin egen halsduk fol' att stanna
blodet. Hon tryekte den intill hans klappande
hjerta, den lyeklige, som prisade sitt gynsamma
ode, hvilket genom en så lindrig olagenhet beredt
honom deri lyckan aU vidroras af den alskades he-
lande hand. Med leende ansigte såg han, huru hon
aftvaUade det stelnade blodet, hopkramade såret,
pålade linnelappar oeh band till. Ehuru denna sista
fOrbindning gick långsammast, oeh bindeln hvarken
ville håJla val till eJler sitta val fast, blef doek arven
den slutJigen fuJlbordad. .

Vagn ar kommo i solens nedgång for de bles-
sera de oeh tåget fortsattes till Drageholm, der natt-
qvarter togs. Den gamla, trånga byggnaden medgaf
ej stort utrymrne, oeh generalen s hel a familj mås~e
noja sig med et! rum. Medan fOraldrarne gmgo trJJ
sangs, spatserade Tilda meJlan de klippta hackarne
i tradgården, som omgafs af bergets hoga oeh all-
varsamrna bokar. Månens milda ljus och det lugna
vadret, som ej oroade det minsta lOf, gåfvo et! eget
behag åt stallets enslighet, och dessa sinnebilder af
frid och forsonlighet voro henne dubbelt dyrbm'a
efter de rysliga krigsscenerna på berget och efter
de dagar af 01'0, angslan och nastan fortviflan, hon



senast upplefvat. Med Kevenbergs raddning val'
såsom en sten lyft från hennes hjerta, och nu bor-
jade hoppet om en battre framtid att samtidigt med
de yttre sinnenas ro och tillfredsstallelse ingjutas i
hennes hjerta. Hon ofvertankte dagens handelser,
och hennes tankar stannade ovilkorligt vid den sista
forbindningen. "Hvad val' det han bar på halsen?"
tankte hon. "Ett blått band med någon hemlighet,
som jag icke fick se - ett minne af någon van
måhanda; kanske af mig. HvarfOr det?"

Hennes tankar fOrlorade sig i drommal', och
halfdrommande vand rade hon lange omkring på
gångarna, utan att gora sig red a for sina kanslor.
Hon endast njot af den stillhetens kansla, som nu
i hennes sjal eftertradde de dagarnes foregående
skakningar, och småningom blef den rådande. Det
var icke mera den med allt lekande gladjen, ej heller
något af den pinsamma smart an : det var under-
gifvenhetens lugn i motgången, hvarn'led hon nu
gjorde sin egentligen fgrsta bekantskap. Hon be-
gynte profva sitt fOrhållande under de fOregående
bedrofvelsens dagar, och då forekom det henne som
hon aftonen forut varit orattvis mot Stålbrand, att
hon djupt sårat honom genom sina yttranden och
att han borde soka godtgora detta fOrhastande.

"Jag skall tala vanligt vid honom i morgan",
tankte han, "så kan han icke vara ond på mig."

Morganen kom och uppbrottet skedde ; men
fOrgafves sokte Tildas oga Stålbrand bland den
skara, som, uppstald i sluttningen, satte sig i rareIse,
nar generalens vagn kom. Forgiifves såg han under
vagen flere gånger efter honom; det var lOjtnanten,
som forde befalet. Slutligen frågade hon en ryt-
tare, som red nara nag:

"Hval' al' ryttmastaren j dag?"
"Han ar så matt", val' svaret, "att han icke

orkade fOlja med."
Tilda ble f orolig; tusen tankar om blodets fOr-

rinnande framstalde sig for henne såsom foljd af
hennes oskicklighet vid fOrbindningen. Han erin-
rade sig, huru fOrlagen han då varit, huru darrande
hennes hand, huru villrådig hennes blick. Hem1es
lifliga fOrestallning visade henne den ofOrgatlige
raddaren ur faran ligga blek och blodig, vanmag-
tig och torhanda utan skotsel, forsmaktande på en
halmbadd.

"Men fins då ingen fiiltskar?" utropade han.
"Jo", svarade ryttaren, "det kom en i natt från

lagret. "
Han blef litet lugnad, och hennes uppmark-

samhet vacktes genom detta ord, lagret. Han såg
ut ofver slatten, som från bergets fot strackte sig
så långt agat kunde nå, med tornspetsar vid hori-
sontens rand; hon markte en samling af små hvita
rader och trodde sig se rareIse af lefvande vareIser
deremellan. Snart kunde han urskilja att det var
talt, snart såg han långa led af kavallerihastar foms
till vattning, och snart hOrde han ljudet af trum-
peter och trummor. Då vaknade de gomda farho-
garn a i hennes sjal.

"Det ar då hal' vårt ode skal! afgoras", tank te
han suckande, och såg på sin far, som satt mark,
mulen och tyst i hornet af vagnen, med gardinen •
nedsHippt fOr vagnsfOnstret. "Det var då har, midt
bland krigets vilda tumult, som domen skulle fiillas
ofver en fredlig medborgare, hvilken måhanda varit
ofOrsiglig, men likviil ej kunde anses upprorisk. Det
var då har, del' den dagliga bekantskapen med
doden gaf ett så ringa varde åt anclras lif, som man
skulle rådslå ofver min fars: fOga godt ar aU vanta
deraf, fOga billighet, foga mensklighet. - Den ko-
nungen - jag minnes huru han såg ut - striing
och med allvarsam blick. Han drog icke det minsta
på munnen, nar han såg på mig, lika kallt var hans
ansigte som om han atit sina kriiftor. Forskriick-
ligt, att millioners ode skall bero af en sådan men-



niskas vink, och, att det nu al' hans,. som afgor
ofver min fars."

Blek och fOrsagd satt hon der, då en rost
kommenderade :

"Halt!"
Hapen kastade hon ogonen utåt och såg vag-

nen hålla stil!a midt fOl' en koja af tra, med ett
par små fOnster, genom hvilka jerngaller visade sig.
Den tanken: fangelset for med fasa genom hennes
bafvande sjal. Måhanda hans sista boning i denna
verld! Vi måste val få dela den med honom.

Detta val' också verkligen det stalle, der den
arresterade generalen tills vidare skulle qvarstanna.
En offker, som de fOmt ej sett, kom till vagns-
donen, helsade hofligt och sad e :

"HelT generalen torde behaga stiga ur har;
rum ar i ordning. En lakej får stanna qvar. Gref-
vinnan och froken kunna ej herbergeras har, alla
hus och byar nara intill aro upptagna, och det hul-
lersamma krigsfolkets grannskap torde vara oange-
namt. Jag skulle tillstyrka, aU herrskapet återvande
til! Drageholm åtminstone."

"Inga npptåg! - Farval min van", sade genera-
len, omfanmande sin hustru, "vi se hvarandra snart

• åter. Och du, mit! barn, gråt icke, det ar ingen
fara' med mig. Återse vi hvarandra aldrig, så har
du min hjertliga valsigneIse. "

Hon fOlI på kna och kysste sin fars hand;
generalskan kastade sig i hans armar, som om hon
velat qvarhålla honom. Tårar och suckar qvafde
deras rost, men deras ogon vora fasta på de kara
dragen i hans ansigte, och deras handel' kunde ej
fOrmå sig aU slappa honom, som de måhanda nu
for sista gången omfamnade.

"Odet står i Herrens hand" , fortfor generalen,
"tager det en elak vandning, skall jag snart låta
er veta det, och då kunnen I båda komma och taga
afsked; nu skola Yiej uppehålla oss med den saken

Se så - slappen mig nu. - Jag yil! gå; och I fån
icke, alldeles icke, någondera lemna vagnen. -- Ho-
ren I det?"

Det fordrades hela magten af deras vordnad
och af deras vana, aU ovilkorligt lyda generalens
på detta satt yttrade vilja, fOr att nu slappa honom
ur vagnen och sjelfva stal1l1a qvar. De måste naja
sig aU blot! med de tårfulla ogonen fOlja honom in
i kojans doer; der yande han sig om och ropade
till kusken:

"Kor!"
Kusken korde och vande med ngnen; nar frun-

timren åter genom andra vagnsfOnstret kunde se
kojan, var generalen fOrsvunnen, och den låga dorren
mark och tom, liksom i verkligheten deras egen
sUi.llning. Tomhet omgaf dem, och mark visade sig
deras ingång i en framtid, som lemnade fOga utsigt
fOr någon lycka.

Gråtande, ofvergifna, nastan hopplOsa, lato de
fOra sig af kusken dit han fann tjenligast; och de
hemtade sig icke, fOrr an vagnen hall sti1la utanfor
den' boning, de några timmal' fOrut hade lenmat.

Stålbrand hade emellertid i vagn låtit fOra sig
til! generalen, grefye Ascheberg, fOr aU afgifva
rapport.

Han motto g den och sad e derefter:
"Den gamle Liljenroos ar visserJigen en af dem,

från lwilka de fOrdomda snapphanarne hemtat sina
vapen och sitt kmt. Hans egendom ar ju belagen
just i den trakt, som ar deras ratta stamhåll?"

"Något nar mare Christianstad, ers excellens!"
"Vapen hade han emellertid gornc1a", forHor

generalen; "fastningen har han också sakert pro-
vianterat. Hvad kanner ni derom?"

"Jag hade ej befallning aU derom inhemta
några underrattelser."

"Hvilken tror ni har viipnat dessa bander om
icke generalen, vår arrestant?"



"Nar de grepo till vapen, var jag ej i den trak-
ten", svarade Stålbrand, "men sedan min sqvadron
blef fOrlagd der, har ingenting sådant egt rum."

"Han har hela tiden", fortfor Aseheberg "un-
derhållit brefvexling med rikets fiender." '

"Ers exeelIens" , svarade Stålbrand, "behagade
måhanda påminna sig, aU grefve Liljenroos eaent-
ligen bOr anses såsom dansk; han hal' ju "tjent
Danmark med skyldig trohet hela den verksamma
delen af sin lefnad oehhar mot sin vilja blifvit
svenska kronans undersåte. Hans son oeh hela of-
riga slagt ar bosaU i Danmark; hvad trohet skulle
han kunna hysa mot svenska kronan? Formodligen
har också ingen kunnat vanta det."

"Jag formodal' nastan", återtog generalen, "aU
han var upphofvet. till fOrsoket aU ofverraska ko-
nungen vid Åhus. Ni uppfOrde er der tappert oeh
klokt.; huru kom ni under fund med den tillstall-
ningen ?"

".Ers exeellens, det. var nastan endast en aning
af mIg eller raUare en gissning, hvilken jag annu
knappt forstår sjelf. Några afbrutna ord af en
bonde till en annan, hvilka jag bandeisevis hOrde
jemfOrda med andra obetydliga omstandigheter'
fOrde mig på den tanken." ,

"Formodar ni ieke aU Liljenroos kande fOre-
taget?"

"~rs exeellensl Jag var aldrig hos generalen,
hade mgen man der i qvarter, ej heller några 01'-

dres aU befatta mig med husets inre."
"Men ni visste val aU Eriksson stundom var

hos honom? Ni fiskade sjelf efter den krabaten
dagen innan fOretaget skedcle, på vagen mellan
Safveby och fastningen."

"Jag såg honom aldrig der", svarade Stålbrand.
".ej heller blef mig någonsin rapporteradt, aU han giek
hIl eller från Siifveby; men vid Morlånga gjorde jag
hans bekantska,p, oeh sedan har han ej synts till."

"Var han ieke med i den hop, som ni hade att
gora med i går?"

"Nej, ers excellens, oeh jag tror aU ganska få
numera skola Yåga visa sig."

"Det ar allt godt, ryttmastare Stålbrand); , sade
Aseheberg och niekade, "laga aU ni snart blir full-
komligt återstald; vi torde innan kort få allvarsamma
gOl'Omål. "

Stål brand gick till sin sqvadron, som inryekt i
regernentets lager, glad aU andtligen vara från den
tunga bord a, som nu några c1agar legat på hans
sinne.

På konungens befallning blef emellertid gene-
l'~len efter eU pal' dagar fri sin fångenskap, med
VIlkor, aU han och hans familj ofOrdrojligen begåfve
sig till Danmark. Generalen rest e ock genast ofver
till danska lagret och lat sina båda fruntimmer
komma efter. De eskorterades endast af en trumpe-
tare och skildes från svenska armens grannskap, utan
aU Tilda fick den tillfredsstallelsen aU godtgora siU
fOrhastande mot Stålbrand. Det kostade myeket på
henne, i synnerhet som hon nu såg sig, troligen for
alltid, skild från det land, han bebodde. Hon sue-
kade vid den tanken, aU han alltid skulle komma
aU anse henne såsom en otaeksam oeh obetanksam
flieka. Det gjorde hennes hjerta ondt aU blifva
misskand af den, på hvilken hon saUe så myeket
varde, oeh hvars om dame fOmt varit henne så
gynsamt. Intet medel fanns emellertid aU utplåna
det intryek, hennes sista uppfOrande hade kunnat
gora på hans tankesaU om henne, och hon måste
utan drojsmål folja sin mor arver till danska ba-
rens qvarter oeh vidare til! Landskrona, dit gene-
ralen rest.

Återseendets gliidje var liflig och oblandad, nar
den afven delades af Kevenberg, som lyekligen kom-
mit fram till danska hogqvarteret, samma naU han
om aftonen hade skilts vid dem på Sodra åsen.



Tilda visade sig likvaJ litet snasig oeh nastan tvar
emot honom.

"Det glader mig ofantligt, aU kusin kom så val
u~dan", sad e hon, "men fOga al' jag nojd med eU
sadant afsked, som hall på aU kosta mig eU par
tander oeh en nasa."

"Jag hade varit fortviflad", svarade han "om
min dyrkade Tilda hade fåu den ringaste olagenhet
af min haftighet. Hellre tusen gånger vara fången
oeh hangd, an blifv.a orsak till en blånad på den
fOrtjusande nasan. "

"Det val' minsann ieke el' skull, kusin" återtog
hon, "aU jag ieke krossade den mot garde~gården,
oeh nu hal' jag lart mig den måttstoek, hvarefter
ni mater el' tillgifvenhet fol' er fastmo."

"Aek, sota Tilda, omojligen skulle ni velat se
mig fasttagen igen af de del' kannibalerna. "

"Var ni riidd aU blifva hangd ?" frågade hon
skiimtande.

"Kanske ni skulle onskat c1et", svarac1e han
"for aU blifva mig qviU?" '

"Ja, nog var jag c1um", sac1e hon åter, 'isom
holl hasten så niira vagnen, oeh som steg af fOr
att lemna er tillfiille visa er vighet. Nu ar c1et for
sent aU anvanc1a frammanc1e utvagar; men om ni
vill, så kunna vi val andoek blifva h varanc1ra qvitt." _

"Basta, alskac1e Tilda,' ni gor mig fortviflad .
tala ieke så!" '

"Har ni återsanc1t ryttmastarens hast?" frå-
gade hon.

"Det iir ett krigsbyte, vaekra kusin."
"Jag hac1e lån at hasten fOr miU noje", sad e

hon allvarsamt.
"Det nojet aU se mig sitta i c1en fordomda

va~nen", återtog han, "oeh rLlskas på vagen till
eVIgheten. "

"~.~j. mi~. van", svarac1e ~on, "c1et nCijet, aU
om mOJhgt radc1a er. Men fran mig kunde ni ej

taga något byte, ej heller jag från ryttmastaren. -
Ni måste genast återsanda hasten, som han så val- ~
villigt lat mig rida på; annars gor jag det sjelf."

Dagen derpå påminde hon åter om hasten, oeh
Kevenherg lofvade skiekac1e af den.

"Jag vill sjelf, se nar den afgår till svenska
lagTe~", s~de hon - "oell skieka med den en tyst
helsl1lng tIll hans herre", tankte hon.

Nar hasten fordes fram till afskec1et, satte hon-
sig upp på den, oeh rec1 ett par hvarf omkring
sagande: '

"Han blefve min favorit, om han vore min."
Har hon steg af, klappade hon hasten på hal-

sen, oeh kysste honom, litet rodnanc1e, på pannan.
. Hasten återsandes mec1 ett href från Kevenberg

till Stålbrand :
~'Herr ryttmastare!

. Jag taekar er oandligt fOr lånet af c1en goc1a
sprmgaren, som mec1 sådan hast fOrde mig ur det
besvarliga sallskap, hvari jag åtnjot ett foga troste-
r~kt noje. af ·er bekantskap. Gerna skall tag vara
hll återtJenst, nar ryttmastaren gor mig den iiran
?eh lemnar mig tillfalle dertill, hvilket jag troligen
Ieke skall låta gå mig ur hiinderna utan aU visa
skylc1ig erkansla fOr så artigt bemotande.

En oc1mjuk tjenare
Kevenberg."

. Stålbrand . mottoog sin hast oeh såg på honom,
hksom han VIlle fraga honom efter Tilda, fråga
honom efter en helsning, som han till halften hop-
pades, oeh fOr hvars visshet han gerna efterskankt
håde hast oeh sadelmundering. Han klappac1e oeh
smekte c1et goda kreaturet; en hemlig rost sade
honom aU Tilda måhanc1a afven afsandt det. Min-
net af c1en afton, då hon val' så missnojd med ho-
nom, hade forsvunnit; forsvunnit hade den såranc1e
kanshm af bennes ord, oeh bloU medvetandet åter-
stod deraf, aU han nu for alltic1 var skild från den



enda, som spred Ijus och varme ofver natten af
hans lif, som han sett och lart kanna blott fOr att
fOrlora, och som snart skulle til!hora en annan,
lyckligare. Men med tillfredsstallelse erinrade han
sig ock, hum han fOrsta gången raddade henne,
hum han i hennes sal!skap mången timme varit
lycklig, och med visshet kande han i sitt hje~ta,
att hon aldrig kunde glOmma honorn. "Nu har Jag
lefvat nog", sade han fOr sig sjelf; "ja~ har smakat

-lifvets flygtiga sotma, och jag har vant henne nyt-
tig; nu må doden taga mig i sin famn - han skal!
vara mig valkornmen. Han ar en gammal bekant,
som jag mången gång sett i hans bistra oga."

Snart efteråt brat svenska haren upp for att
angripa den danska, som hade 'intagit en ganska
stark stallning på en strackning af sammanhangande,
långsluttande hOjder, forenade och fOrstarkta genom
jordval!ar och grafvar. Konung Carl forde sjelf be-
falet ofver sin hOgra flygel, gjorde med den sam mas
egentliga styrka en omvag, fOl!dansk arne i flanken,
borttog tjugu kanoner, och nodgade hela deras ven-
stra flygel att lemna sin befasta stallning och ~låss
på en fOr dem ofOrdelaktig mark, och sluthgen
draga sig vidare tillbaka.

Svenskarnes venstra flygel anfOrdes af Helmfelt,
och borde angripa den hOgra danska i fronten, på
de hOjder, den befast, och ofver de små mellanlig-
gande slatterna, som, genomskurna af grafvar, be-
skotos af ett med fOrutseende uppfOrdt artilleri.
Stålbrand var detacherad till denna flygel med sin
sqvadron och en annan, hvarofver han jemval hade
befalet. Han var stald såsom reserv på yttersta ven-
stra flygeln, och borde understadja dess roreiser.
Helmfelts kaval!eri och det danska sammandrab-
bade med ombytlig Iycka, till dess Stålbrand gjorde
en rareIse fOr att taga det senare i flanken, då det
drog sig något undan. Svenska kavalleriet forfOljde
hiiftigt, råkade in på danska infanteriet samt i tjen-

ligt skotthåll fO.rartilleriet; mordand~ s~lvor J?ragte
det att vika tIllbaka. Grafvarna pa faltet astad-
komma vid denna roreJse någon oordning, som
skickJigt begagnades af danska kavalJeriet. En del
af detta hogg in på det svenska, och nodgade det
att nastan skingradt och med betydJig fOrlust draga
siCYbakom infanteriet. Infanteriet anfOl!s af det
segrande kaval!eriet, men fOrsvarade sig tappert,
intill dess danska infanteriets utvaldaste regemen-
ten, formerade i kolonn, frumryckte och brat ige-
110m dess leder; det flydde. '

AnfOraren den tappre faItmarskalken Helmfelt.
som oTånat ~11l1er vapen och alltid varit fOljd af
segre; och aran, anryckte med :tt pa!' friska rege:
menten formerade skyndsamt ater sma trupper l
behOrig-' ordning, satte sig sjelf i spe~sen for dem
och gjorde ett nytt allmant och va,l ngtadt. anfal!.

Men Helmfelt 1'011 och infantenet vek tIllbaka,
lemnande platsen betackt af dada och sårade. Då
ryckte StåJbrand åter fram på faltet med sin~ två
sqvadroner, satte i galopp ofver de grafvar, som
bestrokos af fiendtJiga artilleriet, och vågade det
yttersta mot den segrande infanterikolonnen. Med
forhangda tyglar stortade sig ryttarne på den sam-
mantrangda massan, och sabeln skordade mån.?,en
kack soldat. Rigtadt mat ett af kolonnens horn,
tycktes anfal!~t bCirja kronas med f~'.~mgång; flere
afdelningar skmgrades, flydde eller follo. Men fa-
stare sloto siCYfotfolkets inre led tillsamman, oge-
nomtrangligar~ blef den hvassa muren af blan~ande
pikars spetsar, och ju mera ryttarne.s kraft ml~~~a-
des genom den saktade hastens eJ mera l1!0Jhga
anlopp, dess kraftig~re och .sa~rare fOrdes pI~arne
mat deras brast. Stalbrand msag med hvart ogon-
blick tydligare, att saken tog en mindr~ gynnsam
vandning; han lat blåsa retratt, men gJorde efter
hundra alnars återmarsch oformodaclt åter front och
fornyade på det hiiftigaste anfallet med en fOresats
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Fredrik suekade med tårfyl<'Uagn. Hans varja

afskar det blodstank~a band, hvarpå ringen hangde,
oeh den sloppades I ~ans fieka. Men krigsgudin-
nomas blodIga lek pakallade hela hans sjals oeh
kropps verksamhet; slagets utgång val' annu oviss,
oeh svenska kavalleriet ryekte åter fram. Åran oeh
pl~gten l11ana~e hOl~0l11,oeh I!1ed s~nderslitet hjerta
skIlcles han ogonbheket derefter fran den kallnade
kroppen, fOr alt aldrig mera återse den.

aU segra eller do, som lastes på hvarje panna.
:Nastan ofverraskade af det ovantade i rareIsen oeh
utl11attade af dagens anstrangningar, borjade dan-
skarne oppna leden; Stål brand begagnade luekan
oeh trano'de i spetsen for de sina som en blixt in
i det trå"nga mellanrummet, då en val m~Ua~1pik
falde hans hast till marken. Han stod -mIdt l ho-
pen af de stridande, oeh hans arm offrade annu
flere an en af det fosterlandska ILlgnetsfjender, men
hans ledning af det hela saknades; framgången. be-
gynte blifva osaker. Ett skoU genom underhfvet
sankte honom på sina knan, oeh ett hugg tvars
ofver parman straekte honom till jorden. .

Den danske ofverste, hvars regemente afslagIt
dessa båda anfal1, giek fram fOr aU se den tappra
ryUmastaren, som fallit. Det var Fredrik, som igen-
kande Stålbrand.

"Skulle vi återse hvarandra?" sade han, foll på
kna bred vid honom oeh forsokte aU,med sin nas duk
stamma blodet, som strammade ur pannans sår.

"Stålbrand!" ropade han. "Kan ni kanna igen
er van?'- kan ni påminna er Safveby?"

Stålbrand slog till himten upp sina reclan
skumma ogon.

"Hvem talar om Safveby?" h"iskade han med
svag rost.

"Fredrik Liljenroos - er van i lifvet oeh i
doden."

"Tag", fortfor Stålbrand, med moda dragande
fram en ring ur sin barm; det var den, han fålt af
Tilda, oeh som alltsedan hangt på eU band om-
kring hans hals:

"Tag - lemna den åter till Tilda - med mig
ar det slut. Sag henne, aU jag ar nojd aU do, nar
jag ej fiek lefva for henne - helsa!"

Hans rost tystnacle; brostet sorlade, agat lyek-
tes, och lifvets rorelse flydde hans stelnade pulsar.

:Natten utbredde sina morka vingar ofver faltet
oeh betryggade dansk a harens åteIUg under kano-
nem a af Landskrona. Tusentals faUna buro ett
blodigt oeh ojafvigt viUnesbOrd om olyeklig tapper-
het; slaget var forloradt, men aran var bibehållen
oeh armen visade sig dagen derpå åter i en akt~
ningsbjudande stallning for de efterfOljande se0'_

rame. Svenske konungen fann ej rådligt aU satta
allt på spel genom en fOrnyad slagtning, utan be-
gagnade sina dagen forut vunna fOrdelar på eit
saU, som val var mindre lysande, men med mera
visshet ledde till målet. Han intog en så val vald
stallning, aU han i det narmaste hind rade fiendens
gemenskap med landet rundt omkring, oeh inskriinkte
honom så godt som ensamt till Landskrona.

Der uppeholl sig generalen med sin familj.
Konungens af Danmark narvaro oeh hela armens
der koneentrerade hogqvarter samt forråd, med allt
hvad dertill horde, gjorde trangseln i den lilla sta-
den oerhard. Alla ofverf16diga personer forvistes
derifrån eller begåfvo sig sjelfvilligt bort, men ge-
neralen kunde ej fOrmås dertill, oeh hogkomsten af
hans forna tjenstel' gjorde aU man ej heller bestamdt



fordrade hans afresa. Han bodde ganska t.rångt;
men ville ej vara en af de forste att ofvergifva eU
land fOr hvars återinforlifvande med danska kronan
man' gjort så stora anstrangningar; oeh han narde
annu alltjemt i sin sjals innersta hoppet aU Iyekan
skulle blifva mera gynsam. Han anså g aU fram-
gången under årets fiilttåg varit otvifvelaktig, om
man från dess begynnelse uppsokt svensk a armen,
oeh ej forsvagat sina krafter med en onodig. beHig-
ring af Malrno. Han onskade aU genom sma er-
farna råd gifva nytt lif åt besluten om krigsopera-
tionernas ledning oeh ville uppbjuda alla sina haf-
ter aU vinna inflytande på dem.

Han oppnade derfor sin don fOr sallskapslifvet
oeh gaf goda middagar. Han hoppades arven att
Tildas narvaro skulle samla folk i hans rum, oeh
anbefalde henne den mest fOrekommande artighet
mot alla. Från Kopenhamn anskaffades ofverflod af
modevaror till kladseln, oeh snart var hans af tre
rum bestående våning ofverfyld af besok från mor-
gonen intill aftonen.

Tilda var ganska belåten med detta lefnadssatt,
oeh hennes naturliga liflighet oeh fallenhet fOr no-
jen gjorde den r6le, hon skulle spela, latt oeh af-
ven behuglig for henne. Mången fann henne oek
intagande; oeh nar Kevenbergs uppfOrande icke i
rinD"astemån tycktes smittadt af svartsjuka, så drogo
flel?e ej i betankande att oppet visa sig såsom hen-
nes tillbedjare.

Bland dem var baron von Latseh den mest
framstående, både genorn sin figur, sin vana att
gora lyeka hos fruntimmer oeh sin stallning i sa~-
hallet. Ceremonimastare vid hofvet, var hans 111-
flytande der i nojenas krets det sWrsta, oeh hans
rikedomar satte honom i t.illfalle, aU med ulla i ett
hof verkande medel befasta oeh utvidga det. Enk-
ling, offrade han nu endast på nojenas alta~e, oeh
lika myeket som han var omtyekt af de fruntu11lner,

hvilka voro fOremål fOr hans omsorger, afskyddes oeh
fruktades han af de ofriga samt af man oeh fader.
;\1en i generalens hus var han omfattad med den
fOrbindligaste artighet. Generalskan, som ej kande
honom mera an till namn oeh utseende, fann ho-
nom oandligt alskvard. Generalen, som raknade på
hans bitrade hos konungen, visade honom den stor-
sta uppmarksamhet; Kevenberg iakttog den oppna
oeh vanskapsfulla ton, som passar två i gunst va-
rande oeh på hvarandra afundsjuka hofman, om de
ej bOgt fOrklarat hvarandra krig, oeh Tilda, van aU
dansa på rosor under sina fOriildrars ogon, tankte
endast på aU baronen var en hygglig oeh rolig karl,
som alltid hade till hands en artighet for henne.

Den narbelagna krigsskådeplatsen gaf åt hofvets
lefnadssatt ett mera otvunget skiek, som egde ett
oandligt behag fOr alla dem, hvilka annu voro i en
ålder att behaga. Konungen sjelf var iifven besva-
rad af hufvudstadens stranga etikeU, oeh hade un-
der fiilUåget frikalla t både sig oeh andra del'ifrån.
Oaktadt alla allval'samma oeh vigtiga gOl'omål skotte
han likval alla sina nojen, oeh utan drottning var
likval bOgqvarteret, såsom det i militarisk stil kal-
lades, Landskrona en utgrening af hufvudstadens
eleganta verld.

En morgon tidigt, då Tilda satt vid f6nstret i
det rum hon bebodde med sin mor, stmmade ba-
ron von Latsehs vagn utanfor. Han sjelf satt deri,
med rod, guldbroderad sammetsjaeka, grona byxor
oeh silkesstrumpor, skor med stora guldspiinnen,
hatt med flerfiirgade strutsfjadrar, sammanhållna af
en juvel. Med ansigtet leende af en hofmans val-
villiga, sjelffornojda min, helsade han oeh Hit fl'åga
om han ieke finge gå in; men blef nekad. Då adres-
serade han sig direkt till froken i fonstret, giek dit
oeh sade:

"Det ar doek bra hårdt att ni ieke ar hemma



for mig; jag kommer annal's just fOl' aU fOreslå er
aU åka u!."

"Så tidigt på dagen", svarade hon oeh opp-
nade fOnstret.

"AngeHi.gna affarer skotas aHa stunder af dyg-
net", återtog han. ; Ki vet måhanda ieke, skona
froken, aU maskeraden hlir i af ton."

"0, nej", ropade hon. "Oeh jag, som ieke ar
i ordning med någonting!"

