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Ett otryckt Gösta-Berling-kapitel.
Av Helge Gullberg.

Av Selma Lagerlöfs brev till hennes danska översättarinna Ida Falbe 
Hansen kan man se, att författarinnan inte var nöjd med kapitlet »Skogs
torpet», det näst sista i Gösta Berlings saga.1 Den 3 mars 1892 skriver 
hon: »Jag har mycket grubblat på ^Skogstorpet’, men jag tror det bara 
blir längre, om jag ändrar det.» Ett par månader senare, den 15 maj, har 
hon emellertid ett ändringsförslag färdigt, som hon avsänder med följande 