"Jag trodde nastan aU så kunde handa", fort-
f~r han; "oeh tog mig fribeten tanka på nodvan-
dlgheten fOr er aU i god tid fara t jJl Hanssen. Vet
ni, nu har han kommit ofver de taekaste kost ymer. "

"Jag taekar baron", sade hon, "fOr den glada
underraUelsen; langre fram på fOrmiddagen skola
vi se på dem."

"Langre fram på dagen", upprepade han; "ja
det hlifver i af ton, då ni får det nojet se andra
nyUja dem. Ni skall veta, min osynliga skona, att
man ar hefångd efter dessa kost ymer, oeh masker
har han oek af en ny invention, som ej hesvara
ogonen så myeket. Aek, hvad en sådan skulle
passa fOr edra lysande stjernor!"

"Men mamma ar ieke kladd _"
"Sag då mamma", sade han åter, "aU ni har

så angelaget - aU ni kan handIa sjelf; oeh ett, tu
tre al'O vi der oe,h tillbaka igen." '

Generalskan hade i det samma, obemarkt af
Tilda, inkornmit i rummet oeh hort, hvad haronen
sade. Tilda svarade:

"Men Kevenberg kommer rattnu hit, oeh vi
skulle foljas åt i hodarne."

"Som ni hehagar, min nådigaste", svarade ha-
ronen. "Karnmarherre Kevenberg, den lyeklige, oeh
ni fOrtjuserska, I gån ur den ena boden i den an-
dra oeh finnen uselhet oeh tomhet; oeh om I an i
middagssolen strafven utanfor staden en fjerdings-
vag anda till Hanssen, ar det basta oeh det nyaste

horta, innan I hi11l1en dit. ' Om vi aka nu kunna
vi valja bland hela fOrrådet; ni får då det s~m annu
ingen hal' seU. oeh ingen kan kanna i~en det på
maskeraden. EL' ojemfOrliga smak kan b då utvalja
det vaekl'aste oeh det, som mest kladel' el' fina va:d."

"Det skaJl du gora", sade generalskan. som
redan tyckte sig se sin intagande dotter kladd i
den smakfullaste dragt. "Det skall du erenast erora.
Jag har ej tid aU folja med dig'; men ~ar bar~nen
ar så god, så tag du din haU ~eh skynda dig."

"Men mamma _"
"Det ar inga men; ser du, der kommer red an

fru Schiltmans vagn fram - hon amnar sio' visst
oekså ut for aU handia. l\:ommer hon m:d alla
sina dottrar forst - oeh de, som så val behofva
så mycken prydnad! - så får du hloU det som de
fOrsmått. Skynda dig nu!" '

Tilda tog på sin haU oeh liJla kappa, oeh kom
ut på trappan, fOljd af en lakej.

"Ingen dragt kan visa er mera fOrtjusande an
den enkla, ni nu bar", sade baronen, och bjod henne
handen fOr aU uppstiga i vagnen.

"Kop en domino åt mig!" ropade generalskan
genom fOnstret i det samma vagnen rullade af.

Nar de återkommo. stod Kevenberer vantande
~å trappan; men Tilda ~ar så inhegripe~ i siU lif-
hga samtal med baronen, att hon ej markte ho-
n~m, utan helt mekaniskt stodde sig på den fOne,
nar hon steg ur den hoga holsteinaren på en liten
stege, som for sådant andamål staldes upp em at
"agnen. Han gick haklanges, talanc1e till von Latsch.
som saU qvar i vagnen med lOjet på sina lappar.

':Nu vet ni då det", sade hon, "men tyst! Det
her .]3g er om. Se hår, tag knytet och akta det
vål; bar in detta till mamma! Se Kevenbel'g! -
ar det ni, kusin, som år så god och hjelpel' mier?"

"Jag al' vjsst Ofverflodig hår". svarade h~n'
"kusin Tilda har så val valdt sållskap forut - ocl~



hvad baronen åtager sig, lyekas a1ltid bast. Jag
ville endast saga, aU tant har varit orolig fol' det
ni drojt så lange."

"Drojt så lange!" svarade hon; "vi hafva val
ieke varit borta mera an en timme -"

"~~ke mera an två oeh en half" , svarade han.
"Ar det mojligt!" ropade Tilda, tog afsked af

baronen i vagnen med eU ogonkast oeh en latt
hugning eller nigning, halften af hvardera, oeh hop-
pade in genom forstugudorren.

Baronen åkte hem, men Kevenberg foljde henne
in till generalen, som kom ut i fOrstugan.

"Lagom ar bast, miU barn", sade han; "du har
varit a1ltfOr lange borta med din baron. Låt henne
nu vara, Kevenberg, oeh kom in till-mig - jag har
åtskilligt aU saga dig."

DeUa "åtskilligt" var såsom vanligt många be-
traktelser ofver krigets gång oeh den politiska stall-
ningen oeh ofverlaggning om sattet aU verka på
konungen. Dessa långa samtal, hvilka for Keven-
berg fOrekommo alltfOr ofta, borjade besvara ho-
nom, så myeket mera som han helh'e ville tillbringa
hos fruntimren mesta tiden af de få timmal' han
hade lediga från tjensten. Nu for ogonbliek~t foll
det honom annu olagligare, emedan han ville se
Tildas maskeradkladsel, oeh ofverenskomma med
henne om åtskilligt i afseende på den; ty eftermid-
dagen ~pptogs af tjenstebefaUningen hos konungen,
med hVIlkens hoga person han skulle folja på ma-
skeraden. Men vanan aU lyda generalens nyekel',
vordnaden fOr hans år oeh begarE,t aU stå val i
hans gunst voro skal, fol' hvilka hans ofriga onsk-
ningar måste vika.

Kevenberg blef så lange uppehål1en hos O'ene-
ralen, aU han vid utgåendet bloU fiek tid alt eU
ogonbliek se in till fl'untimren.

"Ett enda ord, sota kusin!" sade han. "Hvilken
dragt bar ni i afton?"

"Den vaekl'aste, jag kan få", svarade hon
skiilmskt leende.

"Aek", svarade han, "er dragt ar a1ltid vaeker
nog bloU den låter se något af er sjelf. Men sag
mig' det, så aU jag på långt hål1 kan kanna igen er.'"

"Ja, gissa!"
"Jag har ej nu tid aU gissa" , svarade han litet

otåligt. "En herdinnas?"
"En herdinnas, min varda herde", sade hon;.

"jag hoppas ni har va.ekra o band på er s~af?." "
"Edra fiirger, kusm, pa stafven oeh I hJerta~.
"RaU artigt - adjo då", sade hon oeh sklC-

kade honorn på långt hål1 en sliingkyss.
Kevenbe~ giek.
"Nu skalf han blifva lurad" , sade Tilda glad-

tigt till sin mor, som nu kom in från sipa hushål1.~-
bestyr. Han tror mig kla?d .som herdmna, oeh.Jar
viiI aldrig kanna igen mIg I denna polska dragt.
Jag skal1 bry honom vaekel't, det lofvarjag; mamma
får ieke saga honom -" .

"Men min flieka", afbrot hon, "man bol' Ieke
narras med sådant. Ingen vet, hvad som kan hiinda
på en maskel'ad, oeh då ar det ej så laU aU få till
sig någon bekant, om man ieke forut kanner hvar-
andras kladsel."

"Ja, mamma - det handel' intet mera an att
vi roa oss så myeket battrc."

Generalen var samma dag till middag hos ko-
nungen. Dennes boning var fOga rymlig, men run~-
men moblerade med utsokt prakt oeh omsorg. SI-
den samt fOrgyllningar betaekte vaggarna; vene-
tianska ljuskronor med tjoeka pyramidalslipingar
hangde i taken; stora skåp, betaekta med skold-
padd, oeh mindre, helt oeh hållet af bernsten, voro
stalda i alla rum aU forvara så val konungens en-
skiida papper som oek penningar oeh andra dyrbar-
heter. I ett rum var tronen på en upphojning af
två trappsteg; en med skoldpadd ofverallt belagd



Hi.nstol, kHi.dd med rodt sammet, kantadt med guld-
snoren, oeh ofver den en Ijusblå himmel med breda
guldgaloner oeh långa guldtofsal' utgjorde det kuug-
liga satet. På hval' sin sida af upphOjningens of-
versla del låg eU lejon af silfver, oeh midt fOl' upp-
gången t j]] tronen på en sarskild piedestal, lika hCigt
med de ofriga båda, låg eU tredje. De voro sinne-
bilder af val det ofver Gota rike, oeh forda från
-deras vanliga plats på rikssalen i Rosenborgs sJoU,
fOr att gifva alla, så val Skånes invånare som fram-
lingal', eU ovedersagligt bevis på konung Christians
di.U aU återer6fra denna skona provins. Salen var
behiingd med gobelinstapeler, amnade till hCigre
rum, men som i deUa låga taekte vaggarna från
taket ned till goJfvet. Golfven deremot vittnade.
med sin a ojemna tiljor oeh de svarta randerna
mellan dem, aU huset ursprungligen ej varit am-
nadt åt en så fornam gast som den, hvilken nu
·der uppslagit sin bostad, oeh med en ung er6frares
hela sjelffortroende från detta stalle kungjorde, att
han åter lade Skåne under danska kronan.

Tolf personer suUo vid konungens bord, oeh
som det var den frånvarande drottningens namns-
dag, iakttogs all dervid vanlig hOgtidlighet. Alla
ratter framburos af pager på fat af rent guld, hvaraf
-ett par vagde anda till fem marker styeket. AHa
tallrikar voro af guld, skedal' oeh gafflar iifvenså,
Deh knifskaften af perlemor, inlagdt med guld; sopp-
skål ar oeh saltkar, allt af guld. Fastan solen kloe-
kan ett på dagen gjorde det ofverflodigt, 1'01'0 likval
fyra stora ljusstakar af guld, med hOga, fastan ej
{anda vaxljus, stalda på bordet, oeh två ljussaxar
.af samma metall lågo bred vid. FramfOr konungen
staldes två koppar, ur hvilka han draek, båda be-
stående af endast diamanter, med en fin infattning
af silfver. Syrakusa- oeh eyperviner iskanktes, oeh
dufvor, gass, morkullol', hjortstek, soekerrotter, jord-
artskoekor, skoldpaddsoppa oeh bakverk af mång-

faldigt slag utgjorde måltiden. Den slots med ned-
brytandet af elt sådant, som forestalde Ma}m? oeh
dess vallar, torn, hus, hamn, skepp oeh sa vIdare.

"Detta al' något", sade konungen, pekande på
bakverkpt, "som for Liljenroos kan återkalla arorika
oeh behagliga minnen. Ni var med vid belagringen,
då Horn fOrgafves bjOd tiJl att intaga s~aden."

"Den tiden, ers majestat, var jag Ieke. såsom
nu domd att sitta onyttig vid spisen."

, "Hval' var det ni erholl er blessyr i axeln?"
frågade konungen. . .,

"Vid stormningen af Kopenharnn, ers l1IaJestat,
nar Delvio' redan uppkommit på vallen med sitt
folk, oeh jag blef lyeklig nog att dl'ifva dem tillbak~
igen. Ja det var en het oeh allvarsam dag. ~a
hiingde hyndan på gardesgården, plagade hogstsalIg
hans majestiit konung Christiern saga."

"Svenskarne fingo då plikta for sin tro16shet:',
återtog konunO'en, "oeh hade mån riitt begagnat SIg
af den dagen, "så kunde sakerna fått en h~lt aI~nan
vandning. Men de, som styrkt konungen hil knget,
aktade sig fOr aU dela dess afventyr oeh styr:kte
sedan till den skamligaste fred, som kostade nket
så skona provinser. Hade jag då suttit på ~aI~-
marks tron, aldrig hade mm hand undersknfvIt
denna skymf - nej aldrig! Man bortskapkte den
storsta juvelen i danska kronan, oeh det hU hvem?
Till ett barn som roade sig med leksaker. GfOr-
svarligt! Allt' hade likval kunnat blifva godtgjordt,
om man troget oeh rigtigt underrattat oss om sa-
kernas dåliga stallning i Sverige sistlidetår."

"Om O'oda råd blifvit foljda", svarade gene-
ralen, stott" ofver konungens yttrande om tillfOrlit-
lighelen af de från krigets b6rjan, iifven af honom,
alltjemt ]enll1ade underrattelser.

"Nu taga vi emellertid in Malmo", sade ko-
nungen oeh brot eU styeke af bakverket.

"Om ers majestat" , forHor generalen, "hade
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"Från Kopenhamn, ers majestiit; just nu ofver-
kommet med en båL"

"Hvad skrifver man derifrån?"
"Man undrar", svarade hofmannen "om ers

majestat snart amnar sluta deUa falttåg.' Man tye-
kel', att efter så myeket anstrangningar for det all-
mannas basta oeh Danmarks ara bor ers majestat
nu få njuta någon hvila."

"Skrifver man intet annat?" frågade konuno-en.
"Man beraUar oekså", fortfor Reventlau '?, aU

de många krigsfångna svensk a offieerarne be~vara
s~aden oeh landet gen om sin fattigdom oeh elan-
dlghet. Oeh man vill saga att prinsessan Maria
Eleonora ar myeket nådig mot dem oeh aU hon
skankt dem stora summor. " '

"Ja, min syster ar odraglig med sin trohet",
sade konungen o~h ruskade sin långa, loekiga pe-
ruk. "Har hon gjort någon dårskap nu igen?"

"Bevars!" svarade hofmannen. "Prinsessan ar
myeket valgorande mot a1Ja, så långt hennes till-
gångar raeka."

"Sag ut - huruhar hon fåu penningar?"
"Man sager", svarade berattaren "att nåO'ra

j~veler. blif~it I?antsatta, oe? att afve~ prinsess~ns
forlofnmgsrmg ar lemnad at Aron Zaeehi for aU
man skulle få penningar. "

Fortretad skot konungen stolen från bordet oeh
stod upp, samt drog sig genast in i siU kaqinett
med grefve Reventlau. Efter en stund lat han kam-
marherren till saga salJskapet, att han ieke vidaI'e
kom ut,. hvarpå g~ste.rna aflagsnade sig. Generalen
begaf sIg hem pa Sltt rum, der han flere timmal'
vandrade fram oeh tillbaka ofver golfvet grubb-
lande på mid~agsmåltidens fOga trostrika' utgång
oeh pa framhdens morka, hopplosa bilder. Det
f?rekom honom: som om .han nu skulle spelat bort
Sll~ r.est, oeh hIl en ny msats kande han sig ieke
magtJg nog. Inga utvagal' visade sig for hans fel-

motståU den frestelsen vid falUågets borjan, så hade
nu ingen svensk arme kunnat satta sig deremot,
oeh ingen nu hålla faItet."

"Hvad menar ni?" frågade konungen oeh ryn-
kade pannan.

"Om ers majestats ofverlagsenhet sistlidna vår
blifvit begagnad", återtog generalen, "att krossa den
lilla fiendtliga haren, att sedan ofversvamma Små-
land, Halland oeh Vestergotland oeh satta sig i ge-
menskap med GyIlen16w, hade Malmo fallit af sig
sjelf oeh Fersen aldrig nu kunnat skryta af att hafva
fOrstort karnan af vårt infanteri."

Hofmal1llen ryekte på axlarne med en omkande
uppsyn ofver generalens djerfva oforstånd aU så
oppet klandra konungens kl'igsplan. Konungen bIer
stoU ofver hans nasvishet oeh sade:

"Ni sparade oekså inga visa råd vid det tiIl-
faIlet. Den raUvisan skall man gora er att ni då,
liksom nu, blandade er i saker, som det ieke tillkom
er aU afgora."

"Jag trodde", återtog generalen, "aU då jag
ser den afgrund, som oppnar sig fOr min kommgs
fatter, lemnas utan afseende, borde jag arven gora
allt hvad jag formådde fOr aU fåsta dess hOga upp-
rnarksamhet på den; oeh hiindelsernas gång torde
slutligen gora raUvisa åt miU omdome."

"Ert omdome lemnar jag i sitt varde", sade
konungen, "men omsorgen aU dermed tillrattavisa
mig, den kan ni verkligen bespara er, utan aU be-
hOfva derfor plågas af några sarnvetsagg."

"Jag skaIl visst ieke falla besvarlig", återtog
generalen. "En gammal utsliten man som jag, som
i statens tjenst uppoffrat sin tid, sin helsa oeb sin
fOrmogenhet bor vara nojd, om man lemnar honom
i ro aU do på en sophOg i Kopenhamn."

"Reventlau", afbrot konungen, "hvad ar det
fOr bref ni har?"
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slao'na vantan oeh det stilla privatlifvet var nu det
encla, som s):ntes återstå, hum ogerna han derpå
faste sina dystra bliekar. , ,

Kloekan fem begaf Slg emellertJd generalskan
med sin dotter till det stalle, der maskeraden gafs.
Det var en provisionell byggnad, utanfOr st~dspor-
ten bestående af flere for sarskJlda andamal upp-
fOrda storre oeh mindre hus, bodar oeh traskjul,
nu forenade o'enom fOr tillfallet gjorda gångar oeh
dorrar lwilk:t uto'jorde ett helt, som liknade en la-
byrint.' Alltsamm~ns var invan?igt kladt l?å ett lik-
formigt satt, samt forsedt med lJ~artade mobler oeh
prydnader, som tillsamman~, l.~tgJorde en end a sam-
manhangande krets, utan bOrJan oeh utan .s~ut. Doet
ena rummet kunde egentlige n endast skllJas fran
det andra O'enom storleken, oeh nar då trangseln
blef lika st~r ofverallt, oeh den i midten af alla
byggnaderna stalda musiken hOrde,s lika bullra?de,
så var det fOr hval' oeh en, som eJ med dess storre
uppmarksamheto al!tifrån ~it~ intra,~e i denr:.~ .hvirf-
vel gifvit akt pa smo omglflll~g, nastan, 0q10Jhgt ,at!
återfinna hvarken nagon utgang eller mgang. 1va
stora salar, fullkomligt lika i alla afseenden, ~oro
upptagna af dansande; i de ofriga rumm~n knng-
buros fOrfriskningar, spelades, pratades geh Jollrad~~.

I ett af de storre rummen stod pa en upphoJ-
ning en mask, fOrestallande Aran med en l~gerk~'ans
i sin hand. Bredvid stod Ryktet med sm mang-
dubbla tru m pet, och något p~ sidan Frede~1 me.d
ymnighetshorn, sadeskarfvar, vlmplar oeh .oIJV,~qVl-
star. Mars. Minerva Pluto oeh Apollo mtradde,
anforande en lång r~d danska krigare" hvilka under
Ryktets ljudande fanfarer krontes af Aran, .?ch ned-
lade "ina vapen for Fredens fatter. De bJodo upp
skonheterna till dans; på vagen till danssalen ost~d
Kupido med sin båge, oeh lat ieke något par ga Slg
fOrbi utan en pil, stundom blank oeh hvass, shm-
dom trubbig oeh forgyld.
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I skyn1l1ingen af ett annat stort rum satt Nat-

ten på s~n morka, uråldriga tron, besådd med glitt-·
rande stJerr:or. En halfmåne lyste på hennes i flor
insvepta hJessa, oeh Somnens gudar med deras
vallmo slumrade kring hennes fatter. Det sjelfsvål-
diga Nojet. och den yrande Dårskapen hoppade
rundt omkrmg med tusen upptåg; Vallusten hvi-
lade der på sin mjuka Mdd, oeh i hOrnet satt Sa11-
heten, obemarkt af mangden. Det ljusnar, Natten
sjunker oeh ~or,svinner med sitt sallskap ; in h'ader
Dag.ens ~~?l sm lysande, gyllen e skrud, åtfi:iljd af
olaltga folJeslagar. Rikedomen oeh Fattio-domen
.~rbetsali1heten oeh Lattjan, Snålheten och" Slafve~
net, Bekymren oeh Fornojsamheten, Helsan oeh
pselhete~, Glad,jen och Sorgen komma par om par,
J~mte ,~TIangfaldlga andra allegoriska figurer, en bro-
kl~ mangd, som småningom forlorade sig i det all-
manna hVlmlet af den muntra samlingen, oeh der
fortfor med fullfOljandet af sina roller,
. Det flygtig a Skamtet oeh Beslandigheten tyekas
mbegripna i en ifrig tvist; de nalkas det stalle der
Tilda ar, oeh Bestandigheten sager: '

"Denna vaekr'a mask skall blifva vår skiJjedo-
mare."

"Må ske!" svarade Ska;11tet; "åt skonhet oeh
ungdom lem nar jag spiran.

Den lrafasta karleken aras af mig.
SniJlet ach gladjen prisar jag hOgre.
Allvar ach heder dack ara for mel',
Behagen ach vettet tjusa mig mest.
Dygden ach hjertat gel' jag min hyUning.
KansIen ach IOjet fangsla min vinge.
Oskulden evigt eger min dyrkan. "

"Hos er vi finna allt forenadt, som kan fasta
lyekan oeh sallheten; en dans genom lifvet med er
vore min lifligaste onskan. "

n Att lljuta llojets korta tid vid er sida eO'er fOr
"
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stolar, matta oeh några speglar. Draperier ofver-
taeka vaggarne, så att ingen dorr synes till. Hem1es
ledsagare tager af sig masken, oeh hon ser med
naje b~ro.n von Latsehs ansigte, hvars rost hon fOrut
trott Slg Igenkanna.

"!ag .ar r!,gtigt t~'o,!t", sade, han, "oeh jag ser
att m, mm froken, eJ ar det I11ll1dre, Behao'ar ni
hvila er der isoffan, satter jaO' miO' har." "

Tilda teg oeh satte sig, utan f:rhoga, men litet
brydd aU Vara allena med baronen på ett sådant
stalle .

"Ett glas limonad, om ni befaller" sade han
raekande henne ett fulIt glas. ' ,

"Jag ar ganska Wrslig oeh taekar er oandliot"
svarade hon, tog af sig masken samt tomde hastigt
halfva glaset. - "Alldeles fOr starkt - det var sa-
kert något rigtigt vin."

Baronen tog hennes mask oeh forde den till
sina lappar.

Han satte sig ned på mattan nara sofI'an, sa-
gande:

"Vid min herskarinnas fatter, der ar min ratta
plats. "

"Ni skamtal' alItjemt, baron; nu skola vi ju
hviIa. "

"Ingenting kan vara mindre skamt". fortfor han.
"Ingenting kan vara vissare an aU jag alskar er
tillbedjansvarda - aU jag kysser stoftet af edr~
fatter. '
r' Han omfaUade he~nes knan med hanryekning.
TIlda stod upp oeh sag sig om efter dorren men
fann ieke eU spår till någon; hon bleknact'e oeh
s~onk tillbaka på soffan, der baronen satte sig bred-
vid henne, under de starkaste uttryek af sin brin-
nande karlek. '

"On: j~g skall kunna hora er lugnt", svarade
hon, "sa VIsa mi!?,'donen' harinne forO'ås J'ao' _
• (') "'-J , o t>
Jag maste soka min mor."

mig eU outsagligt behag; kom, låt oss vandra tiII-
samman genol11 deUa forforiska slagte!"

"Ni flygel' val hel1l'e med mina latta fjat, an
skrider tragt oeh betanksamt med henne genom
knuffning oeh trangsel?"

Båda fattade hennes hand till en dans; hon
foljde slutligen det lekande Skamtet i polskans
hvirfve1.

Hon ville slutligen hvila, oeh såg efter sin mor;
men modren satt ej på det stalle, der hon trodde
.sig hafva lemnat henne. Ledsagad af den, hon dan-
sat med, sokte hon en stund i trangseIn; andtligen
sade han:

"Vi hafva kommit åt origtig sida, ty generaI-
.skan satt i rummet till venster. For aU komma
fOltare, kan man gå tvars ofver genom denna sido\-
,gång. "

Han forde henne hastigt genom en val upplyst,
men smal oeh låg gång under den hoga stalIning,
,der musiken var, arver till andra sidans rum. Der
matte dem Kupido, som skiekat sina pilar till hOger
.oeh venster ; han afskot en på hennes ledsagares
hjerta oeh nedlade med vordnadsfull åtbOrd sin
båge, sitt koger oeh sina ofriga pilar for hennes
fatter. En mangd masker med lustiga upptåg sam-
lades kring henne; de besvarade henne med tusen
.artigheter oeh skamtande utlåtelser, hvilka ej alltid
voro så val valda. Trangseln omkring henne blif-
vel' starkare, bullret oeh stojet hogre, artigheterna
plumpare. Hennes stallning blifver af troUhet, 01'0

Deh bryderi odraglig. Hon hviskar till sin ledsagare :
"For all del, låt oss gå hiirifrån!"
Han tryeker hennes arm narmare sig, lyekas

med m6da att komma igenom hopen tiIl en liten
dorr, som genom en laU dragning på en fjeder opp-
nar sig, oeh tillslutes af sig sjelf efter dem. De
befinna sig då i ett litet, af en enda lampa matt
upplyst rum, elegant mobleradt med soffa, ett par
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, "Generalskan al' nojd, dåhon veto er var~ n:ed

mig", återtog han. "Hon vet att m111outsaglJga
karlek _"

Tilda slet hastigt sina handel' lOsa oeh sprang
upp, tog sin mask oeh sade haftigt: .

"Oppna dOlTen - annars skola m111a rop hit-
kalla hela sallskapet!"

"Tillbedjansvarda -"
"Oppna, oppna!"
"Men skona Tilda -"
"Oppna! Oppna genast!" .
"Unnar ni mig ej ett ogonbltek "
"Oppna! Oppna! Oppna!" .
Baronen fann sig fOranIåten att VIsa, h val'

dOlTen val' hon hastade ut oeh fOrsokte att allena
soka upp ~in mor; men fOrgafves. Hon val'. så fOr-
virrad att hon ieke en gång fOrmådde leta SIg fram
till en' af danssalarne. Då tiJltalade henne en mask:

"Skona okanda från Polen! Vill ni gora en turk
lyeklig for en end a dans?"

Hon iO"enkande rasten af en obekant, antager
uppbjudningen, oeh kommer på det saltet snart in
i den sal, hon fOr en stund sedan lemnat; men ~et
naje, hon fOrut fun.ni~ i dansen O~? detta ..brokJga
vimmel, kan hon ej aterfinna. Fott~rna aro so~:11
af bly oeh lemmarne magtJosa; men I hufvudet.:o-·
l'er sig alltsammans liksom under en feberdrom.
De hundratals olika figurer, som uppfylla salen,
mångfaldiga sig for hennes lnb.~llning, vexla o~'pp-
horligt utseende, form oeh atborder oeh omsvafva
henne liksom synliggjorda varelser .ur ~ndeve.rlden.
Hon fOrestalJer sig, att alla hafva sma ogon ngtade
på henne att alla eO"entliO"enhafva fOr andamål att
gaeka he~1l1e oeh plåga henne med tokiga uppt~g.
Hon tycker si~ vara den m~del'punkt? hvaromkrmg
de alla O"ora sm rund; hon 111bl11arSIg, att de mot
sin vilja" aro tvungna dertilJ, oeh att de derfOr aro
forbittrade oeh forfolja henne. Stundom forekom-

mel' det henne, som en liten figur i hast utstraekte
sig till en ovanlig langd oeh upplyfte sin hotande
arm; slundom att en annan krymper ihop sig fOr
alt obemarkt ligga på hennes vag ueh fOrskraeka
henne, stundom att många under 16jliga språng
fOrena sig han d i hand for alt omgifva oeh fånga
henne; de sluta en krets och haja ett gapskratt,
nar hon ar innesluten. Stundom åter tycker hon
sig se en oeh en smyga i hennes spår fOl' att bak-
ifrån stota dolken i henne, rifva henne med sina
klor eJler sluka henne i sitt ofantliga gap. Hon
vander sig om, de' fly undan och visa tanderna
med grinande ansigten. En slingrar sig som en
orm, en annan skakar en lejonman oeh en tredje
låter hora bjornens brum mande. Intet vanligt, in-
tet bekanJ ansigt e visar sig; hon al' som en ensam
mensklig vareise i en oken, omgifven af vilda djur
oeh spoken. Hon vet ej ratt sakert, om han dram-
mer eJler ar vaken, gal' en lalt bugning fOr den,
hon dansar med, oeh soker sig plats i en vrå af
salen for att samla sina tankar. Han bJundar oeh
borjar redigt fatta hela forhålJandet, ler afver sin
dårskap, men suekar efter sin mor. Då ser hon på
en gång sin mors domino vinka henne till sig; glad
oeh lyeklig springer han dit, hangel' sig vid hennes
arm oeh berattar sina oden fOr aftonen, under det
de gå genom ett par rum.

"Men hval' har mamma varit?" sager hon slut-
ligen. "Jag har sok t så fasligt. "

Svaret blef endast en hviskning: "Tyst så lange
oeh kom!"

Hon fOljer, men tror sig åter på ett litet af-
stånd se sin mors domino, hapnar oeh stannar.

"Kom, kom fort!" hviskar den domino, hon fOr
under armen.

"Tala hagt, eller låt mig se ett sakert teeken
att det ar min mor", svarar hon med beslut-
samhet.
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magnat kom, af tog masken oeh visade sig vara
baron von Latseh; han bjod en arm åt Tilda oeh
den anclra åt generalskan saO'ande:

"Jag smiekrar mig ~el aU få återfora min
vaekra landsman till siU hem."

. Alla gåfvo rum åt eeremonimastaren, oeh de
gmgo ~enom hOI?en, då Kevenberg återkom, fOr-
argad ofver aU eJ hafva funnit den han sokte fOr-
~r~ad ofver Tildas fOrr~ lå~ga frånvaro, for~rgad
ofver att en annan nu aterforde henne oeh afven
forargad ofver aU denna andra person v~r baronen,
som han nu tyekte alltfor ofta sokte hans fastmos
sallskap.

"Det glader mig", sade han med återhållen
h.arm, "aU en så intim van, som herr baron 0"01'

~Ig den. modan uppfylla miU åliggande, unde;' det
Jag ~prmger som en narr efter en nasvis usling.
Jag al:. er mycket fOrbunden."

"Ofverflodigt", svarade baronen, beholl Tildas
arm oeh lemnade generalskans åt Kevenberg' "det
har varit mig eU noje." EU spefullt loje h'vilade
vid dessa ord kring hans mun.

Kevenber~ markte ..det. val oeh blef ofvertygad,
aU han nu sag framfor ~;Jg den okande i domino.

"lVIåhanda", ..sade h~n, "a~' de~ deUa noje, som
hela af tonen berofvat mIg kusll1 TJldas sallskap. "

"Jag har haft den formånen en kort stund"
svarade baronen. (

. "L~nge nog", återtog Kevenberg. "Tilda! Har
m funmt baron vara en trogen fOIjeslage hela af-
tonen ?"

"AU kusin ieke dansat någon gånO' med mig i
aflon", svarade hon, litet stott "oeh iele alis varit
min foljeslage, det har jag fu~nit."

"Jag hal' sok t min herdinna", forUor han "utan
aU ~eta, huru hon stigit i rang. Det var bar~n for-
beha;le~ at.~ vara rne~ om hemligheten af kostymen."

NI kande den lcke", sade baronen oeh skrat-

"Fj oll a !" svarar hviskningell; "kanner du icke
igen mig?"

"Jag vill vara saker" , sager hon åter.
"Tokeri, kom bara!" fortfor den hviskande oeh

drog litet hårdt på armen.
"Min Gud! Det ar ieke mamma - Kevenberg",

ropade hon angsligt, igenkannande honom om aske-
rad ieke långt ifrån dem.

Han skyndade till henne oeh tog hennes arm.
Den okande i domino slappte oeh ville fOrsvinna,
men Kevenberg faslholl honom, sagande:

"TiIlåt mig veta, hvilken man hal' den aran aU
taeka fOr aU detta unga fruntimmer återfores till
sina bekanhl."

"Ofverflodigt", blef svaret, "det har varit mig
eU noje."

"Oanclligt forbunden", återtog Kevenberg; "men
jag anhåller få se er litet bakom masken, fol' aU
blifva i tillfalle betyga min erkansla."

"Slapp, min vaekra mask!"
"Tillåt mig fornya min fråga", sade åter Ke-

venberg.
"Tillåt mig fornya miU svar."
"Jag utber mig få se ert valvilliga ansigte",

fortfol' han.
"Gerna", svarade clen okande, vande sig hastiO't

om oeh visade temligen långt ned på den rundaste
delen af kroppen eU ansigte, all deles likt Keven-
bergs eget.

Denne blef flat oeh slappte den dorninoflik,
hvarmed han fasthOll den okande, hvilken forsvann
i hop en. Kevenberg skyndade efter, sokte lange
fOrgafves, oeh återvande slutligen till Tilda oeh
hennes mor, som under samtalet ditkommit.

Ord'lexlingen hade skett med någorlunda hog
l'?st och samlat mycket folk omkring de båda frun-
tJmren. De stodo ganska fOrlagna ofver aU vara
foremål for allmanna uppmarksamheten, då en polsk



tade hogt. "På min ara, skulle jag icke igenkanna
froken under hvilken dragt som helst. Milt hjerta
skulle saga mig det", tillade han hviskande; "det
ar en kompass, som ulan missvisning alUid rigtas
mot samma pol."

"Baron kan många konster", sad e Kevenberg.
"Afven den aU ega tålamod71, svarade han.
"Det ar stundom rådligast" , återtog Kevenberg.
"Det nare:s af en gnista hopp", hviskade baro-

nen, "om ni unnar mig den."
De hade ankom mit lill vagnen, som generalen

skickat efter dem. Generalskan frågade:
"Vill Kevenberg icke re5a med hem?"
"Nej, min tant! Jag har annu litet aU gora har."
"vm du ej uppoffra, hvad som ar qvar af ma-

skeraden, for vårt sallskap ?"
"Åh, låt honom soka det sallskap han helst al'

i", sade Tilda.
Kevenberg svarade icke, stoppade endast ned

kapporna omkring fruntimren, och vagnen rullade
bort. Han gick med snabba steg efter baronen,
lade sakta handen på dennes axel och sade:

"EU ord, hert' baron."
"Två, om det behagas. "
"Ni har forolampat mig."
"På hvad salt?" frågade baronen.
"På eU oanstandigt satt", återtog Kevenberg.

"N.i soker derjemte alt uttranga mig hos en flicka,
som ar fOrklarad vara min, och ni an vander afven
dertiJ] medel, som fOga aro till er heder."

"Om er flicka, hert' kammarherre, visar mig
någon godhet, så ar det ju en sak emellan henne
och mig. Giftermålet med er skall jag dock visser-
ligen ej lagga mig emot; heJlre påskynda. Men jag
tror alt ni, helT ka111marherre, drankt den sorgen i
afton så tappert, alt ni ej just noga marker, hvad
ni sager. Jag viII ej heller lagga vigt på edra ord,
utan ar er odmjuke tjenare."

"HelTe! Ni rågar ert mått", ropade Kevenberg
forbittrad.

"Jag skulle råd a er alt icke tala ur så hog
ton", svarade baronen.

"Råd", upprepade Kevenberg, "tager jag af
mig sjelf, och uppraUelse kriif\-er jag."

"Tag och kriif som det behagas" , sade baro-
nen. "Ni ut'saktar, herI' kaml11arherre, aU min tid
ej till åter -"

"Måhanda" , sade Kevenberg åter, tradande ho-
nom i vagen, då han ville gå, 71torde er tid, herr
baron, likval tillåta er att i morgon bittida klockan
sex mota mig utanfOr Sodra porten. Ni torde finna,
aU vi del' hafva något aU saga hvarandra på eU
spl'åk, som pistolerna tolka sakrast."

"Ni skall ej vanta mig fOrgafves'" sade baro-
nen och gick.

Fradgande af vrede begaf sig Kevenbel'g inåt
staden til! generalens. Gubben var vid dåligt lynne,
Tilda hade redan gått till sangs, men Fredrik hade
ankommit från lagret, fOljde. med Kevenberg till
hans qvarter och lofvade blifva hans sekundant i
en sak, den han ansåg så nara rora hans systers
heder.

Morgonen klockan hall' sex fOljdes de båda åt
utanfOr Sodl'a porten; efter en kort stund intraffade
der iifven baron von Latsch med sin sekundant och
en liten tysk lakare. Den sistnamde tog till ordet:

"Efter en pall strax en tuell - ja, det ar gan-
ske i sin ordning, ltlen jag bel' dock disse herrer en
gang besinne, hvatt en tuen ar for en graselig ting."

"Bespara oss Cl' predikan, min herre", sade
Kevenberg.

"En tuelI, mine hener" , forHor tysken, "al' en
ting, då den ene manschen trakter efter aU schtympe
den andre; uppbjuder alle sine h,arter aU fOrsehtore
och åtskilje, hvad den guttomlige forsyn och natu-
rens egen gang forenet, sambundet och uppdraget



- att bringe till dod oeh forruttneJse hvad den
sehtore himmelens oeh jordens herre b5d att lefve
oeh till~ke sig - att motarbete planen i det sehtore
hele umversum. Det år en ting som ar onaturlia."

"Då jag ej har varit med' om uppgorandet" af
denna plan", sade Kevenbera "torde doktorn be-
haga ~rsakta mig, om jag ~kulle foretaga något,
som eJ befordrar den."

"Ja, min herre", återtog doktorn "ni foretao'er
o.~h ~?retagero' oeq vet sannerlig ej hv'ad ni fOretaOgit
f?IT an efterat, da den gerning ar ajordt oeh viser
sIeh .u?der dess e~entljge for!n. Då viser det sieh,
at! Dl l ett augenbheh bl'aeht l unordnung, hvatt som
ma~ge år haft mode. ocl~ arb~ite aU tillskape oeh
fullkoII:ne, ocbs?m VI, ehIrurglæ doetores, ieke uten
lang tId und nlleken kunseht fOrmå återsehtalle i
sin fordne esse igen."

"Jag beder er, mine gunstige herrar! Besinner
a.tt naste. augenbJick ej kan godtgore hvad det for~
rIge brutIt. Geh hvarfOr ar hele denne affar - for
en paketelI -- en paketel!!"

"~err dokto.l'TIS ~.~mve.tsgrannhet ar ju nu till-
:,re.?sstald, oeh Jag for mm del", sade Kevenberg.

yarderar m):eket nttryeket deraf; men fOrolamp~
mngen kan eJ ostraffad få ske."

"Ratt så, raU så", fortfor doktorn . "den kam-
merherr ar doch en fornunftia karl och den baron
hoppes jag iifvenså. En fOroåmpnlng med ord kan
bestra~es med .?rd - oeh en fOrolampning genom
eondmte godtgores med ett fOrbiiUret eonduite -
oeh någre ursaktninger, som gå af hjertet."

"Det vore val ieke omojligt aU komponera sa-
ken", sade baronens sekuudant.

"Kanske", sade Ofversten; "om den fOrolam-
pande. l1.1edgifver ~ig haft oratt, oeh forklarar sig
beredvIlhg aU bedJa om ursakt."

.. ' "Om kammarherren går in derpå, så ar jag
nOJd med den upprattelsen", sade baronen.

"Jag skulle gi.fv~ u~praUe.lse!" ropade" Keven-
berg, "jag, som bhfvIt sa nedrIgt ,;;kxmfad. ..

"Min herre", sade baronen, pa hva~ saU, ~f
mig? Det begriper jag ieke. G~rna ~or Jag ~.r hll
viljes oeh o slåss med ~r, o men pg .!na~.te bekanna,
aU om naO'on af oss l gal' af ton forolampade den
andre, så ;ar det kammarherren, som ar den skyl-
dige.". "Aeh du sehtore Eseulapius!" utropade dok-
torn. "D~ kanne mans ieke rigtig ursaken till den
hele tuelI, någondera. Geh and.å så komma de hithan
med mordiske blieker, med pIstoler oeh kulol', d~n
fOrhatlige nye franske invention. En k.ule,. der fal'
en sådan kraft sig meddelt, ar en farlIg tmg; del!
o'år ofte hvarthan den ieke skulle. Man syfter pa
~n ben 'den tl'effer i hjertet; man syfter på axeln,
den tr~ffer latt i pannen. Nej, d~n gamle. sed med
svard oeh klinge, den ar langt båttre; spItsen kan
krype in en tumme eller to djupar~ an man amnat,
men lapperi. Den glider laU fi:ir~1 de f~st~ deler,
oeh skal! a1ltid samme vag bort Igen; VI lake det
snart till, oeh arren blifver knapt sedd. Mep en
kule - den ruser genom koU oeh sener oeh sJelf:.e-
de hårde ben. Den emporterer aUt, hvad den m?-
ter, oeh lemne1' ett vaeuum, S~l11 ar ganske seh:ar
att fylle ut igen. Den satter SIg oek stu~dom sJelf
qvar i den djupe bless~r, forskanser. SIg ba~om
muskler oeh ådror, der mgen kan k.mpe den fast,
oeh plågen blir en langsam dM: NeJ, den ..g~y~~I11C-
inventus ar att respectere oeh eJ att eftertolJe.

"Emellertid ar det nu denna inventus", sad e
Kevenberg, "som hotar he1'r. barons dyr?ara lif,
jag inlåter mig ieke vidare i någon ordvexlmg, utan
begar aU borjan må ske." .. o.

Sekundanterna laddade de medforda tva palen
pistoler, hval' oeh en åt sin k~mrats motstånda1'e,
oeh eftersågo noggrannt aU fltntorna voro hvassa
oeh hjulfjedrarne oforsvagade.



"1'\'å skott hvardera", sade ofverslen, "dermed
.ar saken slut; trettio slegs afstånd, lika sol och lika
vind. Den, som al' sårad, får skjuta sittande."

"Men hvem skall skjula fOrst?" sade baronens
,sekundant.

"Jag, som ar forolampad", svarade Keyenberg.
"Nej", svarade baronen; "det ar jag, som ar

forolampad genom edra ohofligheter, oeh dertill ut-
manad. Rattigheten aU skjuta fOrst tillkommer mig."

"Om baron ej erkanner all sin Ol'alt emot mig",
.återtog Keyenberg, "så gor jag likval min raUighet
gallande."

"Nar kammarherren har saU sig något i sin-
net", svarade baronen, "så kan han ej ofvertygas,
jag vet det nog. Hvad upprattelse fordrar ni då?"

"AU herr baron utan omstandigheter bel' mig
>Qm ursakt fOl' allt det fOrolampande i sitt uppfo-
rande mot mig i går afton."

"Nå val", sade baronen, "om jag kan gora er
till viljes med så litet, så ar jag gerna till tjenst j
·oeh bel' kammarherren ursakta allt det forolam-
pande i mitt uppforande mot er i går. afton."

"Pultron ", återtog Kevenberg med hog rost,
"på kna skall du afven afbedja din skam16shet med
portraltmasken, eller oek måste den aftvås med
bjertblodet. ';

"Nej", svarade baronens sekundant. "Kammar-
berren har redan erhållit den fordrade' reparatio-
nen, oeh dermed al' gårdagens afI'ar afgjord."

"Så myeket mera al' den afgjord", sade baro-
nen, "som jag alls ieke fOrslår, hvad kammarherren
menar med detta nya påstående. "

"Jag menar" , återtog Kevenberg haftigt, "att
ni ar en pultron oeh derjemte en skurk."

"Aeh, du liebel' Golt!" sade doklorn, "]n'ilke
mansehel'. De aro vilddjur, som ieke hafe någen
ro innen de sonderrifYit hyeranden. - Men han al'
ieke vel _"

Baronen begynte ock verkligen darra i alla
leder, oeh tanderna haekade mot lnarandra, vare
sig af fortrytelsc och harm, af skam eller någon
annan mindre hedrande orsak: nog af. hans kropp
tyektes ej yara sinnad åtlyda den manliga .viljan

o
'

fastan den senare bjod till alt geno111 ryekmng pa
axlarne, skakning af ofverlifvet oeh vridning af h?f-
vudet återtaga silt forlorade valde. De bugtlga
knana oeh de ororliga folterna kunde omojligt foras
till lydnad igen, lika litet som blodet återfås på de
farg16sa kinderna. Sjelfva tungan nekade sin van-
liga tjenstfiirdighet oeh slot sig matt till den t?l'l:a
gommen. Hans sekundant deremot sade med lfng
ton oeh åtbord:

"Nu gifves ieke mera någon f6rlikni~g, oeh jag
anser på baronens vagnar detta sista yltrande vara
en den grofsta forolampning, som endast genom
blod kan l.ltplånas. HerI' ofverste, vi afmata di-
stansen."

Båda sekundanterna uppmatte trettio steg oeh
nedsalte sin a varjor i marken på de stallen, der
motståndarne under striden skulle intaga sina plat-
ser. De laddade pistolerna lades der åt hvardera
af dem oeh allt var snart tillreds, utom baronens
sinnesfO'rfaltningj men afven den åierkom sll1tligen
i det skiek, alt han kunde yttra sig, sedan doktorn
taait fram en liten flaska med star kande elixir' oeh
gif'vit honom en god dosis. Han återhemtade sig,
blodet kom i sitt forra ornlopp åter, lernmarne blefvo
underdåniga tjenare, oelt hela hans skiek antog en
mera behjertad hållning. Slutligen sade han:

"Jag tager er, mina herrar, till viltnen, huru
kammarherren nu på det mest ~kymfande salt for-
gått sig mot mig. Hans ursinne i går afton ville
jag tillskrifva det upphettande vin et eller den for-
villande svartsjukan j jag ville g16mma den adel-
modigt - men delta går allt for lån gt. Man kan
blifva så rasande", tillade han, stampande med fo-



ten, "att man ej kan styra sig. Nu lal'er likval ingen
magta bestrida min rattighet till fOrsta skottet?"

Kevenbel'g endast bOjde på hufvudet oc~ !nt?g
sin plats. Med afmatta steg gick baronen hl} sm,
såa noga på pistolen, forsokte forst ett par ganger
atr taga korn på nå~ot liflost fOremål på sidan,
skot derpå, men fOrbI. Kevenberg tryckte genas!
derefter af och felade afvenledes. Hans mun drog
sig tillsammans till ett fOraktligt småleende; han
liksom omkade sig ofver sin egen bråds~ande ifver.
:\'[en baronen tog fOrnojd den andra pIstolen, bad
sekundanten noga efterse att låset var i full ord-
ning, skot och felade åler. Man ville sed~n p~stå,
att hans hands svigtande rareIse och en VISSbJmk-
ning med ogonlocken vållat denna motgång. Hafols
anslgte b'lef hvitt som ett larft, ogonen slOto sIg
tillsamman. ochhans venstru hand grep efter den
nedsatta v~rjan, liksol1l efter ett stod, med~n hogr.a
armen alltjemt utstrackt qvarhOll den afskJutna PI-
stolen i luften, der dess mynning beskref en cirkel,
som blef allt storre och storre.

Kevenberg tryckte af - baronen låg badande-
i sitt blod. .

Doktorn sprang fram, såg på honom ett ogon-
blick och utropade:

"Fy, min kara van, skjuta rnannen i ~ufvud~t
och icke til! do ds - fy, kara van; hans ansIgte b!Ir
ju ruineradt och hele hans lycke hos de vackre
fruntimmer. "

Venstra kaken befanns vara sonderskjuten och
några framtander afven b.?rttagna af kulan. .. o

"ValfOrtjent!" sade Kevenberg. "Saken ar da
slut." .

Baronens sekundant och liikaren stannade hos
den sårade fOr att forbinda honom; de andra båda
gingo med stora steg till staden, del' Fredrik genast
fOranstaltade om en vagn att fOra baronen till hal;s
qvarter, liksom han afven drog fOrsorg derom, alt sa-

dant skedde med den varsamhet, omstandigheterna
krafde.

Samma eftermiddag satt Tilda allena i sin kam-
mare, nar hennes bror och fastmannen inlradde
med allvarsamma ansigten. I den senares kunde
man lasa uttrycket af det missnaje, som annu se-
dan fOregående aftonens hiindels~r grodd.e i o h~ns
innersta for Tildas uppforande, hVIlket vant sa !Itet
smickrande fOr hans fåfanga och egenkarlek. Skrat-
tande, neg hon djupt fOr Kevenberg och sad e : .

"J ag får bedja kusin om fOrlåtelse fOr mm
obeskedlighet i går; men jag ble f nag. slraffad der-
fOr. Den ledsamme baronen bragte 111lgalldeles ur
mitt lynne genom sina upptåg och fOrstCirde ~'igtigt
hela det naje som aftonen annars kun nat erbJuda."

"Jag fruktar", svarade Kevenberg ton·t, "att ni
ej fann honom så ledsam i går."

"Åh! - Ni har ingenting att frukta; det vet
ni nog, och derfOr gal' ni er så s~ker oc.kså, aott ni
slapper en sådan yrhti.tta som l~11gur sl~te. pa e.tt
så farligt stalle. Det var ohygghgt - neJ, Jag vtll
aldrig tillbaka på en maskerad !" ' ..

Hon beskref fOr dem en del af sma oden och
fOrestallningarna under dansen så okonstladt och
glad t, att Kevenberg, som fCiresatt sig att vara .ond,
och Fredrik, som skulle utforska och morahsera
henne, endast skrattade och pratade bo~t ett par
timmar. Slutligen sad e hon, mycket vafollJgt:

"Men jag fruktade till slut, att ku~m och ba-
ronen skulle blifva ovanner, och ar hJertans glad
fOr att det icke skedde. Ja, jag ar fardig, kusin, att
tacka er derfOr på alla upptankliga satt."

"Baronen tackar. honom ej så mycket", sade
Fredrik.

"Huru så?" frågade hon.
"Han fick plikta fOr gårdagsaftonen", sva-

rade han.



"Jag fOrstår dig ieke, bror Fredrik" sade han
åter med frågande bliek. '

"De hafva verkligen duellerat i dag morse,
oeh baronen ar blesserad", svarade han.

"Ja så", sade hon allvarsamt. "Då behåller
jag m.!n t~cksan~het. fOr mi~1 egen goda vilja, och ni
har val gjort nug hil en vIsa fOr hela staden. Hal'
han fått någon liten skråma?"

"Ty varr", sade Kevenberg, "har han fått ett
marke, som fOIjer honom hela lifstiden. Hans an-
sigte blifver något vansUildt af skottet."
" "qeh ~i ar så barbarisk; Kevenber~", sade hon,
att m skJuter med kula pa en menmska, som ar

er landsman oeh kamrat oeh som ni dagen forut
omfamnade oeh kallade er van ! Jag hade knappl
trott det om er, kusin."

Hon ~a~tc sig allvarsam oeh tyst til! sitt aI'bete,
?eh det IIfltga, muntra samtalet var forbi. Intet
mfall afbrot tystnaden, som !iH hOra sjelfva deras
andedrag. Efter en stund giek KevenberO' in til!
hennes far, oeh Fredrik blef qvar. b

. "Syster", sade han med tårfullt oga "du min-
nes val ryttmastar Stålbrand, som så ådelmodigt
skankte mig min frihet?"

"Om jag min s honom! Ja visst alltid med er-
kansla. " '

"Han skiekar dig åter denna rino' som han bar
till ett minne af dig." 'Ol

oDervid framtog ~an ringen, hiingande på sitt
blaa band, som han VId forsta QO'onkastet iO'enkande
for det samma hon sett den aft~nen på Sodra åsen
då hon gjorde fOrbindningen. '

"~kiekar mig åler - min. Gud! Ål' han fången?
- Nej, han ar visst dM!"
.. J!'tedrik teg; hon såg på bandet oeh utropade
angsllgt: .

"Blodigt! - Sag mig Fredrik, min alskade bro-
der, ar han dod?"

"Han fOll fOr sitt fadernesland", svarade denne.
Tårar, smartans oeh sorgens tårar, stortade ur

hennes ogon, men intet Ijud kom mera ofver hen-
nes lappar. Fåfangt bjod Fredrik til! att gifva henne-
någon trost, hon endast vinkade åt honom att gå,
betackte sitt ansigte med nasduken, tryckte bandet
med ringen til! silt brast - och all hennes styrka
upp16stes j gråt. Malt lacle hon sig på sangen; tyst
och gråtande fOrblef hon der, och fornyade endast
sitt tecken åt Fredrik alt gå.

Vid aftonmåltiden berattades hon vam illamå-
ende, och under flere dagar var hon osynlig fOl'
alla utom fOr modren. Man trodde allmant, alt
cluellen gramde henne; att hon sorjde den alsKvarde-
baronens olycka, eller åtminstone att handelsen
mycket upprort henne; man beraltade, gissade och
fortalade, til! dess slutligen något annat iifventyl'
gaf sysselsattning åt ryktets hundra munnar.

Vigtigare handelser faste ock snart allmanhe-
tens blickar. Danska hiiren bOrjade ofverskeppas
til! vinterqvarter på Seland, och konungen afreste-
sjelf dit. Generalen hade icke Iyckats alt vinna
något afseende åt sina forestallningar om armens.
marsch til! Christianstad och Bleking; man tycktes
snarare ångra aU vid krigets borjan allt fOr mycket
hafva foljt hans råd. Man tycktes g16mma den
forsta framgångens Iycka, glomma, att egn a felsteg
tillintetgjort de stora forhoppningar, som grundades
derpå, och endast hafva hugkomst for de summor
och det folk, som af Danmark blifvit fOrs16sade
utan aU andamålet vanns. Man tycktes vara sin-
nad ofvergifva hela fOretaget och vilja lemna gene-
ralen åt silt ode, obelont for sina tjenstel' och utan
el'sattning for sina gjorda uppoffringar. Kevenberg
vågade efter sista samtalet under middagsmåltiden
knappast infOr konungen namna generalens namn
mera, och han fann alt man hall honom rakning
fOr. den omsorg, han slutligen tog att afvanda allt,



som hos konungen kunde återkalla tanken på den
gamle generalen. Också f6ljde Kevenberg ofv.er
Sundet med konungen såsom tjenstgorande kam-
marherre.

lVIissnojd i bOgsta grad, qvarstannade likval
generalen lange i den af hofvets och bOgqvarterets
Iysande cirklar ofvergifna, otrefliga staden, ti1l dess
han blef underrattad, att hans egendom i Skåne af
konung Carl blifvit f6rklarad till kran an forfallen.
Yid samma tid uppgick i Kopenhamn for honom
ater ett nylt hopp, att genom personlig narvara
derstades rnojligen kunna verka något i politiskt
afseende. Då hyrde han sig två isbåtar fOr att
komma ofver vattnet.

Sundet var vid stranderna isbelagdt men midt
i 0l?pet, o och ofverfarten hade de sista åtta dagarne
vant svar. Men generalen kande ej nåO'ra svårig-
heter; han ville resa, och de afreste. e

En vacker vintermorgan i dagliingen val' all! i
roreIse igeneralens qvarter. Redan af tonen farut
hade de saker, som voro lyngst och svårast alt
flytta, h}i[vit nedburna till båtarne; men tillrackligt
askar, laoor, kargar, kuddar, kappol' och fallar med
mera voro annu qvar alt bara for lakejer, pigor
{)~h matroser .. Innan solen hunnit upp afver den
vmterklara honsonten, voro generalen och fruntim-
ren np,re vid stranden och satte sig i den af bå-
tarne, som var minst lastad. Generalen såg efter
att. han hade, sina. schatull och det lilla jernbeslagna
skrmet hredvld Slg, och bad sedan fruntimren be-
r~da sig p,å en sval fOrmiddag. De svepte fallarne
val om Slg mot den. skarpa nordanvind, hvilken
sopade bort en betydhg del af den ringa sno, som
I~g qval~, nastan endast i markens små fardjup-
mngar, akerns fåror och clylikt. \ Snaflingorna foro
med eget, sakta klingancle ljud afver de bara flac-
karna på isen, och alla tecken tycktes rattfardiga

sjafolkets omsorg, alt genom annu en sup stålsatta
sig, som de sade, mat kalden.

Båtens åror lades på två stallen korsvis till-
sammans tvars afver dess båda rel-ingar, akter om
årkultarne, och sjafolket gick, två och två, på hvarje
sid a utrned båten, lade brastet mot årorna och skot
på med handerna. Kalen var jernskodd och hal-
kade temligen latt utåt isen; allt gick bra. Efter ett
par timmars fard på detta satt kommo de ti1l appna
vattneL Vinden hade akat upp, bortfOrt den sva-
gare isen och dref vågornas skum bOgt upp på den
fasta karnisen. De resande måste stiga ur, medan
båten varsamt skats ned i vattnet; den fastbOlIs tatt
invid isbradden med båtshakar, och nar alla stigit
inom dess gungande bord, sattes af med fart. En-
dast refvade segel fordes, men det var nog for att
snart hinna upp fly tande, tunnare, men sega och
sammanhangande ismassor, som, lasryckta från den
gamla fasta isen, nu fOljde med b6ljornas sval!.
Styrmannen sakte undvika dem, styr de nordvest,
men matte en derifrån kom mande dylik massa, och
båten fastnade mellan dessa båda, hvilka af vinden
fOrdes tillsammans. Med långa afver knaet upp-
dragna stoflar af sjalskinn, stego matroserna ut
på isstyckena och Iyckades slutligen att draga upp
båten på ett, som var temligen starkt och vid-
strackt. Nu fortsattes resan så som den var borjad,
ti1l dess isen blef svagare, båten sjank ned deri
så ofta och så djupt, att de dragandes eller påskju-
tandes krafter slutligen ej mera farmådde framslapa
den j den fastnade och man fOljde med isen, som
af den haftiga vinder.. hastigt fOrdes sOder ut. .

Den andra båtens styrman hade emellertid sett
den farstas motgång, andrade sin kosa mera upp i
vinden, Iyckades aU norrom kringsegla den farliga
flottisen, och var efter ett par timmal' redan vid
den fasta, på selandska kusten.

Ingenting kunde nu hjelpa våra resande fram,
Snapphanarne. 20



forr an omsUindigheterna blifvit mera gynnande;
de måste derfor bemanna sig med tålamod, sma-
kade på matsacken oeh f6rplagade de trotta sjo-
mannen med ol. Solen sken klart på den hvita,
blankande sodra Åsen oeh upplyste afven på af-
stånd Kopenhamns torn. De irrade nu midt em el-
lan . de båda fiendtliga landema på det tro16saste
element, f6rdes ovisst hvarthan, af omstandigheter-
nas tvåI1g, utan f6rmåga att leda dem efter sina
onskningar oeh med f6ga hopp att snart oeh lyck-
ligt komma ur denna belagenhet.

En bild af vår stallning i verkligheten, tankte
Tilda. Styrmannen rigtal' sin kosa oeh styr, folket
drager oeh slapar, vi onska; men isen for oss hvart-
han den behagar.

"Om isen ieke fastnar mot Amagers udde, så
drifva vi i natt ned åt Kiogebugt, oeh om det blå-
ser upp till storm, så kunna vi gå utåt Ostersjon" ,
sade styrmannen. "År har ej tillrackligt proviant
om bord, så spara på den; kanske behafva vi ata
af den ett par dagar."

"Nej, styrman" . sade en gammal matros oeh
pekade på en bergspets inne i skånska landet, som
syntes mark oeh holjd i moln; "nu kommer snart
Klintegubben oeh hjelper oss."

lnom få minuter giek oekså vinden om, blef
ostlig oeh ann u starkare an f6rut. Den dref flott-
isen mot den landfasta, vrakte den tunnare oeh
16sare. med buller, brak oeh dån hagt upp på den
starkare delen, sonderbrat ett styeke efter ett annat
oeh forsatte båten i en gungande, orolig rareIse.
Snart brast iifven det styeke, som fasthall den, så
alt kolen åter vaggade på vattnets skummiga yta;
styrmannen såg att stormen oppnat en smal ranna af
inloppet till Kopenhamn, styrde dit oeh var lyeklig
nog att hinna till den efterlangtade bryggan just i
det isarne åter sloto sig tillsammans taU bakom
båtens akterståf.

Tilda vande sig om oeh betraktade beundrande
detta oyana skådespel. Hon varseblef afven då
solens sista strålar, som, kastade på skånska vallen,
uppJyste dess smala rand vid himlabrynet ett ogon-
bliek; solen sjonk, o<;h fådernejorden f6rsvann i af-
tonens toeken. Det forekom henne såsom ett van-
ligt afsked, oeh rord stod hon qvar med ogonen
fasta på det stalle, der den alskade hembygden
syntes for sista gången.

Så åro vi då skiIda åt, tankte hon; det vackra
land, som sett mig fodas, der min barndoms blom-
mor bratos, der dess sorgfria dagar så lugnt f6r-
flutit; der jag var så lyeklig oeh najd! Jag skaJI
ej mera återse det; adets vag har kastat mig på
frammande kust :- aldrig kan den blifva mig så
kar - aldrig så som de blomsterrika dalarne kring
Siifveby. Ja, min barndomstid ar till anda, nu har
min lilla båt satt ut från den sakra hamneu oeh
begynt sin ovissa kosa på detta lifs oroliga haf.
Aek, jag ville så gernahålla mig i vassen; jag
fruktar stormal'l1e i oppna sjon - men odet bjuder,
oeh jag lyder med bafvande hjerta!

År f6rf16to oeh sjunde vin tern hade ~fver Skå-
nes gylne slatter bredt sin hvita duk. A oeh gal
taektes af is; endast ytan oppnade en yak, der
vattnet var som djupast, oeh ur hvilken det i såar
hemtades af byns tririd,lagda fliekor med sina tra-
skor oeh rada strumpor oeh mångdubbla kjortlar.
Vid vaken stod hon, på hvars afstotta braddar oeh
ojemna sid Ol', gran a af åldrig mossa, man doek
ig'enkande den tåliga eken, hvarur boskapen drue-
kit sedan ett halft århundrade. Kalden var strång,
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oeh nordostlilYa vind ar bådade intet tovadel'. Mid-
dagssolen sp~ed sina sneda strålar ofver nejden,
men endast sparfvarne utanfor logdorren tyektes
for en kort stund frojda sig deråt. Preglarnes tata
fall tillkannagaf, att fyra flitiga bonder, i pelsar oe~l
skinnbyxor, voro sysselsatta att mot lergolfvet at-
troska årets grOda.

Mor satt i stugan vid den runda hornspiseln
oeh rorde i grytan, som hangde på sin krok ofver
en sparsam eld. Dottern tog bort ofverlefvorna
efter frukosten, framsatte annan mat oeh aftorkade
vårds16st forut nyttjade traskedal'.

"Dorta" sade gumman, "lop ut å' se till, hvad
Pernille ta'r' sej fOr; hUf! kommer då aldrig ig'en.
_ Boskapen ar vall snarlig valned;, men ja' ka!1
tro att rusthållerens Nils ar framme Igen. Det bhr
andå' ieke ann't an slarf ma' ham. Han a' inte'
så'n som far va' fOr ham, den tid ja' geek till va'ns
ma' prastens kor, å' han krob gennem vindojet.
Ja da' va' gutt att lide på, 'skont karringen, mor
hans, va' ett styggeIse. Ja' minnes n?ek hur' ja'
ared når hu tvang ham att ta' den nge greb ban
på Hafringe; Ja - ja' må grade an når ja' hugser
på' et. " .

Dorta sprang till dorren, tog på sig traskorna
med istoppade halmen oeh luffade så, langs den
svartgråa stigen, lled till den lilla ån, hvars min-
skade vatten sokte sig vag mellan stenarne oeh
isen, samt utbredde sig något litet nedanfor byn på
etl stalle, der gassen om sommaren brukade plaska.
Nu fangslades logplatsen af en half alns is, på
hvilken hornboskapen med drojande steg vandrade
fram oeh tillbaka omkriRg vattningsstallet, del'
Pernille verkligen stod i ett lifligt samtal med be-
malde Nils.

"Skynd' dej, skynd' dej", ropade Dorta på
långt håll redan; "mor kallar. "

Vid erinran' om denna fruktansvarda person

.
vande Pernilla sin alskare hastigt ryggen, skrek åt
sina kor oeh kalfvar oeh viftade med armarne ;
flickorna hjelptes åt att samla ihop noten oeh med
skyndsamhet drifva dem uppåt byn.

"Hvl!rfor' gråter du?" sade Dorta till Pernilla,
"a: han inte' en snall fyr?"

"Ack jo!" svarade Pernilla; "men far hans,
rusthållaren, som nu ska' uh-eda en ryttare med ok
oeh allt, har sagt, att han ska' rida fOr rusthållet.
Oeh Nils ar nojd med det, bara han får den bla-
siga marren te' sett ryttare-sto: den marren, som
år så galen, aH hon floja ofver det bredaste dike
på garde t. Aek tank, om det blir ofred igen, då
ska' Nils ut med de andra; kanske till Tuskland
eller ~ud vet hvart, oeh kommer aldrig igen mera."

"A", sad e Dorta, "nag kan han komma igen
andå; men nu a' d~' ingen ofred, oeh kungen vill
ingen ha', saga de. A' tank, hur' rask Nils ska' se
ut, ma' sin trehorn'te hatt å' sin varja, oeh mun-
tering på da' granna oket." .

Pernilla drog på mun, tårarne afslannade oeh
det blå ogat glanste af liflighet.

"Ja, nag a' det så", sade hon; "men ja' blir
lall hjertangslig når ja' tanker på ofred."

"Å'", svarade Dorta, "når afse'n kommer, så
har du vall an't å roa dej ma' i stufvan tanker ja.
~ar ska' de monstras?"

"Om måndag", svarade Pernilla, "tror jag allt
att de ska te'sarnmans i Kaflinge, oeh upserene ska'
komma dit å' se på dem alla, sa' Nils."

I det samma kom gubben med drangarne från.
logen. Dorta slog ned ogonen oeh sprang in till
modren ; Pernilla foljde henne med hiilarne hogt i
vadret.

"Du får ett yrva'r te' hustru, om du ta'r 'na,
Per", sade gubhen, vandande sig åt den af dran-
garne, som giek honom narmast, en Jång smart oeh
valvaxt karl med Jjust hår, i blå vadmaJstroja oeh



bvxor samt laderskor oeh snosockor. De ancl1'a
båda voro 'klumpiga figurer, axelbreda oeh hjul-
benta, i fårskinnspelsar, korta skinnbyxor oeh grå
ullstrumpor med plaUa, stiekade mossor på breda
hufvud.

"Nog ar ja' nojd, bara ja' får'na", sade Per;
"har I talt ved mor något, far?"

"Mor må saja hva' hu vill", sade gubben; "du
ska' ha' fliekan som du kallar 'na, Du ska' inte'
ha' gått hos mej så tJ'oget å troskat sex vintrar for
aU få en korg heller."

Skrik oeh rop inifrån stugan afbroto samtalet;
oeh qvinfolken kommo alla tre stortande ut genOl1l
dOLTenmed fOrskraekta åtborder ropande:

"Elden ar lOs!"
Gubben skyndade in. Per var med två hop P

vid brunnen oeh faUade det fulla vaUenambaret;
befalde en af drangal'l1e aU vinda upp rnera vatten
ur brunnen, tillsade qvinfolken aU bara in det med
kittlar, såar oeh ambar, skiekade den andra dran-
gen aU hufvudstupa kalla grannarne, oeh sprang
så in i stugan. Der stod gubben, husfadren, med
ångestsveUen på pannan, i eU horn, orngifven af
rok oeh lågol', oeh drog på en stOl' kista, i hvilken
penningar oeh det basta, han annars egde, lågo for-
varade.

"Hjelp mig - hjelp hiir, Per!" ropade han
ångsligL

Men Per aktade ej denna uppmaning; han oste
siU vaUenambar på elden, som val' i vaggen invid
bakugnen, fick i fOrstugan af qvinfolken mera vat-
ten, tomde det ena karlet efter det andra, oeh lye-
kades snart aU dampa lågorna. Gubben hemtade
mod oeh hjelpte till; Per tog sin yxa oeh hogg af
de annu glOdande stoekarne, som nedfOlIo oeh snart
slaektes. lnnan grannal'l1e hunnit anlanda, var allt
fOrbi.

Slutligen kommo de, den ena efter den andra

oeh uppfylde hus oeh gård med bekymrade ansig-
ten, från hvilka molnen doek snart fOrsvunno, nar
de sågo elden slaekt. Gumman tac:kade dem fOr
deras beredvillighet oeh utbredde sig i loftal ofver
all den hjelp, de kunde hafva lemnat, om el-
den ej redan varit dampad; beskref huru halmen,
l1\'armed han eldat ugnen, omojligen kunnat an-
tiinda vaggen, onskade att ingenting sådant måUe
handa dem, rådde dem till fOrsigtighet, nar de ba-
kade, oeh forestiilde dem lifligt, hvilken fara det vore
fOr hela byn, om olyekan vore framme. Några
granngummor mumlade mellan tånderna om ovår-
dighet, onodigt besvar oeh sådant mera, hvarpå
hval' oeh en giek hem till sitt. Endast två aldre
karlar stannade qvar på gården utanfor stugudorren.

"Vi skulle rådslå med bror", sade en af dem,
en lång, tjoek oeh valmående person med fryntlig
uppsyn oeh medelålders ansigt e ; "vi skulle rådslå
om arrendet af Ostergården. Nu viII frun der andt-
ligen afsluta; Jesper var hos mig i går eftermiddag
oeh talade om det. Han stalde sig temligen Iika-
nojd, men jag kan nog forstå, aU frun nu ar tvun-
gen lemna hemmanet. Hon kan ieke bruka till
våren; de två svarta hastal'l1e såldes i fOrgår, oeh
nu hal' hon endast de bruna qvar oeh tre kor -
alla de andra dogo i somras i fåsjukan. Och når
hon kom hit, frun, då hade hon litet penningar;
men nu a' di slut, kan jag begripa. Nar hon intet
vill låta sig naja med bohvetegr6ten, utan viII lefva
fint, som fOrnamt herrafolk, går det så."

"Ja, ja", sa.de den andra aldre oeh mindre
karlen med ett ilIslugt leende, "bror må tro, att hon
oekså a' af fOrnamt folk, fast hOgmod gått fOr fall.
Oeh den der Jesper, Gud vet hvad det varit fOL;en
karl; han ser mig konstig ut. Den ar intet god aU
lura, den. Allting vet han aU tala om, oeh alltid
~r han framme, nar en olyeka skall ske. Val' det
mte han, som giek ofver isen nar Hans Larssons



hast brat benet af sig? Och i går var han inne
hos mig, och då tog katten de båd a stora honorna,
mol' fick i fOrra veckan från Asmundtorp."

"Nog a' da' sant, Håkan", sade gubben i går-
den, "i morse geck han har fOrbi - och da' vore
val om vi kunde slippa de der utbOlingarne; om de
ville flytta åter dit, hvarifrån de kommit. "

"Ja, Gud vet, hvarifrån de kommit" , sad e Hå-
kan. "Vel. ni, fader Olle, jag tror de kommit från
Sjallande' och hit. Fast de inte' hade någon tje-
nare med sig mera an Jesper, och han ar sluten
som en gåta - och inte ville saja någonting, nar
han kopte gården och betaIde på stunden alltihop;
han kopte den i sitt namn och gården skulle vara
Jesper Jonssons. Men så kom då frun, och då var
gården hennes; och så tror jag det kan var a med
Jesper Jonsson sjelf. Han rår visst aldrig om sitt
namn heller. Fast' han, som drangarne der saga,
har ogonen på allting, och fasUin de saga att det
ar omojligt aU icke han får reda på allt, hvad han
vill ta' red a på; och fastii.n han går som rafven,
som stulit en gås, så tror jag alclrig annat an
att vi få lof att spana ut, hvarifrån han har kom-
JIlit. Och kommer han sin kos, då blifver arrenclet på
Ostergården inte' så dyrt heller, det svarar jag for."

"Ja, grannar" , sade Olle, "kom och gå in, sku'
vi tal a om det der; hiir blåser kallt, har ute på
gården. "

Och verkligen blef nordostvinden afven med
hvarje ogonblick hiiftigare. II efter il nedforde sno
af taken och borjade också att i hOrnen af den in-
bygda gården hvirflande upplyfta den, som låg der.
Ett hvin pep omkring knutarne, salen formarkades
af tjocka, framtlygande snomoln, sparfvarne hade
flyklat till sina gomstallen, och allt bådade en svår
allon. En och annan snokofva for redan i hori-
sontel rigtning langs gatan i byn, nar de tre bOn-
derna efter slutad ofverlaggning fOljdes åt ofver

bron upp till presten, ml' aU ;:tf honol11 soka utfor-
ska det hemlighetsfulla hos hans narmaste granne,
frun i 6stergården och hennes 0l11gifning.

6stergården var belagen på en hOjd, ett par
hundra famnar från byns ostra ande och skildes
derifrån genom fOrut namda å samt prestgårdens
egor, hvilka upptogo sluttningen från ån allt upp på
hOjden, på hvars fOrsta afsats den var bygd. Blott
båda tradgårdarne skiIde kyrkoherdens bostiille från
6stergården, som, r6dmåladt och med hvita fOnster-
lufter, utmarkte sig fral11fOrbyns ofriga bondgårdar.
Bygnadssattet val' fOl' ofrigt lika: et!. lågt men något
långt hus af korsvirke med tjockt och torfbelagdt
halmtak, i sammanhang hvarmed fahus, stall, ladoI'
och bod voro bygda i en aflång fyrkant. Boden
skildes från boningshuset genom en tackt inkors-
port, som med stora braddorrar afstangdes från
den forbigående landsvagen. Ingångarna till de
sarskiIda husen gingo alla från gårdsplanen, midtpå
hvilken val' en djup brunn med sin hoga stolpe och
stång, hvarpå ambaret hiingde i sin ring. Mol.
tradgårdssidan var en liten dorr, genom hvilken
man iifven gick åt prestgården och ål. kyrkan, som
var belagen på ofversta hajden.

Inne i stugan i en Janstol nara jernkakelugnen
satt vid -sin spinnrock ett aldre fruntimmer, mycket
enkelt kladd. EU yngre saU bred vid på en trefotad
trastol och sydde. Dorren till ett litet rum innan-
fOr. som kunde anses vara dessa båda fruntimmers
sangkammare, stod oppen; och på andra sidan var
afven en· dorr, ehuru tillstangd. Från denna hor-
des då och då något slammel', som forkunnade ett
kok, samt muntra rosters prat och skratt.

"Hor, huru glada pigorna aro", sade det aldre
fruntimret till den yngre; "men .på din panna, min
Tilda, ser man ej annal. an sorg och bekymmer."

"Ack, mamma!" svarade den yngre, "hnru kan
det vara annorlunda? AU se mamma i en sådan



boning som denna, pch att med hval' dag alltmer
Ofvertyga sig, att också delta tak snal't nog skall
upphora att vam ens eget, det kan krossa ett hjel'ta,
Dm det an skulle kunnat utharda lifvets ofriga
sorgel'."

Suckar qvafde hennes rost, och tårar rUl1no
utfor de bleka kinderna. Hon vande bort ansigtet,
lade ifrån sig sitt arbete, stod upp och gick till
kakelugnen, liksom for att laga elden i ordning.
Modren lat spinl1I'ocken stå, omfamnade amt sin
dotter och sokte ingifva henne någon fOrtrostan på
framtiden.

"Himlen torde val hafva besparat oss någon
gladje också hal' i lifvel", sade hon; n och hoppet
på baltre dagar lefver annu i milt hjerta. Elolt aU
dina rosor ej all deles fOrsvinna har i ensligheten!
Tank icke så bestandigt på din flyktiga och OVal'-
diga kusin; det finnes val flel'e kadal' till i verlden
ån han, och fastan du icke kan få hafva ett stort
hus i Kopenhamn, kan en anspråks16s Iycka fin-
nas med en borgare i Malmo. Vi- skola, om du
vill, salja bOl't detta hemrnan och flytta in till sta-
den, så får man se menniskor någon gång. Denna
ensarnhet ar jag radd tagel' lifvet af dig."

"Ack nej", svarade Tilda; "i ensligheten finner
jag mig bast. Ett fOrslordt sinne plågas annu mera
i sallska pslifvet."

"Du sager alt du finner dig bast hiir", återtog
modren. "Men jag ser alt du med hval' dag blifver
blekare och magrare; ditt oga slocknar småningom,
och tårar fukta jemt dina hopfallna kinder. Nar vi
fOr tre år sedan kopte detta stalle, hoppades jag
har återvinna lugnet; jag tankte aH du med tiden
skulle glomma det fOl'flutna och skank a mig den
:gladje och h'ost, jag så val bebOfde. Nu hal' tiden
mildrat min sorg arver Fredriks olycksaliga oele" -
ett par slora tårur fOllo harvid från hennes ogon-

lock - "som val' nam alt krossa mitt hjerta, och
annu skulle framtiden ej vara hoppias for mig, om
blott du kunde bara molgången."

"Nog skulle jag kunna bara allt", sade Tilda,
"allt det, som ar fOrbi; kiinslan af min ringhet
och svaghet mot den hand, som styr våra oden,
och hoppet att återforenas i en verld, dit sorgens
vin gal' ej kunna lyfta sig, ingifva mig latt denna
styrka. Men då jag ser mammas lott har i lifvet
- tanker på den framtid, som fOl'estår, och kanner
min a kmfter, som så val behofdes, snarare forsvinna
- då jag ser våra tillgångar dagligen minskas,
och mamma, som varit van vid allt ofverflod, nu
snart ej en gång kunna riikna på att ega så mycket,
som ar nodvandigt for att lefva som b6nderna hal'
i byn - då jag ser rnamma sankt från palatset och
ned till kojan, måhanda snart till den uslaste - då
brister mitt hjerta _"

Hon fOll i arm arne på modren, som fOrde henne
till en liten soffa, der hon matt blef halft sittande,
halft liggande.

Efter en stund inlradde genom dorren'från for-
stugan en krokig och mager, men liflig gubbe; blott
några få hvila hår voro qvar på hans hjessa, hans
grå ogon liksom brunno i djupa hålor under de
buskiga och långt framskjutande ogonbrynen. "Huru
ar det med nådig froken?" sade han deltagande.

n Ack, Jesper", svarade modren, "det ar alltfOr
svårt. Nn sjuknar hon ned for mig, fruktar jag;
Gud hjelpe henne och h-oste mig! - Har du några
underrattelser? "

Dervid satte Tilda upp hufvudet.
"Nådig fru", svarade Jesper, "jag fick knappt

se min brorson en handvandning."
"Visste han då ingenting?" frågade hon åter.
"Om han visste något", svarade han, "var

detta icke något nojsamt."
"Ack!" sad e Tilda, "jag ser nog huru det ar;



Isaksson har i korthet sagt, aU all vår vantan ar
fåfiing."

"Ar det så?" frågade modren bleknande.
Tjenaren teg, och Tilda sjonk tillbaka på sof-

fan och hopknappte handerna ofver brostet. Efter
någon tystnad sade frun med lugn rost:

"Beratta oss då, huru det forhåller sig. Hvad
har kamrnarherren gjort med skrinet? Kunde han
vara så hård, alt han icke ville gora afseende på
elt sådant bref, som mitt var?"

"Nar kamrnarherren" , borjade Jesper beratta,
"enligt nådig fruns anvisning. fick reda_ på sali~
ofverstens skoldpaddskrin, lat han gom upp eld l
sin spis och laste sig ensam inne på sin kammare.
Men nu hade Isaksson ~tt litet hål på dorren i
hornet af fyllningen, hvarigenom han kunde se allt,

. som skedde i rummet; och då såg han, hum kam-
marherren brat los de silfverbeslagna gångjernen
och framtog många papper och några små grona
fodral. Han tog ur fodralen, hvad som fans i dem
- och det gnistrade och blankte som det varit is-
bitar mot solsken, sade Isaksson - det stoppade
han i sin virkade silkespung, som han alltid har i
fickan och fodralen kastades på elden. Så såg han
igeno~ en stor del af papperen, oeh gick och fun-
derade fram oeh tillbaka på golfvet. Derpå salte han
sig åter oeh tog upp ett stort papper eller perga-
ment med vidhangande sigill. Nar han litet last på
det, blef han mycket glad, kastade det i lågorna,
oelt nar hval' bit var aska, sade han: 'Nu skall du
aldrig spoka mera'."

"Min Gud!" ropade frun med ogonen åt hajden
och slog handerna tillsammans, "det var visserIigen
salig Fredriks testamente. Allt hopp ar då fOrbi
fOr oss olyekliga."

"Så brande kammarherren 'upp några små pap-
per", fortfor gubben, "och dervid sade han: 'Dessa
skulder aro laU liqviderade.' - Och så gomde han

de ofriga åter i skrinet och salte fast gångjernen
igen som de ha-de suUit fOrut."

"Den nedrige!" sade frun. "Och en sådan orm
kunde min salig man nara vid sin egen barm! Det ar
erkanslan mot den, som bevisat honom så mycket
godt! Det ar elt verk, som saLter kro nan på dina
vanskapsstycken mot min staekars Fredriks slagt!
Forbi ar då. hval' gnista af hopp på någon hjelp
från andra sldan Sundet; forbi all mojlighet alt
upphemta någon spilra af vår skeppsbrutna lycka.
Nu återstår då endast vår egen ringa fOrmåga oeh
ditt trogna bistånd, min redlige Jesper. Men hvad
kan du nu gora fOr oss -- oeh hvad kunna vi gora
for dig? Tilda formår snart ieke mera utharda
vintrarna har. Vi måste soka alt få salja denna
gård oeh fiytta till en stad, ju langre ifrån denna
tr010sa trakt, dess baltre. Vi skola soka utplåna
ur minnet hvart spår af det fOrflutna, och endast
hafva tankar for den lyekliga stund, då det behagal'
den allsmagtige alt kalla oss från denna jemrens
dal. Ja, min kara Jesper, visa oss nu den sista
tjensten - oeh salj hemmanet! Fjerdedelen af hvad
vi få, ar det enda jag kan bjuda dig fOr dina fler-
åriga tjenstel', som blolt taeksamhe.ten i hjertat kan
vedergalla. Sedan måste vi skiljas. "

"Nådig fru!" svarade Jesper, "aldrig vil! jag
skiljas vid hen'skapet. Och hvad skall blifva af
froken, om nådig frun skulle falla ifrån fOrst?"

"Hvad Gud behagar" , sade frun.
"Nådig fru", återtog gubben, "motgången ar

en svål' profning, men allt har en i'ifvergång, det
vet jag af egen erfal'enhet, oeh fastan en tid ar
bedroflig, kan en annan sedan blifva battre. Vet
nåd.ig herrskapet, alt min slagt har undergått de
fashgaste olyckor; och andå kan val min dotter i
Djuramåla få en glad framtid. Nar min far var
d.rang", fortfor han, sattande sig på en trastol, "så
tJenacle han i åtta långa år på elt stalle, innan han
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fick bonddottern och med henne en stor gård, der
han kunde fOda sina tjugu not. Då var han, bra
nojd eU par år, till ~ess ~riget kom. Når så S~Jern-
sk61d kom brande han garden, slagtade boskapen,
nedtrampa'de eller skar af den omogna, sa~~n, och
min far sjelf blef ihjelstucken, nar han vIlle forsvara,
hvad han hade. Mm mor hon flydde uppat skogen
och der, under Guds fria himmel, der fO~de hon
mig i sorg och jen:mer, Moen..sedermera gIfte hon
om sig och stod sIg bra, sa la.nge hon lefde. Och
jag -' jag har också haft både gård och .mark -
tack vare hans nåd generalen - der har Jag le~vat
lycklig i många år, anda tiJl dess svensJm krIget
kom på femtiotalet. Jag hade en hu~tru, s~m v:;tr
mig så kår, kan nådig frun tr,o - Ja - Ja~ vII}
icke tal a mera om det. Men Jag hade ocksa tva
O'ossar och en flicka med henne, och det var snalla
barn, som gåfvo godt hopp o~nn sig. Nu var det en
dag, då jag gick och korde I akern, och h?,n saU
inne i stugan och varde, som hon b.rukade g?ra om
sommaren, och barnen sprungo lustlga omkrmg ?ch
lekte i tradgården - ty vi hade en ratt sn,all h~en.
tradgård med både tråd och buskar, som Jag sJelf
hade saU allihopa - nå, då kom del' en marsch,
och jag måste 'ut och skjutsa ~led h~stal::rle. J~.g
kysste hustru min med tungt ,hJertaj J~g tankt~ va}
aldrig det skulle gå som det glck, men Jag var anda
bra led sen aU fara hemifrån, nar del' var fulJt med
krigsfolk, och jag bad henne, så val aU hono skulle
håIla ,barnen inne och inte sJelf vara ute ~1agot ur
stugan, handa hvad som hejst. - Ack, Jag stac-
kare!" .

Några stora tårar fOIlo utfor de skrynkhga,
bruna kinderna ; han aftorkade dem och fortfor
med återhemtad styrka: O"

"Jag for åstad och gjorde fran mIg skJ~tsen.
Nar jag kom hem, såg jag aU grinden 00ch hagna-
den bll tradgården voro nedbrutna - da kJack det
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til! i mitt innersta. Jag lat håstarne slå vid stalI-
danen och sprang åt stugan' der voro fonsterna
sonder och på gården lågo ~ågra dada soldater.
Jag ropade, men ingen svarade' då bIet' J'ao' ang-
l· k O· f ' oS Ig, an I?adlg run tro, och sp~ang in. Del' låg på

golfvet mm hustru med den mmsta gossen i fam-
nen; bleka och bIodiga och kalla, utan lif. Hon
hade två k,~lo~ i brostet o{;h gossen en midt i pan-
n~n .. -:- ~al' Jag kunde komma mig fOre och sJita
mIg los fran kropparna, begynte jag leta och ropa
e[.ter ~e ~ndra två barnen; och sIutligell fick jag
ratt pa flLCkan, som krupit in i bakugnen och nu
?of. ~on var då så liten, bara tre år, och kunde
Icke glfva svar på mina frågor, huru all denna
olycka ~andt; men nar jag till slut frågade henne
efter El'Jk, den aldste gossen, då tog hon mig i
handen och fOrde mig till tradgården, och der låg-
det st.ack~rs barnet med en yxa i handen och en
~ula ~ hJert~t. Då ref jag- håret af mig och val'
ofverglfven; Jag betankte icke att Forsynens nåd.
behagat kall.a dessa små i sin spada ål der, på det
de skulle shppa clenna verldens alla vedermodor.
- ,,Ja, der osaUJag nu, med den lilla flickan på mitt
kna, och sag pa den bleknade hustrun som låg med
e~~ barn på hvar?era armen, och g16~de bort både
hastal' och aJlt, tIlJ dess det blef morkt och ett par-
af grannarne kommo. De berattade att svenskarne
om m~rgonen kommit manstarka och angripit våra,
och da. hade det varit mycket skjutande en lån g
stund; tlll slut hade våra flytt, men ingen vågat sig
ut aU se efter, huru det stod till, forr an nu på
natten. Om sondagen, nar vi jordade soldaterna~
begl',ofvos ?ckså min hustru och båda gossarne, alla
tre I en kJsta. Vet, nådig frun, att då var det en
svål' dag. Jag tankle, att. den stora sorgen på dods-
?agen. red an hacle r6rt milt hjel'ta så mycket, alt
Jygentmg mera skulJe kosta på mig men den stund
Jag skulle skiljas vid kistan - nar g~'annarne sankte
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f?rema.l, :n hagnad, en sten eller ett hus. Der lade
S!g sn~anmgom allt mera oeh mera sno, hopade sig
tIll dnfvor oeh uppfyl~e slutligen alla diken, gropar
oeh gatol', samlan~e sIg vid gardesgårdarne, så aH
allenast spetsen at en oeh annan stor har oeh der
framstaek ur den djupa, kyliga badden.

"I eH sådant vader som det nu ar". sade Je-
sper, "ar det likvisst aH taeka Gud for a'H eaa eH
tak so~ deH~. Den ar iIIa ute, S0111farlas på
dessa ~arden I ,.afton. J,~g ~ninnes fol' lång tid till~
baka, Ja, nu ar det val mo oeh trettio ål' sedan.
då bOlI sal~g generalen på aH forgås hiir på slatten:
Jag ~ar da ~:mg oeh rask, kan nådig frun tanka,
oeh laH som Jag var, fruktade jag ingen tin0'. Gene-
ralen fruktade val ingenting han heller ~nen nar
hans svarta hastal' voro uttroHade oeh s~on raekte
I!onom ,;;jelf ~pp. under armarna, oeh ingen koja
fanns pa. en ~Jerdll1gsvag nara, oeh ingen mensklig
~~rel~e tIl! hJelp under morka qvallen, då såg det
fortvIfla~t ~t. Hans nad, generalen, pulsade i drif-
vorna sa langt han orkade, -oeh nar han trottnade
befalde han mig gå till narmaste by oeh skaff~
folk. Jag valte båda sladarne til!sammans stalde
den ena så,. aH den. skulle gifva skydd åt ha~s nåd,
som .lade .sIg ned I den andra, med hasHaekena
omkrmg sIg. Jag formanade hans nåd att ieke
somna, band hastarne vid sladarne oeh bad til!
Gud, ,~tt han måtte vagleda ~ig rigtigt oeh fort.
!ag sokte upp en bOg kant pa marken der snon
ICke var så djup, foljde skyndsamt dess 'straekning
o~h k?m slutligen fram til! en by. Men folket der
vI.~!e I.eke våg~ sig ut til! någon hjelp. Forgafves
bJod Jag penmngar oeh fOrgafves hotade jag dem
med generalen s namn; de sade, att lifsfaran ieke
kunde betalas oeh nekade alldeles. Då kom der
en sv~.nsk herre, so.m reste til! armen i Tyskland
oeh sokte qvarter I byn under ovadret; oeh nar

Snapphanarllt, ~1

henne i den djupa grafven - nar vår prest kastade
skoflarne på 10eket oeh mullen foll så tung oeh det
vaf så doft genljud - då var det, som om kropp
~eh sjal ville skiljas åt. Hogen, den var hos henne,
som varit en så god van i många år, oeh hos de
små som hon tagit med sig på den långa fiirden;
oeh' den arma kroppen kunde knappt strafva så
påss, aH jag kom rigtigt hem igen med dep lil~a
fliekan, som var det enda, hon lemnat qvar at mIg
i behål!. I många veekor låg jag till sangs oeh
a1la trodde jag skulle folja hustrli min åt, men min
stund var ieke kommen. Ånnu skulle jag hafva
många bittra dagar oeh många and~a ock?å. Den
enda gladje, jag sedan haft, har vant af m!n Greta,
som bIet' en snall tos, oeh nu i tin år vant en bra
hustru; oeh så, nar jag kunde komma åt sven-
skarn e under sista kriget - det var, Gud troste
mig arme syndare, en stor hugnad! Men battre
hade varit, om jag låtit det ovasendet blifva ogjordt.
Nu, nådig fru, sedan krafterna ara borta och hogen
icke mera lekel' på något, finner jag många dår-
.skaper i sådant, som jag forr tyekte vara hiil'ligt
oeh bra. Åren forandra så mycket en menniskas
tankar, oeh det skall nådig froken oekså en gång
finna, att man fikar efter myeket i fåvitsko oeh låter
ofta sådant, som kunde vara både till trost oeh ti1l
fagnad, obemarkt gå sig forbi. Sinnet ar en un-
derlig sak; det vill att verlden ska1l ratta sig efter
våra begar, oeh ser ieke att det ar vi, som skola
ratta våra onskningar efter verldens gång oeh vara
belåtI1a med det, som vi kunna få. 71

Emellertid hade snon begynt falla hoptals; stor-
mens hvin oeh snoflingornas piskande på fOnstren
tillkannagåfvo eH fullkomligt yrvader. Aftonen var
inne, oeh månens matta skimmel' bortskymdes al!-
deles af den fa1lande snon, som, hvirflande från
alla håll, af den rasande stormen jagades an hit
och an dit, till dess den fann skygd af något fast
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han horde mitt arende sade han: 'Gud vare den
nådio- som icke vill hjelpa sin nasta ur noden.'

'f,'Och •så gaf han penningar och ofvel'talade
fyra raska drangar att. fOlja sig o~h mig. Vi

o
togo

fyra hastar, de basta VI. hlttade p~, oChJoro astad.
Efter mycket sokande I det fas!Iga vadret, som
gjorde del. omojligt att lyfta e~t ogo~110ck utan ~tt
håJla handen fOr agat, funno VI sluthgen hans nad,
som bOrjade inslumra till den sista somnen. Båda
de svarta hastarne voro redan stelnade, der de
stodo. Det var efter den farden som generalen vi-
sad e mig så mycket fortroende, och son~ ~an .gaf
mig Okemyran, der jag sedan bodde allt mtIJl slsta
kriget, då allting åter blef så ll'pP- och ned~an.dt.
Den svenske kornetten, som hJelpte oss, sag Jag
aldrig mera; men jag tror att det var ~ans son,
som låg så lange i Tyssingebo under knget. En
rask karl var det också, fastan jag icke minnes
hans namn nu."

Nu bOrdes bjellror af en slade, tatt vid det
fonsler, som var utåt landsvagen, oeh en rost, som
ropade vid rutan:

"Kan en resande få rasta har en stund oeh
varma upp sig litet?"

"Gerna", svarade frun och ropade det samma
o-enom de isiga glasrutorna. "Gå, Jesper, och bed
drangen oppna porten oeh hjelpa in ~en r~sa.nde
herrens hasl oeh åkdon. For honom sJelf hIt m!"

Jesper skyndade att verkstalla befallningen, gick
sjelf ut på vagen oeh visade in den resande, som
åtfoljdes af en tjenare och en vagvisare samt ha~e
två egn a hastar med sladar. Den frammande sag
forst till aU hastarne kommo in i stallet, oeh in-
tradde sedan i forstugan, der han vid lyktans sken
tog af sig ofverkladerna, och gnuggade sno oeh is
ur hår, ogonbryn och mustaseher. Nar ogonen
VOI'O fria från detta hinder oeh hans forsta blick
foll på Jesper, utropade han:

"Nå, min gubbe, lefver du an? Jag trodde att
du såg den sista solen vid Morlånga."

Jespers forundrade oga tyckte sig återfinna dra-
gen af den reslige officeren, hvars hugg en gång
hade strackt honom till jorden.

"Nog minnes jag den dagen", sade han, "oeh
det var val då icke herrns tanke att jag skulle
kunna gora el' någon tjenst numera. Emellertid ar
jag af doden sparad annu, for mina synders skull. "

"Det ragnar mig", atertog framlingen, "att du
nu vedergaller ondt med godt; det var ieke så den
tiden. Tack nu fOr hjelpen - jag skulle hiinga
mina klader vid koksspisen, innan jag går in i stu-
gan", fortfor han och tog kappan i handen samt
skakade snon af den så myeket han kunde oeh giek
åt koket.

Under delta samtal oppnades dorren till rum-
met der fnmtimren voro.

"Store Gud!" sade Tilda haftigt, men sakta,
oeh sprang upp från sofIan - "hvilken rost - ar
det val majligt !"

Hennes blod, hvars matta omlopp på lång tid
ingenstades gifvit farg åt hyn, tyektes i ogonblicket
samla sig åt ansigtet, oeh tinningarna liksom ho-
tade att brisLa. MinuLen efteråt bleknade hon af
oeh hade fallit ned, om icke modrens armar under-
stodt den svigtande kroppen oeh fort henne in i
sangkammaren; dorren tillstangdes efter dem.

Den resande officern inLradde med Jesper i
stugan, sagande:

"Nå, Eriksson, nu har du också blifvit en stilla
bonde, kan jag se, oeh funnit ett lugnt hem i stallet
for all den 01'0, du gjorde under kriget."

"Ja, min baste herre", svarade gubben, "nu
ar allt sådant slaget ur hogen, och alla tankar på
annat an fred bortlagda jemte det namnet, herm
namde. Jag blef alltfor ryktbar under det namnet,
oeh bel' herm ieke vidare kalla mig så; nu heter
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jag Jesper Jonsson, oeh b~st hade varit, ~.m jaog
aldrig haft annat namn, aldng haft ~nd~a !?,oromal
fOr hånder, ån jag nu har. Men mm tId aro snart
fOrliden, oeh jag kan ieke begynna den a nyo.
Emellertid skulle jag onska ega ett sådant hemman
som detta men det år ieke mitt; det tillhar en fru,
som hår 'dragit sig undan verlden. Hon bor har
ensam med sin dotter."

"Då vill jag visst ieke falla besvårlig har",
sade offieern. "Såg mig, om hår ieke år något an-
nat hemman nåra intill, del' jag kunde få natt-
qvarter." .. ' .

"Jo" sade Jesper, "hela byn år strax hannhll,
oeh kyrkoherden Sollenius bor biott e~t b?sshåll
hårifrån' hos honom år en resande alltld valkom-
men bli'fver vål bemott oeh ofta alltfOr viiI plagad.
Men' ett glas ol torde man emellertid få bjuda har",
fortfor han oeh slog i ett fradgande .glas.. ..

Offieern draek, befalde fOrspånnmg af sma ha-
star, frågade efter vågen till prestgården oeh. afreste.

Når bjellrorna hordes, sprang frun ut l stugan
oeh frågade:

"År han allaredan borta?"
"Ja", sade Jesper, som åter inkom, "han hvilar

på prestgården i natt."
,"Men hvilken i all verlden kunde det vara?"

frågade frun vidare. "Tilda inbillar sig, att hans
rost var bekant."

"Betjenten kallade honom ofverste", svarade
Jesper "oeh fornam såg han ut, fastån jag tyekte
han v~r bra ung att hafva kommit så långt i tjen-
sten. Han gjorde osista kriget !lied Ves.tgota ryttar~,
det vet jag; ty da gaf han mig en mmnesb:ta Vid
Morlånga, som jag aldrig glammel', oeh mm ven-
stra arm har alltsedan varit som den ar."

Frun fOrhorde sina pigor oeh drången, men
ingen kunde gifva ~eske~. Drangen ~isade en silf-
verpenning, han fatt af den hederllge herrn, oeh

pigorna beron1de hans vaekra våxt oeh ~aekra .~~r
oeh fina kIMer oeh blanka knappar oeh langa varJa
oeh allt. Men lika klok som fOrut på sjelfva nam-
net återvande frun till sin dotters sang.

, "Forgafves, min basta Tilda, 'hal' jag sokt få
veta, hvilken han var", sade hon. "Medan jag satt
hal' inne hos dig, du toka, som hall på att må illa
fOr att du hal' en frammande rost, gal' han sig
resfardig, denne markvardige herre, hvilken alla

I beromma, men som jag ieke ar så glad åt, då han
hall på aU skramma ihjel dig - oeh innan jag
hinner ut i nåsta rum, vips ar han borta. Men jag
skall val i morgon af presten få veta a11t, hvad du
viU, ty han ligger der i natt."

"Å nej, mamma!" sade Tilda med matt rost,
"jag vill ingenting veta. Det var en dram -- en
svår dram, tror jag. Jag tyekte mig hora honom
ropa mitt namn", fortfor hon med stigande liflighet
i rasten, "oeh då lyfte jag mig på vingal' oeh svaf-
-vade oeh svafvade, hagt ofver jord oeh haf, oeh
flag oeh flag, till dess jag fann dem alla, både
pappa oeh ]<-'redrik. "

Så fortfor hon långe att tal a i feberyrsel; den
angsliga modren satt i st.6rsta bekymmer vid hen-
nes sang, till dess mot midnatten en stilla somn fOr
ett par timmar fOljde på det ofverspanda tillstån-
det, som bragt sinneskrafterna ur sin jemnvigt oeh
lossat de band, fornuftet laggel' på inbillningsgåf-
van. Något lugnad, begaf sig 11l0dren oek till hvila
i sin trånga sang, drog dllnbådden vål upp undel'
hakan oeh insomnade snart.



ar en sak, som jag fOrstår i grund. Var god
smaka på."

bfversten drack något, tackade fOr inbjudnin-
gen, men ville fortsaUa resan i dagningen.

"Ni ar icke van aU gifva vika, helT Ofvel'ste",
sade Solleniusj "men tillåt mig anmarka, att ett
drojsmål har, af några timmar mera, mycket lattar
besvaret fOl' den återstående resan, och att ha-
starne val kunna behofva någon hvila efter denna
dags modol'. I morgon ar sondag; kyrkofolket skall
vaga upp landsvagen, och om herr ofversten beso-
kel' kyrkan och sedermera behagar intaga en tarflig
måltid hos sin odmjuke tjenare, går resan på efter-
middagen, då både kropp och sjal hunnit starkas,
långt laUare, och man hinner då på två timmal'
lika långt som annars på åtta."

Samtalet fortf6r, olmuggarna tomdes, aftonmål-
tiden intogs och sparades icke. bfversten hade gif-
'lit siU lofte att qvarstanna ofver påf61jande mid-
dagen och sagt sig åstunda bevista gudstjensten
fOrut.

"Men", fortfor han, "ni kan behofva anvanda
er tid, herr kyrkoherde, battre an att sitta och
språka med mig; lordagsaftonen 'lill val presten
helst vara allena med sina tankar. "

"Allt som det faller sig, hen ofverste", svarade
kyrkoherden. "Nar man har trogkordt sallskap eller
besvarliga besok, då ar beredelsen till predikan en
forevandning att afskeda dem, hvars 'ligt ar erkand.
Men då man har den sallsynta Iycka, som jag nu
har, att vara tillsamltlans med en man af bildning,
då 'let man att skatta den narvarande stunden och
ofverlemnar omsorgen for morgondagen åt den sol,
som komma skal!. En predikan, min herre, fOr så-
dant folk, som mina åhårare hår, mina får i andlig
måtto, den fordrar fOga hufvudbry. Det ar eU
slags moraliskt tal, hvarmed en gammal prest kan
hålla ut i tolf timmal', om så skulle påfordras, blott

Den resande framlingen arbetade sig emellertid
med storsta moda igenom de hoga drifvor, som
stangde hans 'låg fram till prestgården, och ankom
efter en half timme till kyrkoherdens trappa.

Kyrkoherden, af medelmåttig våxt, men llled
en utomordentlig mage or.h en gladlynt uppsyn,
kom emot honom i fOrstugan.

"Gåstfrihetens dorr ar alltid oppen" , sade han,
"helst i sådant vader och vid denna sena timme.
Var god och stig in, att vi måtte gora nårmare
bekantskap vid en mugg gammalt ol, min vårde
helT krigsofverste."

Han oppnade dOlTen till en sal, der en loc-
kande eldbrasas låga uppvarmde hval' vrå; båda
stego in.

"Befald af konungen", sade den resande efter
en latt bugning, "att hålla sammantraden med 01'-

tens invånare i afseende på Indelningsverkets slut-
liga faststållande, har jag mod a nog att komma till
Kjaflinge, der en samrnankornst år i ofvermorgon.
Och hår hos herr kyrkoherden ... "

"Ja så", sad e kyrkoherden, "det ar herI' Ofver-
sten sjelf; det ar mig en synnerlig fågnad att få den
aran se hen ofversten under mitt låga tak, och
annu karare hade varit, om den fria viljan dertill
mera bidragit, och det icke hade fordrats elemen-
tens forenade bemodanden fOr aU tillskynda mig
detta noje. Då emellertid lyckan gynnat mig, an-
håller jag att hen Ofversten måtte droja något i
mitt tjell; hyddan ar intet slott, men den lilla kam-
maren ar så varm som en bakugn, mina jernkakel-
ugnar osa icke, och mina dunbaddar ara de lattaste
i hela stiftet. Måbånda kan jag till och med pre-
stem ett tacke i stållet -- och hvad jag med
visshet kan såga, år, aU mitt ol år utsokt. Det



aU han har min net spackadt med Skriftenes språk,
eller, såsom jag, har antecknat eU tjog eJler två i
reserv."

Dermed stack han fingrarne under uppslaget
på venstra armen af den svarta rocken, framtog
en hop små papperslappar, och fortfor :

"Har ar morgandagens tillamnade reserv for
venstra flygel n, fOr aU tal a i militarisk stil, hvaraf
jag skall upplasa ett par stycken: det år till de
mildare kanslornas uppmuntran: 'Men dine helige
hade eU stort ljus, och fienderne hOrde val deras
rost, men sågo dem ieke.' - 'AU ladorna varda
fulla med korn och pressarne ofverflodighet af must
och olja hafva skala.' Och hår" - der vid framdrog
han en hop dylika lappar från hOgra uppslaget -
"har ar hogra flygel ns reserv, som fl'amrycker nar
lagens dunder skall Ijunga ofver syndarnes hufvud:
'jag skall låta storma en vaderhvirfvel i min grym-
het oeh eU slagregn i min vrede, och stOl'a hagel-
stormal' i harm, de der skala allt omkull slå.'

"Så utrustad", fortfor han, "fruktar jag ieke
aU komma till korta, afven utan aU taga min till-
flygt till hostning oeh snyftning, eller andra dylika
medel fOr faUningens och sammanhangets vidmagt-
hållande. Men enar nu herr ofversten behagar droja
orver morgandagen oeh hedra mig med sin narvara
i kyrkan, skall jag icke hota med någon sillsallat.
Jag skall soka upp en af de, numera gulnade, men
till sin iure halt rara och of6rvanskliga gamla pre-
dik11ingar från min ungdoms styrka, fOr hvilka jag
skordade bifall såsom slottsprest i Malmo, synner-
ligast af fruntimren. Ja, herI' ofverste, jag var då
en annan karl an nu; nu tager den skropliga hyd-
dan ofvervaldet, och andens forna kraft viker allt
mera och mera for magens. Aek!" suekade han,
"tempora mutantur et nas mutamur in illis. Men
då jag forde hern min Gertrud till deUn. stalle, då
var jag två års pastor och nygift man, då, Gud fOr-

låte mig det, tankte jag blott på sallhet och gladje-
och vaggade mig i Ijufliga drommar om himlen på
jorden, ur hvilka fOrganglighetens hamn snart vaekte-
mig, arme man."

"Ni har då varit gift", sade ofversten.
"Ja", svarade kyrkoherden. "Jag har varit den

lyckligaste man, som gått i ett par skor; min lycka
var som den molnfria himlen, och en liten flagt
f6randrade den for hela min lefnadsdag, Min herre,
nu vandrar jag allena på denna jorden, der en engel
oeh två kerubimer fOrT strodde rosor på min stig,
rosor utan tornen. Rosor'na hafva vissnat, oeh tist-
lar vaxa der i stallet. Men ara vare Gud! Tiden
har vaft sin bark o~kring min sorg; den ar nu
bloU en inskrift i den gamla stammen - den ar
ett sår, som finnes och kannes, men ytan ar jemnad
utanpå, och hvardagslifvet går sin ost6rda gång
derofver. "

"Ni ar dock aU lyekonska", sade ofversten;
"sorgerna formå ej rubba sinnets ro."

"Sinnets ro", svarade kyrkoherden, "ar formå-
gans dod; oeh nar f6rmågan ar dod, hvad ar men-
niskan sedan?"

"Men", frågade ofversten, "hvilken ar er granne
i gården hår taU hredvid, der jag var inne en stund
oeh ble f så gastfritt mottagen? Seden ar måhånda
den har i arten, aU åhorarne taga exempel af de-
ras varde pastor. Man sade mig aU der bodde
en fru."

"Ja", svarade kyrkoherden. "Der bor en fru;
en bild af undergifvenhet i de f6rskraekligaste mot-
gångar. Af henne ser man, huru ofvertygelsen aU
efter formåga hafva uppfylt sina pligter kan gora
den svaga menniskan stark. Tiden har plojt djupa
fårar på hennes panna, men blieken ar klar oeh
lugn och fortrostansfull, som vore den en aderton-
ål'ig fastmos. Han har heståU sin profning med
kristligt mod oeh aldrig lemnat ur sigte den enda
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polstjerna, hvarefter saker kurs kan styras genom
_stormarne på lifvets haf - hoppet på en ledande
hand, som fOrr eller senare fOrel' seglaren i en
hamn, der han finner IOnen for sina dagars arbete
Dch sina natters ångest."

"Ar hon bosatt har sedan langre tid?" frågade
.åter ofversten.

"Nej, endast sedan eU par tre år. Hon ar
fodd har i socknen, men blef gift med en af Skå- -
nes rikaste och fornamsta adelsman. Kriget, som
.grundlagt någTas uppkomst på mångas fall, forodde
-deras egendomar och nodsakade dem att soka en
fristad på andra sidan Sundet, der fristaden blef eU
.elandets bo."

"Herr pastor", sade ofversten, "krigets fOradel-
ser vore otaliga j afven jag har min andel i dem, och
jag har mycket aU godtgora sedan den tiden. Nu
formår jag måhanda verka något for den olyck-
liga. Vill ni, herI' kyrkoherde, beratta mig hennes
sorgliga oden, få vi se, hvad jag kan gora, som
mojligen skulle kunna latta olyckans bOrda. "

"AU gerna beratta ar min svaga sida", återtog
kyrkoherden; "och om en berattelse kan gifva an-
ledning till en god gerning, anser jag det som en
skyldighet aU icke spara på den, aU icke i min
:gamma behålla det korn, som kan bara hund rade-
fald frukt. Men aftonen al' långt liden - måhanda
ar ofversten tro U af resan. "

"Det flydda ogonblicket", svarade ofversten,
"kan ingen återfOra. Var god gal' mig bekant med
{\enna frus olyckor, om herI' pastorn anser det lana
modan."

Kyrkoherden funderade litet, hostade, gick till
skanken oeh drack, valde i soffans hOrn den beqva-
maste stallning, han kunde hitta på, och begynte sin
beraUelse.

"Generalen, ty det hade han varit i danska
2.rmen redan under kriget på fyratio-talet - hans

fru, O'refvinnan - det ar denna nu så simpIa fru,
mm ~rannqvinna - och deras dotter, en flicka af
sexto~ eller sjuUon år -- skonhetens pris kan nu-
mel'a ej vantas af min mun - dessa tre personer
flyktade under sista kriget ofver till Seland, sedan
generalens sloU har i landet blif~it uppbrandt, h~ns
egendom underkastad konfiskatIon oeh han sJelf
knappast undsluppit fangelset. De åtfoljdes af ?in
ende trogne tjenare, som annu ar qvar hos grefvm-
nan oeh af en piga. Generalens son, unge grefven,
var' i dansk krigstjenst oeh redan en utmarkt of~ce~
och chef fOr ett regemente till fot. Han var gIft l
en rik oeh fOrnam dansk familj, BilJenklow, oeh
hade två barn. Han sjelf hade varit med sitt rege-
mente vid armen har i Skåne, och låg sedan i Kro-
neborg och hans hustru bodde i deras eget hus i
Kopenhamn, del' den flyktade familjen upptogs.
Unga froken var forlofvad med kammarherren Ke-
venberg, en gunstling hos danske konungen, ack
men huru mår ni, helT ofverste?"

"Bra - var god och fortsaU!" o

"Kammarherren" , fortfor han, "mottog pa stran-
den sin brud och sina tillkommande svarfOraldl'al'
med oppna arm ar, le~sagade. dem til! deras .~ya
boninO' der unO'a grefvmnan vlsade dem den vord-
nadsf~ilaste och mest fOrekommande artighet. Mitt
hus ar ert sade hon oeh allt hvad jag eger står
till er tjens't. Hon sokte oek aU .??~a deras viste.1.?e
i Kopenhamn så angenam som mOJI~gt,oeh uppbJ.od
hela sin fintlighet att genom uppma.:ksamh~t, van-
lighet och nojen komma dem at~ glomma fo~lusten
af skånska godset. G;,amla gr~fvmna~ var da, so~
nu, hojd ofver motgangens ~lttra kansla, oc~. f~o-
ken, i ungdomens gladaste var o.~h me~. en f?rtJu-
sande skonhets lysande skrud, tankte. foga p'a d~n
fOrlorade jordiska mammon. Hon vlsade SIg VId
hofvet och ble f snart dess storsta prydnad. Den
afundade kammarhel'ren var i sjunde himlen och



ansiigs med sin fastmo som sjalen i a]]a tillstall-
ningar af den flardful1a ungdom en. Men generalens
dystra sinne fOrmarkades med hvarje underrattelse
från krigets skådeplats, och ett felslaget hopp om
konung Christians ynnest brat helt och hållet hans
styrka. Konungen och hofvet bemotte honom på
ett sårande satt, och af hvad han fOrlorat i Skåne,
var ej he]]er något aU återvinna; hela hans verk-
samma lefnad visade sig nu, vid dess afton, fOr
honom såsom en fOrlorad strid mot odets gång.
Forgafves hade han kiimpat ett långt lif for en helt
annan sakernas vandning, an den, hvilken nu visade
sig såsom oåterkalleligt afgjord. Fåfangt hade han
lefvat. Det var den tanke, som qvalde hans sjal -
och mot hvilken den fattigdom, hvartill han bragt
sin familj, syntes honom vara en underordnad ola-
genhet. Dessa forestallningar lade honom snart i
grafven. "

"Unge grefven, som mycket utmarkt sig under
kriget, återkom till Kopenhamn, dagen innan hans
far afled. På sitt yttersta fOrmanade generalen sin
son och sin blifvande måg till fortfarande vanskap
och enighet, och de unga svuro hvarandra vid hans
dodssang tillgifvenhet och trohet i lifvet som i do-
den. Derefter fOrklarade generalen dem, aU hans
enda återstående tillgångar, några betydliga dyrlJar-
heter, voro fOrvarade i .eU litet jernbeslaget skrin,
som stod vid hans hufvudgard; aU han hoppades
så val sonen som mågen skulle tafla om aU fOrse
enkan med allt hvad som hon hade af noden; att
hon således ej hade behof af något, lika litet som
sonen, rik fOrut - att han derfOr·ville lemna denna
lilla skaU åt sin dotter och måg. Han bad dem
oppna skrinet, och de funno det - alldeles tomt.
Samma stund afled gubben."

"Kort efter begrafningen återreste grefven till
sitt regementes station, len1llande mor och syster
qvar i sitt hus hos sin hustru, som var statsfru.

. "Kevenberg tillbragte sin tid nastan oafbrutet
i det hus, der fiistmon var, och talade stan digt om
anstalterna fOr siU giftermål och om tiden for dess
fullbordande; men man ville påstå att froken Tilda
ogerna afhandlade det amnet, och' icke visade nå-
gon otålighet att trada i brudstolen - och att hon
aldrig hade så mulen uppsyn som nar hon skulle
lemna sitt yUrande ofver något, som ano-ick deras
f~amtida bosaUning. Efter några vecko~s fOrlopp
v~lle stadens elaka tungor veta, att Kevenbergs vagn
~lck .tom hem om aftnarna och att han sjelf ej kom
hll Sitt hus fOlT an mot morgonen. Man sade iifven
att ett fOnster på nedersta bottnen af grefliga herr-
~k~pets hus var så beskaffadt, aU det oppnades
mat, utan aU gifvaminsta ljud då det åter tillslots. "

"En natt, m?t. klockan tre på morgonen vak-
~ade gamla grefvmnan och froken Tilda, som bodde
i samma rum, med deras fOnster åt bakgatan vid
ett upprepadt bultande på porten. Efter en 'kort
stund bOrjade en hund utanfOr huset skalla, och de
t~?dde sig kanna igen grefvens favorithund Caros
v~lbe~ant:;t stamma. Porten oppnades och grefven
glck m; i det samma hordes eU skoU - hunden
t~st.nade :- flere !'o.ster ropade om hvarandra och
varJors khngande ll1.lagade annu mel' fOrskrackelse.
M.eno efter nå~ra ogonblick var allt tyst, utom ljudet
af nagra hashga steg på stengatan. Mor och doUer
kastade ~ågra morgonklader om~ring sig och skyn-
dade ut l salen. Gl'efven kom fran sin hustrus rum
med fOrstordt utseende; bad sin mor och syster fOr
all del åter lågga sig; sade aU han trolio-en varit
nara aU blifva bestulen, men aU hans ofO~modade
ankomst skramt en misstankt person, som stulit
hunden, samt af hans jågare och kammartjenare
nu forf~ljdes, och troligen skulle fasttagas. I det
samma mkom en lakej med en varja, och sade aU
d~n person, ..som skjutit hu~den, tappat denna vårja
pa gatan, nar han sprang sm vag. Gl'efven betrak-



tade den fOrvånad och tycktes igenkanna den. Strax
derefter återkom kammartjenaren och beraUade, aU
jagaren, som varit helt nara att taga fast den flyg-
tande personen, blifvit af eU skoU så illa sårad, aU
han fallit på gatan; och aU han sjelf, som var tung-
fotad, då stannat hos den sårade, men ropat åt
brandvakten aU taga fast tjnfven. Denne hade då
kastat sig i kanalen och simmat tv ars ofver till en
liten brygga vid Kevenbergska huset, der han for-
svunnit."

"Jagaren blef hemburen och visa de i hogra
handen ett litet stycke af en spetskrage. Grefven
~.log sig då for pannan och utropade: 'Min Gud!
Ar det val majligt?' Befalde derpå hval' och en aU
gå och lagga sig och gick sjelf in i sina rum. Om
morgonen var unga grefvinnan sjuk med hufvud-
vark och hjertklappning; grefven var orolig, hOll sig
på sin kammare och hvarken åt eller drack. Ke-
venberg sågs icke till den dagen."

"Gamla grefvinnan tillbragte en del af aftonen
inne hos sin son, som var sysselsaU med aU ordna
sina papper. 'Har ar mitt testamente', sade' han;
'jag har forvarfvat en temligen stor fOrmogenhet -
så lange jag lefver, skall ingen brist påminna Tilda
om hennes forlorade arf; men skulle jag do, ar har
sorjdt for det nodvandigaste åt henne. Dessa ju-
veler har jag amnat henne på hennes brollopsdag.
Den ar icke utsaU annu?' frågade han."

'Nej', sade grefvinnan; 'vi hafva drojt fOr aU
ofverlagga med dig derom, och om hennes utstyrsel
i det hela.'"

'Vi skola tala derom i morgon', sade grefven.
'Nu laggel' jag emellertid tillhopa allt, som angår
henne, både arfskiftet efter min salig far och det
ofriga, i deUa skrin.'"

"Då framtog han ett litet skrin af skoldpadd
med pressade silfverbeslag i alla homen och ofverst
på locket samt vid gångjemen; lade deri en hop
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storre och ~1indre. hopvikta papper samt juvelema,
som han vIsat sm mor. Han oppnade en liten
lonnlucka i vaggen, sagande:"

. 'Min ~110r, denna gamma ar en hemlighet for
alla menl1lskor; den arbetare, som saU den i ord-
ning, oval' min forre. k~~l1martje.nare, hvilken dog for
fyra ~r s~dan, och I vagg~ns sirater så skickligt for-
doU oppmngen, aU den ej kan upptackas af blotta
ogonen. Har saUer jag detta skrin, så ar det i det
sakraste forvar; handa hvad som handa vill.'"

"Grefvinnan omfamnade amt sin san' bad ho-
nom ej nu tanka på något så oformodaclt och fOr
~enne. b~dr?fligt som en fortidig dod, och gick slut-
11gen"111.. I SIU r.um. Grefven återsåg hon aldrig."
. Nar frunhmren morgonen derpå vaknade, val'

gre~~en redan allena ute .. Han hade sagt sig amna
besoka .kammarhe:ren. Middagen kom och grefven
syptes Icke. Slut.hgen kom en lakej med en biljeU
fra n Kevenberg tIl! gamla grefvinnan, som i få ord
bad he~ne .. ej blifva orolig - han hoppades allt
skulle ga val, men grefven vore arresterad. "

• "Den angslan, som en sådan underrattelse for-
orsakade, ar Hittare aU fOrestalla sig an aU be-
skrifva. Mot aftonen kom kammarherren med be-
kymmer i sin blick, .. blek och orolig uppsyn, och
sade med darrande rost, aU han visste orsaken till
sin kusins arrestering vara den, aU man misstankte
honom hafva någon hemlig brefvexling med Greif-
fenfeld, som annu, ur djupet af siU fangeIse på.
Munkholmen, med blotta hugkomsten af sitt snille-
och sin modiga verksamhet, fOrskrackte Danmarks
magtige. Man fruktade aU grefven fortfor i den of-
vertygel.se han und~r Greiffenfelds lyeka hade hOgt
yttrat sig ega om lIfegenskapens upphafvande; och
~U han i tysthet arbetade på medel att åter saUa
SIl1 fOrre van och gynnare i frihet och sitt forna
i~flyt::ll1de. Kammarherren ordade mycket om sin
hJerthga bedrofvelse ofver det, som skett, samt till-



lade. att allt tilltrade till grefyen i fangelset var
forbjudet. Han hoppades likval, att konungen ej
skulle kunna neka honom det tillstånd han som en
nåd amnade begara, att få besoka sin ungdomsvan
och slagting. "

"Kevenberg återkom alla dagar både fOr- och
.eftermiddag, likval endast en kort stund hval' gång,
och sade sig hysa det lifligaste hopp att snart få
-omfamna grefvenj och fOrmodade derjemte, att hans
oskuJd ej kunde droja att blifva uppdagad. Men
.sjunde dagen uleblef han. ~ot aftonen kom gref~
vens kammartjenare, som fatt vara hos honom I

fangelset, svartkladd och gråtande, oeh forkunnade
gr;fveps hastiga dod vid mi~d~gstide?: Han hade
matt lila efter frukosten, taglt m vomItIv, men snart
uppgifvit anden under haftiga konvulsioner." ..

"Grefvinnans sorg ofver sin sons dod var grans-
lOs. Hon fOlI samma natt i en svår sjukdom, som
.snart forde henne till grafvens bradd. Sanslos låg
hon flere veckor i en ihållande feber, som derefter
ofvergiek till den yttersta mattighet. Endast froken
'Tildas outtrottliga omsorg oeh fOrtraffliga skotsel
hade hon att taeka fOr en långsam forbattring j oeh
del var forst efter narmare tre månader som hon
.småningom kunde pårninna sig det forflutna, hvil~et
i barjan svaJvade for hennes hugkomst endast hk-
.som ett oredigt minne af en drom. Hennes sjal
behofde hela sin ovanliga styrka fOr att kunna bara
.den olyeka, som skett, oeh den, som under de fa-
.sansfullaste forberedelser hotade henne."

"Tilda alskade sin bror omt och upprigtigt;
men hans ålder och standiga frånvaro ur fOral-
.drarnes hus hade hind rat underhållandet af en så-
dan fortrolighet, hvilken ar vanlig mellan syskon.
.som uppvuxit tillsammans. Hans hastiga dod smar-
tade djupt hennes hjertaj men alla hennoes krop ps
och sjals krafter upptogos genast efterat af den
-oafbrutna vår den om hennes mor, oeh allt hennes

bemodande påkal~ades så omedelbarligen af dennas
hopplosa tillstånd, att saknaden af brodren måste
fOrlora sig i bakgrunden, oeh endast då oeh då i
lugnare ogonblick af hvila framstalla sig såsom en
oerhord, oersatllig fOrlust af något. hvars ratta varde
hon icke kant oeh blott med tiden skulle komma
att rigtigt fatta. Så snart likviil oron fOr modrens
far a minskades oeh hoppet om forbattring ble f vis-
sare. framtradde bilden af den forlorade brodren
med lifligare fargel'. Med hval' dag, som inbillnin-
gens fOresUillningar i afseende på modrens tillstånd
blefvo Ijusare, återkom minnet af de tusen prof på
broderlig karlek, h\'ilka hon alltifrån sin spadaste
barndom ront af honom, an genom små skanker
af modevaror oeh grannlater från hufvudstaden, an
genom Ofversandandet af litteraturen s nyaste alster
oeh sådan a backer, som voro tjenliga att bilda ett
ungt, rent oeh tank and e sinne. Erkanslan vaknade
oeh gaf ny ,styrka åt hennes systerliga tillgifvenhet.
Tårar fyIde under ens liga stunder ofta hennes ogon
och vattnade kindens bleknande rosor."

"Den hastiga oeh lifliga vanskap, hon fattat for
sin svagerska, oeh som af denna blifvit besvarad
med en eldig sjals hela varme, forekom henne nu
såsom endast ett uttryck af gladjen aU gemensamt
deltaga i alla de forstroeIser oeh flygtiga nojen, som
fOrkortat vintern i hufvudstaden oeh upplifvat dess
sallskapskretsar j hvilket allt då, i begynnelsen, fOr
henne egde nyhetens behag. Den unga skonhe-
ten, som faste tusendes blickar, som stundligen
var foremål for artigheter oeh for hvars fOtter
hela verldentycktes tiifla om att nedlagga all den
harlighet, som kunde behaga fOrtjuscrskan, hvars
småleende ansågs som en be16ning, oeh hvars min-
sta onskan ej var uttryekt, innan den uppfyldes,
hadefunnit ett hiinforande naje i den stadslef-
nadens hvirfvel, som så hastigt fattat henne oeh
der hon skordade ett så rikt bifall. Natlll'ligtvis
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faste sig då hennes sjal lifligt vid den,. som. hOl~
ansåg sig hafva att taeka for 0~tta ly~kl!.ga hf, sa
olikt hvad hon vantat efter famllJens Imssode under
higet, oeh svagerskan blef foremål fo~ hennes upp-
rigtiO"a vanskap. Men nu under de langa vakorna
vid "modrens sjuksang, då sinnet var mera stamdt
for allvarsamma intryek, återkommo smartsamma
erinringar af flydda dagar, minnen af saknade van-
ner i Sverige oeh af krigets skiften. HugkOl11Ster
af barndom ens oskyl~iga tidsfOrdl'if i fo.delseb~g~en,
samt af den tid, da hennes unga hJerta bOl'Jade
klappa hOgl'e oeh kanslofullal'e, .?m~exl~de med
tank al' ofver hennes nuvarande stallnmg l verlden
och sloto med 1l10gnad ofvertygelse om dåraktig-
heten af vinterns flygtiga lefnadssatt, hvilket endast
efterlenmade en tomhet i sjalen och en afsmak ~'or
de sysselsattningar, som utgora qvinnans v~rk~!~a
lif oeh riHta verkningskrets. Hon kunde eJ dolJa
fOr sig, att svagerskan saknade t~d att skota sitt
eget hus; det fOrestods af en .hofmastare; hon sak-
nade mojlighet att efterse sma barp - ~e voro
anfOrtrodda åt en guvernant, som nag~n gang om
eftermiddagarne fOr en kort stund kom m med dem
_ hon tillbragte sin tid med lustbarheter, under
det hennes man var i fait eller i garnison, oeh bref-
vexlingen medhanns endast sallan. Ingen allvarsam
tanke kunde trifvas i hennes hufvud under en hel
minut och hennes behagliga umgangessatt tycktes
endast hafva naring af ett vimlande hofs dunst-
krets. "

"Under sådana allvarsamma stunder, då efter-
tanken uppgjorde sin l'akning med ~et ..f6r~utna,
fOrekom det Tilda som svagerskan hkval eJ vore
den van hon borde fasta sig vid. 'Hvem skall jag
då fasta' mig vid?' tankte hon, och en ofrivillig rys-
ning genomisade henne, då en inre rost liksom med
tordonsstamma erinrade fastmon om hennes brud-
gumme Kevenberg."

"Han h~de under ~orjan af grefvinnans sjuk-
~om pers?nhgen eft~rfragat hennes helsa, men ej
faU se TIlda, som Icke ett ogonbliek lemnade sin
mors rum. ~edermel'a anmalde han sig mera sal-
1~ll1,och slut~.lgen va~ det endast en lakej, som dag-
hgen underrattade SIg om, huru gamla O"refvinnan
mådde. Nu var hon tillfrisknande oeh behnte sitta
uppe . - men Kevenberg syntes ej. Han var på
F~ednksborg med. hofvet, som tillbragte sommaren
pa landet, och eJ heller besvarade han med bref-
vexling."

"Unga grefvinnan hade efter sin mans dod
inneslutit sig på sina rum, oeh emottoO" de forsta
dagar~.e ingen menniska. Sedan oppnact"es val hen-
~~s d?rr, ~en blott fol' några dussin af de mest
fortrolIga vannerna, som hon mottog i ett rikt oeh
s.makfullt rum, liggande på sin lilla soffa matt och
l~d~nde, oeh. i elegant sorgdragt. Henn~s svaghet
tril at henne Icke att del a Tildas omsorgel' om mo-
dren, oeh hennes Hikare nodO"ade henne aU forsta

k Od fl o" ,vae ra val' ag, ut ytta pa landet der hon i trakten
af Fredriksborg egde en landtege~dorn."

"Gamla grefvinmm blef slutligen återstald oeh
rest e med sin dotter till Amalienlyst, sonhustruns
egendom ; men unga grefvinnan fanns ej del'. Hon
var af.lakaren foreskrifven att taga saltsjobad oeh
h~de l d.enna afsigt ?egifv~t sig till Jutland, der
handels.evIs .konungen Jus.t da befann sig under sin
r~sa krmg nket. Detta hmdrade ieke de båda fnm-
t~mren aU der qvarblifva och njuta landets behag
tril dess bokarnas blad begynte andra sin fara och
de nordvestliga vindarne tillkannagåfvo senh6~tens
ankomst. Anstalter gjordes att afresa till hufvud-
staden, clå en afton ett bud i Kevenbergs livre an-
kom .~ned ett ~.ref..til~ froken ~'ild.a. Hon oppnade
oeh laste; se har ar Just en afsknft deraf som jao'
tagit", tillacle kyrkoherden: '"



"Min vaekra kusin!
Då jag ar er mera till fOrargelse an till noje,

formodal' jag aU ni med gladje tager tillbaka er
ring, som ni lenmade mig under andra fOrhål-
landen. Jag återlemnar då deUa teeken till en
fOrening, som jag nu anser upplost, oeh anhåller
aU ni taektes aftaga det, som sitter på ert skona
finger, oeh återsanda det till

edel' odmjukaste tjenare
J. Kevenberg."

Ofversten sprang upp af stolen: "Den ofOr-
skamde!" ropade han.

"Tilda rodnade oeh teg", fortfol' den varde
pastorn. "Lakejen framtog eU litet fodral oeh lem-
nade henne, oeh deri fann han forlofningsringen.
Han af tog genast den, som han, siU lofte trogen.
bar på fingret; inlade den med osaker hand i samma
fodral, återgaf det till budet oeh sade:"

"'Ni behofver ej vidare svar på brefvet.'"
"Tilda giek in till sin mor oeh meddelade henne

det nyss ankomna budskapet."
"'Den nedrige hyeklaren', sad e modren. 'Gud

allena kanner hans handlingar oeh skaB be16na dem
en gång.'"

"Tåral' st.ortade ur hennes ogon; den nya for-
olampningen tyektes, jemte allt sårande, som den i
sig sjelf innebar, upprifva alla smart.sarnma minnen
af det forflutna olyeksåret. Natten val' svår oeh
ingen blund kom i hennes oga, ej heller någon ro
i hennes hjerta.' Mat morganen lat. han Tilda gå
til! hvila oeh sokte sjelf den friska luften i mån-
skenet. Han genomvandrade tradgårdens långa al-
leer af åldriga lindar, med t.anken fast på framtiden
oeh minnet plågadt af det fOrflutna."

"'N ådig grefvinna!' sade en rost hakom henne.
'blif ej fOrskraekt; er gamle tjenare har sett el' gå
ut oeh foljt er på afstånd med denna kappa. Jag

~.ror den ieke ar ofverflodig på morganstunden, som
ar ganska sval.'"

o "Gref:vinnan tog kappan. på sig oeh satte sig
pa en bank. Den trogne tJenaren stod en stund
tyst; men då han ieke yttrade sig nåD"ot sade han:"

. ":Folket har beraUar, att unga grefvinnan, som
vant I stadep .redan f~ere veekor, nu låter saUa de
rum, samo nadl~. gre.~vI.~na~ bebodge, i nyordning;
aU ho~: later gora forandrmgar pa många saU, oeh
man sager aU han val snart amnar D"ifta siD",'"

"'G'ft . lO> lO>o I a SIg', utropade grefvinnan. 'Min Gud! ar
han da redan glOmd. Hvem D"ifter han siD"med?'"

'''D;t talar ingen .om; m~n Jag otror', "sade tje-
naren, att hans lakeJ var har I O'ar afton. Visst
spel~s .?ar fint spel, men en gamn~al snapphane al'
eJ sa laU lurad.'"

"'H d ." l .'" _ va menar Dl r' sac e grefvmnan fOrskraekt."
J~g menar aU hennes nåd gjorde bast aU

resa .fran odetta stalle oeh detta land oeh satta sig
n~d..J Skane; del' lefver annu hennes nåd s syster
p~. Orstad-kloster. o Aldrig skulle hennes nåd eller
froken kunna fa nagon glad dag så nara den otaek-
samm~ s~rymtaren, på hvars samvete unga gref-
vens IIf bgger så tunD"t.'"

"Grefvi~nan rysto~ oe~ ~tod tankfull upp; -efter
e~ stu,nd oglek. han ater m I slottet, sagande: 'min
van, VI maste I dag til! Kopenhamn.'"

"De reste. Nara stadsporten moUe dem en ri-
d~nde la~ej i unga grefvinnans livre, oeh han igen-
kandes for hennes favorit. Han steg af hasten
framlemnade med storsta artighet ett bref til! gene~
ralskan, fl:amf?rde ti,!l. fro ken Tilda myeket kompli-
menter ~ran sm grefvmna, talade några ord til! den
~~mle tJenaren oeh red sin vag. Generalskan satt
l:;ll1ge stum oeh ororlig, ropade sedan på den gamle
tJenaren oeh sade till honom med darrande oeh
qvafd rost:"



"'Låt postiljonen kara til! ett vardshus, der VI
kunna blifva i natt.'"

"Fraken Tilda såg på henne med stora agon,
fylda af tårar, men sakte fåfiingt efter nagot uttryek
for sina kanslor."

"Brefvet var från unga grefvinnan och inneholl,
under många artiga vandningar oeh fraser, att det
val' henne omojligt mottaga sin svarmol' oeh sva-
gerska i sitt hus i staden. Hon underrattade afven
derom, att Amalienlyst var bortarrenderadt oeh så-
ledes ej mera till hennes disposition; i annat fall
skulle hon med naje erbjuda en bostad der. Hon
val' oekså sjelf opasslig, undergiek en regime, som
hindrade henne aU fOr narvarande se någon men-
niska eller aU komma ut oeh uppvakta sin svar-
mor, som hon annars så hjertligen onskat. "

"Om aftonen underrattade den gamle tjenaren,
att kammarherren hade bestyrt om fOrandringarna
i unga grefvinnans hus, oeh aU han redan tyektes
vara ansedd som husbond e der."

"Två dagar efteråt var generalskan på Orstad-
kloster, del' hon af sin syster oeh hennes man mot-
togs med oppna armar. Men afven har sokte oeh
fann henne alltfOr snart motgången, Efter några
få veekor blef svågern rubbad til! sina sinnen och
måste fOras til! hospitalet i Lund. Systern gramde
sig oandligt derafvel', aftynade oeh dog inom half-
året, utan att efterlemga några barn. Formyndarne
fol' svågern tillkannagåfvo, att generalskan gerna
måtte qvarblifva til! hosten, men alt hushållningen
om vin tern der ej var så inrattad, att ett fortsatt
vistande under den årstiden del' vore majligt, oeh
så vidare."

"Emellertid hade generalska'n genom en kOI1l-
missionar låtit efterfråga sin framlidne sons efter-
lenll1ade disposition. Hennes talan bevakades or-
dentligt oeh noga, men utslaget fOll så, att all den
efterlenmade egendomen utan undantag tillhorde

\
enkan oeh barnen. Derjemte underrattade kom-
mission aren, att. enkefru grefvinnan var gift med
kammarherre Kevenberg."

"Då forvandlade generalskan till penningar alla
s.myeke~ oeh juvele~~, som voro i ~ehåll sedan Iyek-
IIgare tIder, o~h kop te, genom S111gamle tjenare,
hemmanet harmtil! fOl' ett billigt pris. Der al' nu
han hennes faktotum, med en drift, en urskilninO'
oeh en sjelfuppoffring, som aro fOrundransvarda.f,

"Men", invande 6fversten, "skoldpaddskrinet?"
"Ja!" fortfor berattaren, "Ehuru generalskan

med ståndaktighet bar dessa missaden, fruktar jag
~?ek att hennes kra~ter undel'grafvas af de alltjemt
for hennes tankar nårvanll1de hugkomsterna af vi-
standet på Seland oeh allt, som då til!drog sig.
U,nder det ~on grubblade hiirpå, oeh de grymma
bilderna af slsta året der svåfvade fOr hennes fore-
s~allni?g, fOll det henne slutligen in, att den opp-
mng l muren, der sk61dpaddskrinet af hennes son
gamdes, måhiinda annu fOrblifvit okand fOr husets
e,~are oell s]crinet i fOljd de~af annu ej blifvit upp-
t~ckt; att sa!edes hennes I:lISstankar om ett oredJigt
forfarande VId bouppteekmngen kunde vara ogrun-
dade, oeh att en uppgift af henne sjelf i detta af-
seende måhanda vore nog fOr att åstadkomma upp-
f~llandet af. hennes framlidne sons adelmodiga af-
sIgter mot SIl1 syster. F6rliden host skref hon derfOr
till sin fOrre kommissionar i Kopenhamn, underrat-
tade honom om skrinets til!varo oeh bad honom
begar~ dess lagenliga 6ppnande. Derjemte skref
hon hil kammarherren elt bref, hvari hon skildrade
sin. oeh ,~in. dott,ers verkliga narvarande sUillning,
hVIlken fol' framhden lenmade de m6rkaste utsigter;
oeh besvor honom vid min net af de forna forhål-
landena .under gene~alens lifstid, aU visa sig vilJig
att uppfylla den afhdne vannens yttersta forord-
n,and e

o
' Sval' på detta bref saknades annu, nar jag

SISt sag generalskan, men hon vantade då aU snart



få veta något, åtminstone muntligt, genom sin gamle
tjenare, hvilkens brorson nyligen återkommit till
orten från Seland, der han handelsevis någon tid
tjenat hos kammarherren."

"Sådan ar i korthet denna min grannes bedrof-
liga histOl'ia sedan sista kriget, som tillintetgjorde
så många skona forhoppningar. Nar plogen gåU
langs den bOrdiga tegen, vandt upp och ned på
blommor, gras och arter, och endast lemnat den
svarta jorden till hapnad får den ofOrståndiges oga,
gUi.der sig deremot såningsmannen att snart få se
brodden gronska efter det utsade, som han hoppas
skall bara tiofaldig frukt. Så afven med detta land.
Tiden, det ar min trost, skall mångdubbelt veder-
galla ogonblickets lidande."

Samtalet ofvergick till en kort politisk betrak-
telse, och helTarne gingo till hvila, hval' och en i
sin sang. Kyrkciherden sof snart, så att hela huset
horde det; och den. resande gasten, om an hans
sjals liflighet icke len1l1ade kroppen den ro, som
denne kunde tycka sig vara i behof af, håll han sig
dock till morgonen stilla i sin kammare.

Morgonen uppgick klar och kalI. Osterns rod-
blå strimmor, blandade med de af solens strålar
fOrgylda stromolnen, bådade dock vackrare vader
an gård agens. De inre sidorna af dorrnycklar och
fonsterbeslag vora fullsaita med glindrande rimfrost.
Genom fånsterrutornas tjocka och blommiga is foll
ett osakert ljus; den nyfa1lna snon var los och torr
och knarrade under foten. Stora sladar med håga
bakstammal' och små framsaten, med den person,
som korde, stående bakpå, ankommo från narlig-
gande byar, fylda af kyrkfolk. De från sjelfva kyrk-
byn voro till fots; fOrst gingo de flesta qvinnorna
och upplyfte sina många och vida kjolar samt va-
dade i drifvorna med långa steg, derefter karlarne

med kappar och snosockar, långa ljusbl~ rockar och
platta yllemossor. Hval' och en hade S111psalmbok
i handen jemte en ren rutig nasduk, eller också bars-
den under armen. Från preslgården gick kyrko-
herden tyst och betanksam, fi:iljd af ofversten, den
stora och uppskottade vagen fracl till kyrkan, del~
gudstjensten med mycken uppbyggelse blef firad.
Orgelns magliga toner stego åt hajden, som om de-
velat Iyfta kyrkans bugtiga hvalf. Deras hogtidliga
Ijud fårde kanslor och tankar från det småaktiga i
denna verldens omsorgel' till kansla af menniskans-
intet, jemfOrdt med skapelsens oandlighet. Minnet
af hela den fårflutna veckans besvarligheter fårsvann
som en dram, och sjalens tankar rigtades åt del
tillkommande, åt det battre lif, som från andra si-
dan grafven vinkar den h'otte vandraren. Hela for-
samlingen tycktes i boWirdighet boja hjerta och
sinne infår den allvetandes tron, och lugn fårtro-
stan, undergifvenhet och hoppfull tro målade sig i
hvart oga, uttryckte sig på hvart ansigt e och upp-
fylde hvart lydaktigt brast med glad tillfårsigt tm
den Eviges ord. Uppmarksamheten hemtade girigt
laran från predikantens lappar och den kansligare-
halflen af åhårarne återhåll ej sina tårar.

Efter gudstjenstens slut och nar folket trangdes-
aU komma snart, hval' och en till sitt, såg ofver-
sten med forskande blickar på de talrika åhårarne-
af qvinnokonet, inen, som det af hans mulna panna
kunde tyckas, utan synnerlig tillfredsstallelse.

"Nå", sade pastorn, nar de gingo hem, "nu
återstår mig blott den onskan, att hen ofversten ej
må hafva ångrat sitt drojsmål ofver gudstjensten
och att de inskrankta gåfvor, mig blifvit fårlanta, ej
må hafva fårekommit herr åfversten alltfår svaga."

"Jag tackar herr pastorn mycket for den vackra
predikan", svarade han, "och ar just glad alt hafva
drojt; det al' så sa1lan man på landet får hår3 en



god prest, och jag skulle lange ångrat, om jag' rest
ifrån detta tillfalle att få hora en så utmarkt, som
ni ar."

"Fordom måhanda varit!" sad e kyrkoherden.
"Fordom, nar jag var i Malmo, erhOll jag mycket
komplimenter for mina predikningar. Stadens frun-
timmer voro alltid i kyrkan, nar jag predikade, och
-deras loford, på hvilka jag satte mycket varde, f~r-
skaffade mig ett visst rykte. Ma~ spl:ang ~fter. 1111g,
man kom från landet rundt omkrmg, Ja, fran sJelfva
Lund for att få hOra den unge Sollenius, som lart
sin k~nst i Wittenberg. Men tiden laggel' sin tunga
han d på sjalens så val som på kroppens fOrmåg~,
()ch nu aro endast lemningarna. de forfallna rUl-
nerna, qvar af den forra byggnaden."

Klockaren, hvilken efter skånska seden bitradt
vid altaret under gudstjensten, och ett par af .sock-
uens aldste och mest ansedde bander voro bJudna
till middagen hos kyrkoherden och kommo nu til!
honom, talande om vader och vind, och spanmåls-
pris och vedbrist och sådant mera, som fOr landt-
mannen i den orten kunde vara af vigt.

Vid middagsbordet fOrde kyrkoherden samtalet
på sista higet och ofverstens Oden derunder Denne
til!fredsstalde kyrkoherdens nyfikenhet sa mycket
han fann lampligt, och slOt med att underriHta sig
()m ortens stallning for narvarande, hvilket gaf bOn-
derna tillfalle aU beklaga sig ofver skatter, ofver
rusttjenst, ofver hål'da tider och mycket i samman-
hang dermed. Denna vandning af samtalet upptog
tiden under hela måltiden, till fOga gamman for
kyrkoherden, som helst talade om mera nojsamma
saker.

Nar sallskapet uppstigit från bordet och de tre
middagsgasterna rakte sina pipol', gående fram och
til!baka framfor brasan i spisen, frågade ofversten
om fruntimren i Ostergården hade bevist at guds-
tjensten.

"Sallan plaga de det forsumma" , sade klocka-
ren, "och sitta då alltid i banken narmast predik-
stolen; men i dag saknade :vi dem."

"Af en ledsam anledmng", sade kyrkoherden,
"froken ar sjuk. Hon har sjuknat i går eftermid-
daO' och frun har låtit mig veta att natten varit
ga~~ka orolig. Åfven i dag ar febern betydlig, och
frun fruktar det blir en allvarsarn nervfeber, som
hon samlat på sig sedan langre tid tillbaka."

"Finnes har någon lakare i trakten ?" frågade
ofversten.

"Om sommaren", svarade kyrkoherden, "finnes
har den forste af alla liikare, den friska landtluften.
Men Boreas ar alltfor våldsam och min egen kun-
skap afven otil!racklig, så snart ej lpecacuanha eller
Rhabarbarum palmatum gal' till fyllest. Nu ar jag
ratt orolig fOr den unga froken. "

Ofversten befalde fram sina hastar, tog pastorn
i handen och fOrde honom in i rummet bred vid for
aU der saga ett hjertligt lefval.

"Fruntimren", sade ofversten med upprord rost,
"aro mig icke obekanta. Det ar generalskan Lil-
jenroos och hennes dotter, hvilkas bekantskap, jag
gjorde på Safveby, deras egendom, under knget.
Var god, min van, och halsa froken Tilda, och fråga
henne om hon annu påminner sig Stålbrand ; han
onskar lifligt att det ej må vara med missnaje."

"Ja så", sade kyrkoherden, litet forlagen. "Det
fagnar mig mycket, att jag kom till att omtala ~e-
l'as oden fOr en deltagande och bekant - men Jag
gal' mig fOrvissad om, att saken ar anfOrtl'odd åt
tystlåtenheten hos en krigsman. "

"Den skall ej yppas utan fijI' att godtgora, h,:ad
majligt ar", svarade ofversten. "En lakare skall Jag
skaffa från Lund - och måhanda snart hoppas jag
kunna få det nojet tacka herI' kyrkoherden for sist.
Glom emellertid ej bort en van, som til! er har den
stOl'a fOrbindelsen for ett godt nattqvarter åt sig
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h hastar - och den storre, fOr ett bevis af verk-
~~t fOrtroende. Jag skaJl soka att rattfårdiga ~et."

. Med dessa ord gi.ck han, skakande den var~e
och komplimenterande kyrk?her~ens hand; satte sIg
i sladen och reste snabbt SIl1vag.

Doktorn narmade sig, ål och drack tappert
och skyndsamt, samt var efter en fjerdedels timme
fardig att begifva sig åstad till Ostergården, dit pa-
storns drang skulle blifva hans vagvisare oeh tillika
bara hans skrin, som var fullt af flaskor, pulver,
pillerburkar och plåster. Drangen var likval lång-
sam, doktorn blef otålig, sokte forgafves efter pi-
gan, som framsatt maten, och gick slutligen ut på
trappan att sjelf få reda på vagvisaren. Der stod
han med betanklig uppsyn och blef hapen, nar
doktorn kom och yttrade sin otålighet, samt ålade
honom att taga skrinet.

"Strax, strax", sad e han, "jag kommer strax."
Men likval stod han stilla, till dess han fiek se pi-
gan komma springande ofver gården; då skyndade
han att uppfylla tilIsageIsen, såg allvarsamt på det
lilla skrinet och upplyfte det med storsta aktsam-
het, så att han ej vidrorde det med någon annan
del af sin kropp an båcla banclerna.

Pigan hade emellertid varit till Ostergården for
att underratta pigorna der om doktorns ankomst i
så god tid, att de skulle hinna bereda sig till hans
moUagande. Underrattelsen gjorde också den ha-
stigaste verkan; cle skyndade upp ur sin somn, ka-
stade på sig klader, och en af dem sprang in i
drangstugan efter en stor Uilgknif, som hon fast-
satte på fOrstugutroskelns insida med udden rakt
in i traet, eggen uppåt.

"Intet ondt åt", sade hon tre gånger under
denna forrattning, och gick sedan med lugnt sinne
aU skota sina vanliga åliggapden.

Allmogen trodde då, och en stor del af allmo-
gen tror annu, att mellan himmel och jord finnes
tusen ting, som vi ej rigtigt kanna, men hvilkas
verkningar vi se och hvilkas inflytande vi under-
stundom på det minst onskvarda saU rona. Den
hade afven en viss obestamd ofvertygelse derom,
att några få menniskor af odet voro utrustade med

Morgonen derpå, ~lockan fem, ~å kyrkoh~rden
låg i sin basta somn, Il1kom hans plga med IJus:

"Hvad nu i Guds namn", sade den hed.~rhge
pastorn, dock uta,n aU vand.~ si~ o"n: ell,;r andra
sin hviland e stallnll1g, "hvad ar pa faI.?e? ..

"Allt a' godt, allt a' godt", gnalde el; gall
stamma; "har a' kommen en doktare, o~o~ sa ~.o~a
frokenen - och han gick in till Lars a ~.Ille~porJa
ha'm om vajen. Å' nu sitter ha~ d~; fol'. v~.rme~~
_ å' ja' tankte att han skulle ha na ~t te' basta.

"Låt honom få allt, hvad du .vIll.", svarac1e
kyrkoherden litet otålig -:- "ol, .branvm., o~t och

.. _ J'a den rokta skll1kan VI hade I gal' ochsmor , o . f
hvad som ar qvar af kapunen; men l.at ~mg so v~.
Bed doktorn ock vara valkommen lut tJllbaka bIl
den lagliga frukosttimmen, eller, om det faller h?-
nom mera lagligt, till middagen; men natten vIll
jag hafva min ro, hor du."

Pigan fOrsvann. .. . ..
"Den doktorn" , fortfor pasto~n for sl.g sJelt,

"har ett helt eget satt att taga hfvet a~ Sltt folk,
tror jag- han stor dem i deras naturhga oson:m.
Orsakar ' det icke doden, så fOrvarr~r ?et a~mm-
stone sjukdomen der den, finr;,es - Ja, Jag, kanner
mig matt - oah! - oah. -

Så gaspade han och snarkade sn.art åter, så
aU braderna i taket tycktes dan'a dervId.























tillika ar angelaget om ordning och stillhet i landet,
kommit undel: fund dermed, att den elake lands-
forstoraren, fOrradaren och galgfogeln Olle Eriksson,
nu kallad Jesper Jonsson, uppehållit sig har i detta
hus. Några af konungens trognaste undersåt ar ~afv~
underrattat mig derom, och nu ar han, Gudl ~oft
DTipen och fangslad; och han skall val, hoppas Jag,
~ldrig se Guds grona jord mera. Adjo min fru -
jag onskar att icke så snart behi:ifva åtel'kon~ma
inom denna port; men misstankt kan latt bhfva
kandt."

Per den smålanding, som var på spantals-trosk-
ning ho~ fader Olle i byn, gick fram till grefvinnan,
tog af sig hatten och sade med trostande t.on: ..

"Nådig frun ar ledsen fOr gamle Olle; J~g kan-
ner honom och nådig frun ratt val, sedan Jag var
liten pojke och opp~ade gl'inden yid Nerbonas. ~!~n
min mun ar ren l detta upptag. Jag skall folJa
med och se till att intet ondt vederfares honom,
innan han kommer till haktet; och jag skall låta
nådig frun veta, hvad han kan hafva att vanta."

"Hval' ar kyrkoherden?" frågade grefvinnan
hastigt.

"Han al' borta på prestmotet", svarade Per.
"Ingen hjelp således fOr handen" , su~kade gref-

vinnan. "Tack, min gosse, fOr din beskedhghet j Gud
lone dig for den."

Per skynd ade efter den aftågade hopen, och
grefvinnan måste låta dervid bero; endast tårar
voro henne lemnade att begråta sitt odes hål'dhet.

Dagen tillbragtes af henne och Tilda med att
uppgora och forkasta plan~r, den ena merll; overk-
stallbar an den andra, hIl den gamle tJenarens
befriande; och det enda beslut, som fattades, var,
aU intet skulle beslutas fOre Pers återkomst.

Om natten vacktes de båda af ett sakta knac-
kande på fOnstret. Tilda sprang upp och gick fram
aU se, hvad som var å farde. En rost hviskade:

"Det ar Jesper! Hul' skaIl jag obemarkt
komma in?"

"Jag oppnar porten", svarade Tilda med låg
r.ost, kladde sig i hast och gick ut, tyst och fOrsig-
tigt. Strax derefter åtel'kom hon med gubben in i
den li11akammaren, der mod ren låg.
. "Gud ske lof, du ar har helbregda", sad e gref-

vmnan.
"Gubben ar trott" , sad e Jesper och satte sig

på en stol. "Per ar en rask gosse", fortfor han j

:'han hjelpte mig ur arresten och håIler nu på aU
l spetsen fOr de andra pojkarne soka efter mig åt
ett annat håll. Jag har sprungit som en hjort, men
snart kunna de ånd å soka mig har."
. "Du skall taga en af mina hastar" , sade gref-

vmnan, "och en af sladarne och i ogonblicket res a
harifrån. Gif honom mat i eU knyte och branvins-
buteljen, Tilda; han kan ata under vagen. Gif ho-
nom den nya fårskinnsfallen; ty hans vag ar lång.
Men hovarthan skaIl du styra kosan?"

"At hembygclen", svarade han; "der får ingen
fast mig, tanker jag, om icke det ar sig alltfor olikt
annal's. Nu, i Guds namn, begifver jag mig åstad.
- Om nådig frun al' nådig och ti11åter, tager jag
hasten, han trafvar bra, jag skaIl val skaffa honom
hit igen."

"Nej", svarade grefvinnan, "behåll honom och
a11t, hvad du får med dig. Tilda, gif honom också
den li11a dunbadden, som du har, och ett par la-
kan; huru skall du få några klåder med dig?"

"Drangen sofver som en stock", svarade han.
"Nog kan jag taga några paltor oeh min bOssa."

"Se har har du litet penningar att hjelpa dig
fram med", forUor grefvinnan; "gåfvan ar ringa
och långt mindre an den skulle vara, om tillgån-
garn a svarade mot viljan. "

"Aldrig en styfver tager jag - Gud valsigne
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nådig frun for allt godt; gubben lårer vål aldrig få
se er åler." ..

Han kysste gråtande hennes fr.amrackta hand,
tog dunbiidd oeh fiill och .smog,.slg ut, ~.em?anode
dorrarna halfoppna efter sig. 11lda knot m at-
skilligt. k o" d

"Lagg in i knytet denn3; pung. oe sa , sa e
grefvinnan; "det ar alla penl1lngarz Jag eger:. me~~
gubbens uppoffring fOr oss kan aldrig nog belonas.

Tilda okade gåfvan med sitt guldkors ..oc~. bar
t t o kny ten oeh lade dem i den redan forspand~u va d . b" .. d den Isladen. Jesper kom me sm ossa,. go~ e

sliiden jemte skjutvaskan, fiek en hJerthg omfam-
ning af Tilda och reste.

Hon stan gde omsorgsfullt porten och g~adde
• O" åt att snon som nu borjade falla ganska tJoekt,

~~~lle tacka spåren efter flyktin~en. I d~t summa
begynte byns hundal' skalla hiiftI~t och l.ange, och
efter fOrloppet af

o

vid 12ass en tHr:.me~tIl~, trodde
Tilda sig marka nagon rorelse utanfor fonst~et. Hon
ick dit såg ofOrmiirkt ut bakom rullgardme.~l och

~lef var~e ett par långa bOnder med stora kappar,
som vandrade fram och tillobaka i månskenet. Ho~
giek till undra fonstret, pa gafveln, och fan~ del
utanfOr en likadan bevakning. Vakta, vakta, tankte
hon, fogeln ar flugen; oeh lad: ~ig ilter att sof~a.
Men hennes bemOdande var fafangt. H?n tyekte
sig hOra stegen utanfor. i sn?.n, .tyckte SI~ se g~-
stalterna, med bistra mI~er, fardIga att va~~~ ~Ig
mot henne sjelf; tyckte SIg se a?dra, som forfolJde
gamle Jesper, upphunno och nl1sshandlad~. honol~l.
Ingen blund kom i hennes ogon; hon vackte sm
mor och meddelade henne, h.vad hon sett geIJom
fOnstret. Grefvinnan blef orohg och ~nade nagon
ny obehaglighet; men fruktan att p~sky~da o det
ogonblick, då den skulle ~ppepbara SIg, form~~~e
henne att i det långsta bIbehalla skenet af o"told

ro. Slutlig'en vaknade likvål pigorna, tånde upp
eld i koket och sedan i alla eldståder.

Kort efteråt bOrdes ett starkt bultande på den
annu tillbommade porten, och som den icke hastigt
nog oppnades, fOrnyades slagen ånnu starkare. Gref-
vinnan och Tilda skyndade upp vid fOrsta bullret,
klådde sig hastigt och sutto bleka, tysta och 01'0-
liga, vantande på hvad som skulle ske.

Det var lansmannen, som gifvit sin ankomst
tillkånna på porten. Strax efter fångens fOrsvin-
nande ur arresten, hade fjerdingsmannen, under det
de fOrfoljande missleddes af den tjenstvillige Per,
anmalt rymningen fOr lansmannen, som gifvit be-
fallning om utsiittande af vakt omkring Ostergården
vid alla de fOnster, portal', gluggar och oppningar
der funnos. Efter att hafva tagit ofverflOdig hjelp
med sig, kom han nu sjelf; fattade posto midt på
gården och lat begynna med att noga undersoka
drångstugubyggningen och uthusen. Från stallet
kom rapport, att en af hiistarne saknades; från
vagnslidret, att en af slådarne var borta; från Je-
spers kammare, att bossan och klåderna ej mera
funnos på .viiggep. Drangen i gården framkom och
sade med stor mun:

"Kors! Nog va' då' der i afse'!"
"Han ar då redan borta" , skrek Hinsmannen

fOrbittrad. "Du, din ohiingda skålm", sade han till
drangen, "hal' hjelpt hononI åstad. Tag fast och
Jagg black på den skurken."

Drången fOll på knii, bedyrade sin oskuJd, och
då alla grannarne intygade, att hans dumhet och
arlighet voro starre an hans tillgifvenhet for hus-
bondefolket kunde vara, så Jenmades han i ro.

Derpå fOrhordes pigorna, en och en; men ho-
teJser och lOften anvandes fOrgafves, och ingen upp-
lysning erholls af dem, som ingenting visste.

"Men någon måtte likvaJ bommat igen porten
efter honom", sad e kronobetjenten. "Vi skola nu
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verksUilla vår skyldighet mot herrskapet hår inne",
fortfor han oeh rigtade sina steg åt trappan.

Han intrådde spotskt med hatten pa hufvudet,
men når grefvinnans vordnadsbjudande ~estalt kom
emot honom i stora rummet, tog han at den.

"Hvad tillskyndar mig detta besok?" s,ade han
med fast ton i rasten oeh lugna åtbOrder.

"Nådig fru", svarade lånsmannen, "den gaml.e
Olle, jag Hit hakta i går, ha~ ~ym~. Han har vant
har i gården i natt oeh b11fvltvldare fortskaffad.
Nu begar jag aU nådig frun v~l1e upplJ:"sa,.. hur~
delta tillgåU oeh hvarthån brottslmgen taglt vagen ..

"Huru kan jag kånna det?" svarade han. "Nl
har fOrMrt mitt folk oeh af dem sakert fåU veta
mera ån jag, som ej varit ur min sång, fOrr ån bul-
tandet på porten våekte mig."

"Nådig frun tacktes ur.sakta", åte~t?g ha.':, "men
jag måste gora min skyldlghet oeh Vlsltera ofveraUt
i deUa hus."

'lKors!" ropade en af pig~rna, utsprin~.ande
från lilla rummet, "han hal' tagJt med SIg frokens
dunbadd."

"Oeh all maten i skåpet, som åndå val' last
oeh nyekeln hade froken ", sad e den 3;ndra; "oe~
huru har han fått upp krak en, som Jag lade pa
innanfor dorren i går afton ?"

'1 Ja så'?, sade lånsmannen fOrnojd; "han har
då varit hal' inne oeh någon har slappt in honom,
oeh någon har gifvit honom nyek~.ln till skåpe~: oeh
någon har lemnat . honom dupbadden ur froken~
egen sång - men ll1gen vet nagot derom. Det var
konstigt. ' . c

Grefvinnan skiftade farg oeh TIlda saU gra-
tande innanfOr den oppna dorren till lilla rummet.

"Men jag vill veta, huru deUa g~U t.ill", f~r.tfor
han. "Ni ser godt folk", sade han till Sll1a fol~es-
lagar, som borjade nast~n. up'pfylla stugan, o"trun
vill ieke tillstå, att han latIt hJelpa han om pa flyk-
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t~n oeh fOrse honom med allt, hvad han behafver,
for att undkomma d~.m, hvilka uppfylla sin pligt
mat .konungen oeh faderneslandet. Han ar upp-
~tudSlgo mat de~ lagliga Ofverheten - han ar sjelf
1~~e ~a noga kand oeh hal' fridlOst folk i sin tjenst.
1\ar ll1gen af husfolket kan anses brottslig, så ar
det husbonden, som ar ansvariO"fOr hvad som skett
- oe~ jag", tillade han, vanda"nde sig till grefvin-
nan, "mmanar er i hakte, min fru."

"For Guds s~ull!~ skrek Tilda oeh skyndade
n:ed snabba st.~g ~I11sm moy. "Mamma ar oskyldig
tIll aUt, det ar Jag olyeklIga, som hjelpt honom
undan."

Ho~ fOll, hagt snyftande, imodrens armal'.
"Bada" ~~unti:nren. skola fOlja mig", sade lans-

?,laI1I1en; har glfves mgen skonsamhet, nar fl'åga
~r om konun~ens tjenst oeh landets val. Se så,
ll1ga. fasoner, Jag bel', utan var god oeh gal' sig i
ordmng at~ hål!a mitt. sal!skap till godo for en
stund; enslIgheten skal! leke saknas sedermera."

"Det ar doek oerhordt", sad e O"refvinnan "aU
m:restera mig i mitt eget hus, då' jag ejbegått
nagot ~rott .... Det k.an alldeles ieke vara lagligt.
Herre, Jag foIJer el' Ieke."

"Då n:åste jag nyttja den mig anfortrodda magt
och myndlghet", ropade lansmannen. "Hor hit,
Tufve ?anss?n oeh Håkan Persson! Dessa qvinnor
skola foras tIl! Lyngsta genast."

oGrefvinnan blef dodsblek oeh Tilda darrade
af angest oeh fOrskriiekelse. Medlidsamma blickar
matte dem rundt omkring, men hvarken hand eller
mun l'ol'des till deras beskydd.

.. Då hordes på en gång ljud af galopperande
hastar; de kommo i hast in på gården oeh stan-
nade. Rytt~rn~. kastad~ sig ur sadeln, oeh fOljd af
en officer, mtradde Stalbrand, med 01'0 i sin hlick
och vrede i sin rost. Den nyfikna hopen gaf rum,
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och han kom fram midt i rummet i det ogonblick,
då den sistnamde handtlangaren tog Tilda i armen.

"Usling, hvad gal' du?" ropade han,o fat~ad
karlen vid brostet och slangde honom at sldan
under .eU bord; vande sig sedan till lansmannen
och sade:

"Huru understår ni er aU på deUa saU stora
husfriden ? Bort i ogonblicket, eller skall jag låta
aifva er en lexa, som ni icke hastigt glOmmer."
'" "Jag ar stadd ikonungens och kronans aren-
den", svarade lansmannen, "och, bitradd af dessa
trogna sockneman, motel' jag. vå~d med våld." .

Socknemannen tycktes hkval vara mera ~m~
nade aU drag a sig åt dorren. De .sp.egl~de sig ~
fader Håkans ode som linkande beglfVlt sig bort l

eU horn; deras ogon sanktes och deras ifver syntes
svalna något.

'.'Kelting", sade ofversten till officern, "låt ge-
nast en korporal och femton ryttare !'ida hit ["

Officern skyndade ut.
"Ser ni inte", sade smålandingen Per, trangande

sig fram, "aU det ar den ofversten, som monstrade
hastfolket vid Kjaflinge?"

I en hast voro de båda fruntimren och Stål-
brand len1l1ade allena i rummet. Hopen skyndade
forbi den rykande bruna hasten, som, hållen af en
ordonnans, stod starnpande på gården, och hval'
och en begaf sig i tysthet hem till sitt.

Vid fOrsta blicken på Stålbrand hapnade gref-
vinnan, igenkal1l1ande samme officer, ..som f~rsta
gången gjorde henne husvilI. E~..stram af ..blttra
hogkomster ilade genom henne.s sJal, ~nen kanslan
af det narvarande den nu gJorda tJensten, blef
snart den rådande' Tildas oga lyftes ej från golfvet.

"Jag skulle ofolska", sade. han
o
' ~ill gr~fvin;1an,

"aU jag kunde bhfva er, mm :Iadlga, .tIlI nagon
vidare tjenst; i detta ogonblick fI'L~ktarJa~ end.ast
vara till besvar - men har grefvmnan nagontmg

aU befalla, ar jag icke långt borta. Jag stannar en
dag hos kyrkoherden."

"Ni måste, herI' ofverste", svurude hon "bifalla
min anhållan, aU få se er hal' till middage'n - så-
dan den kan blifva en dag som denna då endast
er valvilja har f6rekommit vårt bortfor~nde såsom
missdådare. "

Ofversten tackade, bugade sig och gick, och
med honom forsvann en tyngd från Tildas hjerta.
De moånga s~ridiga kanslol', som upprorde henne;
~: ~1anga mmnena ~rån fOrra tider, jemforda med
forhal.1andenoa nu, hVllka hennes tankar hastigt ge-
nomgmgo, astadkommo hos herme en fOrlagenhet,
som det fordrades några stunders lugn besinnino'
aU ofvervinna. Hon insåg likval snart sii1 stallning
fOr det narvarande och fOresatte sig aU soka g16mma
den forna, och aU åtminstone ej genom sitt yUre satt
a~t vara påminna derom; ej heller derom, aU hon
eJ kunde glomma Naktergalsdalen och deras sista
mote del'. Hon fOresatte sig att undvika allt, som
kunde återkal1a forna narmare vanskapsforhållanden
~ller fOranleda dertill, och att derfOr hålla sig noga
mom de granser, .som erkansla for bevisade stora
tjenstel' utstakar mellan en ung flicka och en gift
man. Ovan att i dagliga umganget handIa betank-
samt och efter Ofvertankta regler, var hon mycket
besvarad af sin fOresats, men utforde den sam-
v.etsg~ant, fastan den jem~a uppmarksamheten på
sig sJelf orsakade en aldrig fOrr hos henne markt
stelhet.

Kort efteråt hemkom kyrkoherden från Lund
och mottog med sin oppna fryntlighet den valkomne
gasten. Denne gjorde ocksa icke något synnerligt
krus, utan qvarblef hela veckan. Sysselsatt med
åtskilligt skrifveri, tillbragte han likval hval' dag ett
par, tre timmar hos grefvinnan, hvars tacksamhet
for hans adIa bistånd ofta yttrade sig, och som
alltjenlt inbjod honom att dagligen återkomma.
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Kyrkoherden begynte slutligen grubbla på, ohvad
deUa kunde betyda, oeh hade hundratals ganger
på sin tunga den frå~~n till ofv~rsten, .?m l;an
hyste nåO'ra sarskiIda af sIgter med sma besok. Men
dels fruktan, aU en sådan fråga skulle tydas s?m
bristande grannlagenhet, dels medvetandet om sma
egna afsigter på froken, oeh fruktan .~U de skulle
kunna fra111lysa fOr den sk~rpsY!1te ?~v.ersten oeh
fOrekomma honom såsom nagontmg 10JlIgt - .dels
Dek ett visst återhåll i fOrtrolighet, som c1enne vIsste
aU bibehålla oeh hvarigenom han allt c1ittills af-
skraekt kyrkoherden från alla frågor.' r~ran~e ~ans
egen personlighet - alla dessa skal. lago I v.agen
fOr ordens uUalande. Da dessutom TIlda nu vIsade'
honom mera uppmarksamhet an fOrut, oeh,. s?m
det tycktes, en mera varm vanskap an h~n hIttIlls
vågat hop pas, oeh deUa ~ppfyl~e hans hJ~rta med
en tillfredsstallelse, som ofvervagde hvarJe annan
tanke oeh 6fverg6t hval' skuggbild i hans sinne med
ljus, återstod hos honom blott den medfodda ~1Y~-
kenheten hvilken fOr tillfallet åsidosaUes. Llkval
fOresatte' han sig, aU vara ofverstens trogne folj~~-
lage på dennes besok hos fruntimren, oeh han hall
i dermed under flere dagar. .

Men en eftermiddag blef pastorn kallan l so e-
kenbud till en sjuk. Stålbrand giek då allena, steg
upp till grefvinnans gård, tradde in oeh. fann stora
rummet tomt. Efter någon stund kom TIlda ~nsa!:l1,
i en simpel randig yllekladning, som ~16t sIg tatt
intill halsen under hakan, der en slat hVlt halskra~e
vidtoO'; de ljusbruna loekarne voro lagda langt at
sidor~a oeh bakhåret på skånska sattet uppknutet
med ett inflatadt rodt band. Hon bar ingen pryd-
nad endast stålspannet i skarpet gaf något återsken
af det enda ljus, som stod på bordet.

"Mamma mår ej val i af ton ", sade hon.
"Men jag hoppas", svaracle han, "att froken
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Tildas helsa nu ar så helt oeh hållet återstald, aU
ni snart vågar er ut?"

"Jag har afven", återtog hon, "i det afseendet
myeken fOrbindelse till vår befriare - men, herT I

ofverste, ni straekte er adelmodiga omtanke fOr
långt, då ni ieke ofverlemnade åt oss dentillfreds-
stal1elsen aU betaIa lakaren fOr hans moda. Det end a
oss nu återstår, ar att erbjuda honom en pung att
fOrvara ofverstens dukater i; oeh jag har just nu
en sådan fardig."

"H vad varde hafva val några guldstyeken mot
en pung, virkad af edra handel' - hvad noje gifva
de val mot den lyekan aU ega något, som syssel-
saU er flere dagar, under hvilka ni tankt på den
afundsvarde egaren!"

DeUa var fOrsta gången sedan flere år, som de
båda talades vid utan aU någon var nårvarande, oeh
hum ofta de framc1eles skulle tråffas, eller om det
någOlisin mera skulle ske, var for Tildas ogon h61jdt
af framtidens tiiekelse. Ofrivilligt ofverlemnade hon
sig till sin naturliga oppenhjertighet, oeh den konst-
lade stelheten i hennes vasende fOrsvann.

"Kan deUa lappd ega något varde i edra ogon",
sade hon, "ar c1et mig ett stort noje aU erbjuda det
som eU ringa uttryek af en upprigtig taeksamhet."

Stålbranc1 mottog pungen ur hennes hand, som
han ånnu beh6ll i sin, sedan han fort den till sina
brinnanc1e lappar.

"Men", sade han, "vågar jag oek smiekra mig
med, aU ni tånkt på mig under arbetet?"

"En fliekas tankar bor man ej soka utforska",
svarade hon roc1nande.

"Om an en lifstids viiI derpå beror?" frå-
gade han.

Tilda nedslog ogonen oeh hennes hand dar-
rade~ på en gång giek den tanken - han ar ju
gift ---=- som eU sting genom hennes hjerta. Hon
drog hastigt sin hand tillbaka, kastade på honom
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en allvarsam och frågande blick - meri kunde ej
återhålla en suck. d t

"Min lifstids val", sade hon, "b~roor af. en l: ;
sigt jag kan hafva fOr en lugn framtld at m111::10r.

"Jag har", svarade han, "ett, e~uru ?sakert,
hopp, aU for henne kunna utra~ta ..nago::t111ghos
hans majestat konu~.g.en, ~.om va~.ar" strang, men
derjemte rattvis och afven adelmolhg. ..

. Tildas oga fick ett u!tryck, S~~11genomstrom-
made Stål brand med en lagancle kansla. .. .

"Allt, allt skola vi då hafva ~r at~, tacka for,
och ingenting, hvarmed det arr~a hJerta~ , sa~~,hon
och lade handen på siU eget, kan ~e!ona ~r.

"Ni kan - ni kan", sade han hflJgt, narmade
sig och fattade hennes mjuka hand.

Tilda darrade. - "Min mor ropar", sade hon
lotsligt och skyndade in i det lilla rummet. .

PStiiibrand gick tankf,?ll ~m st~n~ fram och tI!l~
baka på golfvet, men da TIlda eJ ate~' blef sy~hg,
toO' han sin hatt och begaf sig helt langsamt ater

o ° dtill prestgar en. . .
Halfhogt sade han for SIg sJelf:... .
"Hon alskar blott sin mor och Jag 3;1' en ~al-

ning, som ej kan ofvervin~:ra mig sJe!f; Ja.g ma~te
slita mig lOs harifrån. - Ara och plrgt bJuda et
bOd "

a ane sista meningarna bOrdes af kyr~oherde~;
hvilken nyligen hemkommen, genasthade amnat .~lo
efter ofversten och nu i morkret var honom na~a
utan aU markas. De uppfylde honom me.~.en oVII-
korlig fornojelse, den han likval onskade dolJ~, eme-
dan han fruktade aU den gjorde foga heder at hans
beromda gastfrihet. ..." d

"En expres ar ankommen tIlI pfverst~n , ?a ~
han "med många bref; krigare~. far aldrrg hVIla.

,De foljdes åt in i det r~m, ofvel'sten bebodde,
del' brefven oppnades och lastes.

Vid oppnandet af det sista spratt han till , steg
upp o.~h gick med stora steg af och an i rummet.

"Ar det aU begripa, herr pastor?" utbrast han.
"Fol' utlandingar och landstrykat'e fins nåd nog,
men nar det ar fråga om att utofva en rattvisa,
att godtgora en ofverilning, ett eget forhastande,
då gifves intet skal. vm ni lasa?"

Med dessa ord framrackte han det oppna pap-peret.
Kyrkoherden laste ett memorial från general-

guvernoren . ofver Skåne, Hallånd och Bohus lan,
hvari denne hos kongl. majestat anholl om skade-
stånd åt enkefru generalskan Liljenroos, såsom er-
sattning fOr den egendom, hvilken blifvit under kri-
get konfiskerad ; och om ej det samma kunde helt

\ och hållet bifallas, foreslog han underdånigst en
årlig pension under hennes lifstid. - Den kungliga
resolutionen lydde: "Vi finne intet skal denna un-
derdåniga ansokan bevilja. Carolus."

"Kort och godt", sade pastorn, inom sig glad,
aU konungen ej betagit anbudet af hans egen hand
det varde, den kunde ega. Jag skall ej låta tillfallet
gå mig ur handerna, tankte han; aflagsnade sig
under någon forevandning och hegaf sig åstad till
foremålet for sin omma låga.

StåJbrand såg efter honom med stora ogon,
liksom om ett pl6tsligt Ijus uppgått fOr honom.

"Hvad amnar han val att taga sig for?" sade
han for sig sjelf. "Lika godt; hval' och en går sin
vag - och min? Den hal' alltid varit sjelfforsakel-
sens. Nå val, må den forhlifva det. Vid deUa till-
falle al' jag dertill uppfordrad genom allt hvad
menskligheten eger heligast."

Så beraUade åtminstone den gode pastorns hus-
hållerska sig hafva fornummit hans till hiilften ut-
talade ord.

Hela aftonen och långt på natten var han sys-
selsatt med att skrifva. Nar allt var fiirdigt, skic-
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d nåliindske bonddrangen,kade han efter Per, e~t sfånO't samtal, efter hvars

oeh hade med honoJ:[1 eb f I~O'de sig en hast oeh
slut Per mottog tva re. ' "o d

'11" te O'astglfvaregar .afreste ti narn~as "f d hjertlio'are uppsyn
Ofverst~n g:lekkde~e ~er d n~e som saft i eH hOrn

an vanligt ID hil yr o. er e t' oeh fåordig.
af soffan, mot van.an lm~sly~ herr astor?" sade

"Var ni lyekhgare an Jag:, f" ~O' eh froken
han. "Grefvinnan farobl~f osyr;tllg" Ol' ml" o
ko

o kte nlig blott tva ogonbhek.
s an t IOngsamt"Ah jo" svarade pas orn a " . af ton"

" l 'de O'erna talat vid grefvmnan I ,
Jag la " . amnar resa i morgon. Jag

fortfor afversten, "tY.Jag fil besvar fastan er fare-
har alltfar lange vant:r 11 t 00 ka' det"

00 tf 'h t eJ ve a mal' .
kommande €?as n e" re ade varden i huset.

"Resa I morgon, uI;JP00 p ro aran af afver-
"Det gal' mig led sen att eJ ~angkre,t a_men en kar

0011 k Allt O'odt ar Ol 0011 .
stens sa s ap, . "Ilfd dessa dagar; en ka a I
hugkomst bhfva mig ao I torra heden."
aknen oeh en bru~n tfa, ~e~amma ton, blef munter

Kyrkoherden ,~?r ~I l f ~itt basta ol. ehuruh ok am bJod annu a ", 00 t
ae spra s, tt h' ertligt afsked af sm gas.sent det var, oeh tog e J f te han
Kloekan fyr a på morgon;nd: ~~;rkohercien fOr frun-

Redan om aftonen a , hOll t f den kunO'-.. o d b "Hat mne a e a "
timren i Os~ergar ;~lk er\ tallsamhet ådrog honom
liga resolutionen, vlk e~ e~ch torra svar af froken
en mulen uppsyn, ?r a om med nåO'ot enda
Tild~, s,?m ej bevUdlg~defO~'~~ de båda olIka hand-
vanligt ogonkast. on Jef; f hans gast oeh pastorn
lingssatten a~ honom o~ r., 'else Ha~ fann snart,
vann fi:iga Vl~ denna Jern Ol f"r' honorn, oeh begaf
att aftonen eJ var gynnandde ? om siO' afver unga
sig utfar hemåt, p~steran e m "
fruntimmers ombytll~~ tlYdnnen. n i OsterO'ården med-

Om morgonen va~ a e ma b fOr aH till-
visshet; aU 6fverstte~ sJelff s:~~~ ~~I~~ja motsvaradekannagifva den u gang a s ,

hans ådla bernadande. Frukost var i ordning, klad-
seln den mest utsokta, som kunde åstadkommas for
formiddagen - men ingen kom. Ingen kom på
hela dagen. Det oroade til! oeh med grefvinnan,
nar hon om aftonen fick veta, att han var afrest.
Men, tank te hon likvaJ, utan att taga afsked; då
måste han likval annu återkomma. .

Efter några dagar återkorn deremot den gamle-
Jesper, som nu tagit igen sitt forsta namn Eriksson,
oeh genast vid sin ankomst uppvisade en kungL
kungorelse, att han erhålJit nåd.

"Så snart denna uppJastes i Hjersås kyrka, fiek
jag veta det", sade han; "oeh strax skyndade jag
mig tillbaka til! mitt goda herrskap, som ingen utom
doden numera kan skilja mig ifrån. Matsacken ar
fort ard ; men penningarne dem återlen1l1ar jag oeh
tager aldrig emot några, det forkunnar jag nådigfrun."

Gladjen ofver återseendet var omsesidig. Den
skilnad, som bord och rikedom gjort emeIlan gene-
ralskan LiJjenroos oeh bonden Eriksson, jemnades
med hvarje dag, oeh grefvinnan kunde ej dolja fOl'
sig alt han i hennes nu varan de ståUning på landet
var henne nastan oumbarlig. Hon insåg emelJertid

. nodvandigheten aH forandra sin hushålJning, om
til!gångarna ej skulle på forhand medtagas oeh råd-
gjorde ofortofvadt derom med sin fortrogne hjelpare.

Det lyekades honom inom kort aH finn a kopare-
till hemmanet oeh handeln afsli:its. Grefvinnan be-
slot fIyHa til! Malmo oeh der inraHa sitt Jefnadssått
så inskrånkt, aH det kunde bara sig. Hon var sys-
selsatt med anstaIterna till afflyttningen, då en efter-
middag kyrkoherden inkol11 till henne. Ryktet om
handeln hade spridt sig och åfven kommit till hans
kunskap oeh satt honom myror i hufvudet. Nu
underrattade grefvinnan honom ful1ståndigt derom
oeh om sin a planer for framtiden.

",ri skola komma aH lefva inskrankt oeh torf-
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skonh~tens loU att ulså de fron, af hvilka blomman
uppsplrar; och har, der så mycken skonhet ar fOr-
enad med sjal ens fullkomligheter ar det mest ]of-
vande..r~·o. anfortr~.dt åt den mest fruktbiirande jord.
Jag bar Jordens farg, men ock dess frambrino-ande
egenskoaper, och froken Tildas ogon aro likso~1 so-
lens l.~gor. De uppvarma och fOrbranna, gifva lif
?ch fortorka, Iysa stundom klara stundom sankta
l mo]p; de fOrblinda en slndare, 'som dock ej kan
mot~ta ~reste.lsen aU se at dem. Ja, jag har seU
alltfor ?Jup! ~ dem. o~h soker nu bot, der jag tagit
sot. Mm nadlga grefvmna, var mio- huld' den mest
leende fra!11tid ~uJ1d~ blifv~ vår lott, om grefvinnan
och d~n trllbedJansvarda TIlda ej fOrsaka det."
'... VId. dessa ordo upplyfte han ogonen, som fOrut
folJt sprmgorna pa golfvet. Han hade handelsevis
kom mIt aU saUa sig midt framfOr en temlio-en hoo-
men något ?mal spe~el, ~om hangde på vaggen, och
blef nu. den varse sm tJocka figur, hvars bredd ej
fu;!komhgt kunde !'ymmas i spe.geln. Hans oga
h, Jlade en stund pa den runda blIden, och en djup
suck lyfte hans mage.

. I .be~y~1l1elsen :;tf deUa tal hade gl'efvinnan
v~nt vlllr:=tdlg, huruvJda den valvilJige pas torn hade
~agra afsJgter på henne sjelfj men vid den utveck-
h!1g, han s~ot med, fann hon genast, aU utgången
ej kunde. bl.~fv~ gynnande for supplikanten. Likval
var hon l forlagenhet om eU passande sval'.

"Jag skall saga min dotter herr kYl'koherdens
h~derliga afsigter", sad e hon. "Hon ar nu vid de år
da ma!'! kan gora siU val sjelf, och miU inflyt.and~
skall ej lagga några band på hennes beslut."

"Ja", återtog pastorn, som helst an skade un-
de}'stod af grefvin?a!1,. "fr.?ken Tildas ljusa for-
stand har mognat ltrdlga ar; men fru o-refvinnans
erfarenhet inser likval mycket af lifvets:C>fOrhållan-
den, som froken ej kan tanka på. Fru grefvinnans
eftertanke finner nog aU jag - att min person
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tigt" sade hon, "utan att deltaga i verldens noje~1,
men' också utan del i dess dårskaper .. Emellel'trd
hoppas jag", tillade ohon ar~i.gt, "at~ hk.yal någon
gång afven i ~tad~n fa d~t no.~et se"val' van, kyrko-
herden Sollemus, mom var troskel. o

"Jag hade hoppats", svarade kyrkoh~rden lang-
samt och med betanklig uppsyn, som gjorde gre~-
vinnan beredd på ett langre sal1:.taJ,. "?et ..v~r mm
lifligaste onskan, att herr?kapet for]?lrfvlt har J ~ock-
nen fOr lifstiden. Jag sl1lJckrade 111Jgmed aU sasor~
granne och ~an. af huset få hora omta]as en sa
vigtig fOråndrmg l he!Tskapets o lefna~splan o~h der-
vid få bitrada med rad och dad. Mm arm ar sen,
men min tunga år fårdig, och utan medel att u~-
derstodja ett g?dt råd oar jag. ick~ ..he.Jler ... J~g .:;JI~
ej beromma mIg af nagra tJenstrardlga ..tankesa~t,
det al' bast glomma alltsammans och aflagsna Il11g.
_ MiU hjertas onskan vore, aU narma .våra fOr-
hål1anden i detta jordiska lif, ~U sammanobmda ,dem,
och genom fOreningen ed ohkarta.d~ gafvor f:.~m-
bringa ett helt, hvarmed vi o.msesldlgt vore. nOJda.
_ Jao- vet icke om fru grefvmnan faUar mll1 me-
ning' "'uttrycken' vilja, i detta vigtiga ogonblick, icke
infin~a sig; min afsigt vore", fortf?r h~~1, "aU af-
handIa eU amne, som hloU en gang f~rut under
min femtioåriga lefnad varit amne ~or ..mm b~trak-
telse och då fOrstodo åhorarne halfqvaden VIsa
nu 1~1åste jag sjunga ut hval' stafvelse, om det ska1l
rått fatlas."

Han for med den rena hvita nasduken ofver
pannan, aftorkade de svettdroppar, som framtrångde
genom porerna, och fortfor :. ..

, Aktenskapet" - grefvmnans u'ppmarksamhet,
som horjat minskas, fordubblades VId ?eU~. ord.-:-
"åktenskapet ar en blomma, hva~~ ~~l'g ar skon,
hvars ånga år ljuflig och hvars v:;tlgorande eget;-
skaper ej nog kunna J2risas. Lyckh~ ~en, som f~l:
bryta denna blomma I all hennes fagnng! Det ar



min syssla - mina inkomster - min. lilla f6rmo-
genhet - mitt fullproppade bo - hVIlket al~t k~p
disponeras efter behag - med ett ord:. att Jag ..ar
en fornuftig man, som skulle kunna gora en tan-
kande flicka lycklig."

"Jag vill ej ofvertala min dotter" , svarade gref-
vinnan.

"Men var så nådig", infOll pastorn, "och be-
sinna att pastoratet - er fOdeIsebygd, min nådiga
grefvinna -"

"Jag skall tal a vid Tilda hårom genast", sade
hon, stod upp och gick in till sin dotter, lemnande
friaren på ett svagt hopps planka.

Efter någon stund s orolig vantan oppnades
dorren Tilda intradde och gick mildt leende mot
kyrkoherden. I handen bOll hon en liten korg med
pepparkakor, sådana kyrkoherden stundom nyttjade
till sin eftermiddagsdryck.

"Min baste pastor, i dag hafva vi icke annat
att bjuda an detta", sade hon, rackande honom
korgen. .

"Detta", upprepade han liks?m frågande. "Den-
na - denna hand - hade vant ett ord, som upp-
fylt mitt hjerta med frojd och min sjal r~ed en fOr-
smak af himlens gladje. Men detta - mltt. tynande
hopp vill i det langsta anse detta tvetydIgt.. Jag
tackar for pepparkakan, men korg~n maste bJudas
mig på funt allvar och en gång tIll,. o~n den sk.all
få nog kraft att tillintetgora alla de ldlIga onsknll;-
gal', som bo i mitt brost. Bjornens ..mod ned~las
icke af knolpåken och en beslu~sam alskares ~J ::f
en framrackt hand, ehvad attrIbut den ocksa fo-
reter. "

"Ett bud! Ett bref!" ropade en af pigorna och
oppnade dorren fOr Per, som intradde med ett litet
paket i han den.

"Detta ar till nådig grefvinnan", sad e han och
ofverlemnade paketet åt Tilda, "och detta ar åt

vordige kyrkoherden" , fortfor han, oppnade sin plån-
bok och framtog ur den ett litet bref, som pastorn
moUog, genast oppnade och laste; ganska nojd, aU
något goromål nodgade honom afbryta ett samtal,
hvaraf han for når varan de ej kunde vanta något
onskvardt slut.

Brefvet val' af fOljande innehåll:
"Min gastfrie van!

Viss, att ni, liksom jag, deltager i den lyckliga
fOrandring, som timat i grefvinnans, er grannfrus
stallning, bel' jag att ni, herr kyrkoherde, vill visa
mig den vanskapen och återkal1a mig i hennes och
froken Tildas minne, samt till dem framfOra uttryc-
ket af eU upprigtigt deltagande och en sann tillgif-
venhet. Den egendom, som generalskan nu mot-
tager, har någon liten tid varit min. Jag arfde den
efter min morbror, som under sista krigsåret in-
kopte den fOr en ringa summa, och glader det mig
nu så mycket mera aU veta, det denna egendom
återkommit i grefvinnans familj, som jag kanner,
huru stort varde hon satter på den.

Glam ej er tillgifne van och tjenare,
Stålbrand.

Christianstad den 16. mars."
Brefvet foll ur prestens hand och hans mUH

oppnade sig af fOrundran. Grefvinnan och Tilda
vackte honom ur denna dvala, nar de utkommo
med många papper i handerna.

"Var god, min baste kyrkoherde, och hjelp
oss", sade den forra, "att utreda denna gåta. Detta
bref och hela denna sak blifva for mig obegripliga,
eU misstag måste ofelbart ega rum."

Hon gaf honom ett bref, som han laste och
fann vara en kort underrattelse från hiiradshofding
Bering, aU sedan de lagliga afhandlingarna, angå-
ende kopet af egendomen, nu voro honom i kom-
plett skick ofverlemnade,. hade han vid tingsratten



lagfarit dernied, oeh fiek nu åran tillstålla dem åt
deras råUa egare.

"Hm!" sade kyrkoherden. "Får jag lof aU se
de ofriga papperen, ty håraf blir jag ieke klokare
ån forut." '

De med brefvet bifogade handlingarna, som af
den erfarne pastol'l1 noga granskades, voro kopebref
å såteriet Såfveby med underlydande egor, utgifvet
af major Stålbrand till kommissarien Hafreberg;
samt ett annat, senare, utgifvet af denne kommis-
sarie till enkefru generalskan, grefvinnan Liljenroos
oeh froken Tilda Liljenroos, kopeskillingen qviUerad,
oeh lagfartsprotokollet bifogadt. Allt befanns vara
i sin rigtiga, ovedersågligt lagenliga form.

"Huru ska11 jag fOrstå detta!" utropade gref-
vinnan.

"Det enda, jag håraf forstår", sade kyrkoher-
den, "men som likvål oekså år det egentligen vig-
tiga af saken, det år, aU fru grefvinnan nu år en
rik godsegar'e; oeh aU flyttningen hårifrån således
lårer ske - oeh ske åt norr i stållet fOr åt sOder
- alltid långt från denna vrå, der jagframslåpar
mitt lif i ensamheten."

"Pastorns vånskap mot oss blir fOr alltid ett
kårt minne af dessa år", sade Tilda. "Oeh någon
gång kan pastorn val taga sig ferier en sommal'
oeh helsa på oss. Pepparkakor skola vi då hafva
tillreds, oeh det båsta 01, som någonsin varit brygdt
i Goinge hårad. "

"Aldrig", återtog kyrkoherden sorgligt, "aldrig
kan jag mera hoppas på naje eller -"

"Tånk ej mera, på hvad som år fOrbi", afbrot
hon åter; "var vånlig oeh glad, som pastorn var
innan vi flyUade hit! Vi hafva vål ieke åndrat
något af det lefnadssått, ni då var nojd med? - Vi
ha vål ieke orsakat er några flere bekymmer, ån
dem ni då råU modigt bar? Vårt vistande hår
skulle jag onska blefve en vånlig hogkomst."

.. ,;D~t ..blir alltid en, solskensdag i min ålders
host , mfoll han; "lyekbg, men kort! Aek alltfOr
kort! Når den år till ånda, forefaller likvål dimman
sedermera ånnu otrefligare oeh hosten mera kulen
oeh mark." .

"For mina ogon", sade grefvinnan, "år alltsam-
m.an detta ånnu en dimma. Jag kan ieke så ha-
stIg! fatta mojlighetcno a~ en s~dan fOråndring, som
I bada genast tron paj Jag maste hafva nåO'on be-
tanketid, innan jag vågar anse detta for all~ar."

Ett par timmal' senare ankom med postbudet
ett bref ,~ill grefvi~nan från fo~den på Såfveby.
Han, !Jegarde grefvmnans befa11mng i afseende på
åtskIlhgt, oeh lyekonskade sig till det nya herr-
skapet, hvarom han red an var underrl:lttad genom
lagfarten vid tingsråUen.

Håndelsen var oeh fOrblef ofOrklarlig for dem
det nårmast rorde, men den val' tydlig till sina
fOljder.

. "Nå i Guds namn", sade slutligen grefvinnan-
"J~g n~åste a~ven tro på dettta underverk, som go~
mIg sa lyeklIg. Om han kunde kanna huru kart
Safveby ~lltid var mig, oeh alltjemt ar, 'der jag till-
bragt mma så11aste dagar oeh aldrig haft någon
sorg mel'. å~ sista dagen! - Aek ja, nu måste der
~afvoa blI~VIt myeket fOråndringar - men det år
anda al!hd det gamla Såfveby; hvad jag nu lång-
tal' aU aterse det, sedan jag åter kan såga aU det
år vårt!" '

"Jag vågar en gissning", sade åndtligen kyrko-
herden. "Konungens hjerta har, måhanda, blifvit
rordt. Fastån han ieke velat gora afseende på ge-
neralguvernorens ansokan eller bevilja något, som
kunde hafva u!seende af eftergifvenhet, har han
doek kanske pa detta sått, okånd, velat godtgora
odets ofOrråtter mot herrskapets hus. Oeh --- Gud
bevare konungen!"

. Om middagen derpå draeks konungens skål i



nom, jag har att tacka fOr den gladjen att jag åter-
kommer till det kara gamla hemmet."

Medan hiistarne hviJade och fodrades på efter-
liddagen, gick Eriksson fram till fruntimren. tog
f sig den ludna getskinnsmossan, stodde sig med

axeln mot ofre kanten af vagnen och sade:
\ "Vet nådig frun, att detta fOrekommer mig lik-
viiI underligt; ofversten måste hafva sin hand med
jl spelet. På samma gång som det stora brefvet
kom, bekom pastorn också ett bref från ofversten,
och af Per fick jag veta, att Ofversten skickat ho-
nom till Hjersås med kungorelsen om min nåd, som
de kallade det. Och då hade han afven med sig
ett bref till kommissarien Hafreberg på Ugerup;
och då blef Per ditstamd till kommissarien igen,
tills i tisdags - och då gaf kommissarien honom
dessa båda brefven. Dessutom tror jag, att ofver-
sten annu fol' fjorton dagar sedan var herre på
Safveby. "

Grefvinnan blef tankfull, och Tilda satt drom-
mande.

"Vi stanna i Va ofver natten", sade den forra.
"I afton skall jag skicka bud in till ofversten i
Christianstad, der han bor, och bedja honom gora
oss sallskap i morgon bitrida till Safveby."

"Om jag får rida åstad med ett bref", sade
tjenaren, "skall jag val formå honom folja med;
men annars tror jag knappt han kommer."

Efter ankomsten till Va skref grefvinnan:
"I namn af min erkansla for ofversten anhåller

jag, att ni behagar visa mig den vanskapen att mota
mig klockan tin i morgon formiddag vid BjerlOf och
derifrån gora mig sallskap till Safveby. En ganska
vigtig angelagenhet har jag aU der rådfråga er om.

Er tacksamma tjenarinna
Christina Liljenroos,

fodd Solfvergahm."

en butelj gammalt fransk t, hvarigenom kyrkoherden
vilJe bjuda till att dranka sin sorg. Huruvida det
lyckades, lemna vi osagdtj alltnog att han bal' den
manligt, och tog ett valtaligt afsked af fruntimren,
som andra morgonen afreste for aU begifva sig till
det efterlangtade Safveby.

De reste genom de stora urgamla bokskogarne
på de hajder, som i nordvestlig rigtning dela Sl\:å-
nes mellersta del. Sno och is, omvexlande med
nastan bottenlosa stalle n af vagen, gjorde resan
långsam och besvarlig; men nar de på eftermid-
dagen kommo utfor backarne på nona sidan, ned
på slatterna vid Vram, der liirkans sånger prisade
solens lifgifvande strålar samt vestanvindens milda
flagt, och der bondens plog redan skar sin forsta
fåra bredvid den morkgrona rågbrodden och griis-
topparne har och der bCirjade sticka upp ur fjol-
årets gulnade, fOrbleknade skrud, då lyste grefvin-
nan s ogon af fornojelse, och Tildas hjerta liksom
vaknade till hopp om en ljusare framtid.

"I mitt inre lefver dock annu" , tankte hon,
"eU minne af min fOrsta ungdoms vårj host och
vinter hafva hiirjat de blomstrande falten, rika på
fOrgat-mig-ej - månne der afven kan gronska en
ny brodd? - Jag återvander nu till det stiille,
del' jag tillbragte min barndom; månne naktergalen
iinnu slår i den dalen? Och han! - hvarfor tanker
jag på honom? - Jo, jag kan, utan att rodna, hysa
och afven tillstå min tillgifvenhet fOr min beskyd-
dare då och sedermera. Och det ar ju han, som
afven nu ar upphofvet till den narvarande vand-
ningen i våra omstandigheter; det ar ju afven ho-



Eriksson red och ankom' till det hus, del' Stå1-
brand hodde,; fann honom ej hemma, men vantade.
Sent om natten kom ofversten hem, erholl brefve
genom sin kammartjenare, skref eU svar, som 1en:[
nades Eriksson, med tillsageIse, att ofversten vort
hind rad aU mota. Eriksson drojde likval till mOl
gonen, nar Stålbrand var uppstigen, då han 1"'t
anmala sig i siU eget namn, och fick komma in.

Sedan han betygat sin tacksamhet for Stå1-
brands godhet aU fOrskaffa honom nåd, sade han:

"Annu har jag icke varit åstad med svaret till
grefvinnan; hon b1ifver ledsen, om ofversten ej gor
henne till viljes. "

"Jag skall komma en annan gång", svarade
Stålbrand, "kanhanda i ofvermorgon."

"En annan gång ar en skalm", tankte Eriks-
son och sade:

"Men saker af storsta vigt bero derpå, att of-
versten -"

"Jag kan icke", afbrot Stålbrand. "Se så,
farv al."

"Men froken Tilda", återtog Eriksson, "sade,
att hon aldrig får någon glad stund mera, om icke
ofversten vill gora henne till viljes i dag."

Stålbrand kastade en genomtrangande hlick på
gubben, som med upprigtighetens pregel på sitt
magra ansigte såg honorn klart i ogonen utan aU
andra farg eller stallning. Han gick derpå till det
oppna fOnstret och ropade utåt gården:

"Hurtig, sadla Rosa! - Jag skal! komma", sad e
han, vandande sig åt Erikssan; "gif mig svaret åter
och sag grefvinnan det!"

"Ar det sakert att Ofversten motel' klockan lio?"
"Ja, gubbe, jag kommer", sade Stålbrand och

pekade åt dorren.
Erikssan skyndade bort och red siU herrskap till

motes. Klockan half tio voro de i Bjerlof. Klockan
blef tio och half elfva, men ingen ofverste hordes

af. De blefvo misslynta, ansågo sig bedragna i sitt
hopp, och sutto i vagnen for aU fortsatta res an,
då en ryttare i slat, mellanblå rock, på ett ljusbrunt
sto, latt som vinden, flog uppfor backen in i byn.
Han helsade - det var Stålbrand.

"Jag bel' mycket om ursakt", sade han, "att
jag ej varit har på den tid, grefvinnan behagat ut-
satta. Ett ovantadt hinder uppehall mig - men
tiden lider, och om grefvinnan amnar sig med de
der hastarne fram till Safveby till middagen, ar
bast att utan drojsmål kora vidare."

Efter ett par komplimenter å fruntimrens sida,
som blefvo abesvarade, fortsattes resan. Stålbrand
red utmed vagnen på den sidan, der grefvinnan
satt, tystlåten och, som det tycktes, mest sysselsatt
med att tygla sitt bångstyriga sto. Tilda, fOrun-
drad att han, som fOrut alltid visat sig hjertlig mot
henn'e, nu var annorJunda, lutade sig stundom Jitet
framåt for aU kunna se på honom. Han tycktes
icke marka denna smickrande rorelse, utan vara
fordjupad i egna tankar. Ett visst drag af angsligt
bekymmer hvi1ade på hans solbranda ansigte, nu
ej mera den tjuguårige ynglingens, som for sju år
sedan i samma nejd mången gång med latta fjat
och obeskuggad panna fOljt henne.

'"Jag mins det nog", tankte han; "jag minnes
nag, nar vi njoto af den vackra utsigten vid Alma-
molla och vandrade under valnotstraden genom
Ni:\.ktergalsdalen upp till lilla porten. Hans ogon
ara dock alltid de samma: blå och oppenhjertiga."

På en ha1f fjerdingsvags afstånd från Safveby
hall vagn en stilla och grefvinnan sade:

"Nu ara vi på egen jord. Ack, hvad ja~, ar
outsagligt glad att återse det forna hemmet! VIlJen
I, mina vanner, gå vi det stycke, som ar qvar till
Safveby." .

Fruntimren stego ur vagnen och fortsatte sm



vag till fots; Stålbrand gick afven, utmed Tildas
sida, forande sitt sto vid tygeln.

"Och hår har ni bott?" sade hon till honom.
"Ja, ett par år", svarade han. "Jag har egent-

ligen endast satt i ordning rummen i det nya lilla
huset, som min morbror bygde, der i sluttningen af
det gamla stora husets ruiner - och dessutom har
jag roat mig med att återstalla tradgård och gån-
garna utåt dalen derintill. "

"Se har", sade grefvinnan, "går genvågen ofver
gå~'det och åt Naktergalsdalen genom tråd gården ;
kan man gå den?"

"Ja visserligen", svarade han. "I stållet for
spången år der nu en liten bro."

"Gårdet år ansenligt tillokadt", sade den nya
egarinnan.

"Jag har gjort någon odling derintill", sva-
rade han.

"Båda torpen 13.1'0 ombygda och se mycket
snygga ut", sade hon vidare.

"Jag har låtit flytta dem så, att de nu gora
någon effekt fOr utsigten del' nedifrån."

"Ack, se der", sade Tilda. "Hvilken nått bro,
och stigen underhållen och sandad just som i
vår tid!"

"Har måste vara vackrare om sommaren an
någonsin", sade grefvinnan når de kommo ned of-
vel' bron in i den med li:iftråd tått bevuxna dalen.
"Hår var alltid skuggrikt", fortfol' hon, "nu måste
det var a hål'ligt. Se hår år grasbånken bibehållen
och stenbordet."

"Men hvad år detta?" ropade Tilda och pekade
på något, som på afstånd skymtade mellan de nakna
qvistarna.

"Hasten kan ej ledas derigenom" , svarade Stål-
brand; "men om froken vill betrakta det nårmare,
ar marken torr."

Hon gick med snabba steg och fann ett litet

altare af gran marmor, på hvars ena sida var in-
hugget~ . ."

"At kårleken och oskulden, den 10. Jum. .
Hon såg sig omkring, igenkande ståll~t, ~nn-

rade sig dagen och stunden; hon tyckte sIg annu
kånna den brinnande kyssen på sina låppar, och
smog rodnande och tankspridd efter sin mor och
Stålbrand som gingo framfor henne åt tradgår-

I'den till.
. Triidgården val' i båsta skick; krusbårsbuskarne

gronskade och otaliga frukttrad med utstråckta gre-
ner tycktes bi:irja framskj~ta kn.oppar. Vinkast, per-
sikor och aprikoser voro Icke tIdens sed; men langs
murar och vaggal' stodo åt solsidan sallsynt~ kors-
bårs-, plommon- och pårontråd. Vi~ en slda af
trådgården låg det nya, smakfulla bomngshuset, ~.ch
utanfor det fanns en grasplan, som redan var gr~n,
och från hvilken långs Helgeå den vackraste utslgt
utbredde sig fol' agat.

"Hul'U kunde ni besluta el' for aU sålja detta
stalle?" frågade grefvinnan. "Fast jag icke begri-
per, huru d~t n.u blifvit vå:-t; vet j~g, at.~~n~en!ing
kunde forma mIg att godVIllIgt skIlJas hanfran.

"Å jo", svarade han vårdslost, "min tjenst gif-
vel' mig så mycken sysselsaUning och... Men se,
hår kommer fogden." f

Fogden och hushållerskan kommo och helsade
temligen fOrlåget. .

71 Jag skall tala litet vid dem", sade grefvmnan;
"gå du in och se på rummen, Tilda! Jag får bedja
6fversten gora min dotter sållskap."

Han lenmade sitt sto åt en staHdrang, och
foljde Tilda in i huset, s?m var beqvamt inredt oc~
prydt med smak. De gmgo ur det ena rummet I
det andra aHa fi:irsedda med nya, vackra och del-
vis dyrba~a mobler, och komma slutligen till ett par
helt enkla rum, som tycktes bebodda. .

"Detta har visst varit edra rum", sade TIlda,



som erfor en viss tillfredssUillelse af att finna sig
i dem.

"Ja, det ha de", sade Stålbrand med svårmo-
digt uttryek oeIl giek till fonstret.

"Men", sade hon med osaker rost, "hvar bodde
er fru?"

"Min fru", upprepade han oeh vande sig ha-
stigt om, "min fru?"

"Ja, herr ofverste", sad e Tilda oeh slog ned
ogonen.

"Hvad sager ni, froken Tilda? Jag ar visst
ieke gift", återtog han med strålande ogon.

"Ieke gift", upprepade hon, knappt hi:irbart.
Hennes brast tyektes vilja spranga sitt fangsel oeh
nasduken i ena han den gomde de tår ar, som ej
kunde återhållas, medan den andra darrande sokte
stod mot ett bord.

"Tilda!" sad e han med vek stamma oeIl sti-
gande riirelse, "har ni kunnat tro, att min. sjal
upphi:irt att vara fast vid den engel, s?m fOrtJuste
mig, då jag forsta gången larde att .Jag egde eU
hjerta fOr skonhet oeh oskuld? Har nI kunnat tro,
att jag glOmt er, som jag svor en evig karlek,
att jag iverlden kunnat efterstrafva någon annan
lott an den, att lefva fOr er oeh do er trogen?"

Han hade fattat den hand, hon stodde mot
bordet - han tog den andra med nasduken från
hennes ogon, tryekte den till sin mun oeh val' nara
att falla till hennes fOtter, då ett småleende oeh ett
upplyft vanligt oga ingaf honom mera mod. Han
drog henne sakta till sitt brast - en salig omfam-
ning upplOste hvart spår af missfOrstånd oeh gaf
luft åt full fortrolighet.

Då grefvinnan efter långvarigt sokande slut-
ligen fann de båda alskande hand i hand, o~h ,såg
Tildas glansande ogon samt det uttryek af fortJus-
ning som målade sig i Stål brands ansigte, stan-
nad~ hon som traffad af en elektrisk stot. Hon såg

ett ogonbliek allvarsamt på dem, utb,redde derpå
sina armar oeh sade, hiinryekt af gladJe:

"Oekså det. barn! Kommen i min famn!"
I rikaste mått motto go de den moderliga kar-

lekens valsignelser. .
"Hvilken lyeklig dag!" sade grefvmnan, sedan

hon hemtat sig från sitt fOrsta frojderus. "Den
6nskan, jag hyst inom mig, ar uppfyld; innan nå~on
aning om mojlighet uppst~tt h~s mIg. Men ,Ilte!
krig skall jag fora med dIg, TIlda, som vant sa
tystlåten mot mig."

"Aek, goda mamma, sag icke så':,. svar.~de ~~on,
kyssande sin mors o upplyft,~.. hand; J~g fo~.estald~
mig icke sjelf en sadan mOJhghet - Jag kande eJ
sjelf mitt hjertas bafvande rost - Ja~ hade pa

'lange ej vågat forska. efter hv~d der hIldrog SI.?,
och har icke tankt mIg den kansla, som nu gor
mig så lycklig. Men du, Herman", fortf(~Fhon, ..van-
dande sig till sin alskare: "Du teg oeksa bra lange.
Vet du, att du kunnat gå miste om målet fOr dina
6nskningar? Kyrkoherden-"

"Ja, jag visste", svarade. han le~nde, ~att. han
var min rival, men med hvJlka utslgter hil fram-
gång, visste jag ej. Mina egna v.?ro morka. - Jag
kunde icke af Tildas tvungna vasende sluta nagot
det ringaste till min fOrmån, oeh bor?e så~edes af-
hålla mig från att soka uttranga en hllbedJa~e, den
Tilda måhiinda satte varde på. Jag kunde eJ heller
besluta mig till aU stalla mig i bredd me~ honom,
innan jag såg Tilda i en oberoende stallmng. Att
forskaffa henne den, var en dyrbarare pligt, an .~tt
arbeta fOr min egen sallhet. Forsynen har nu ~ront
mitt i tysthet knappt narda hopp med ovantad
framgång." .

Han berattade nu sitt samtal med Enksson
om morgonen, oeh Tilda rodnade fOr det uppdrag,
som denJ gamle tjenaren fOregifvit ~rån ~enn"e.

"Jag forlåter honom af allt mltt hJerta , sade



hon, "men huru kunde han ana den kraft, som låg
forborgad i dessa ord?"

. "En gammal mans oga ser ofta langre an man
tror", sade en rost bakom henne; det var Eriks-
sons. "Min formodan i går afton ", fortfor han,
"har också nu blifvit visshet. Ofversten larer val
få lof erkanna, aU han sjelf har låtit uppgora båda
kopeafhandlingarna om Safveby, fOr aU finna en
utvag aU formå nådig grefvinnan moUaga en så
betydlig fOraring. Nu skaB den saken komma i
dagsljuset. "

"Min fåstmo får så mycket mindre juveler och
perlor", sade Stålbrand gladt.

"Min storsta rikedom", svarade den lyckliga,
"ar din tiBgifvenhet."

Och denna rikedom åtnjot hon sedan i många
år i skotet af sin familj.


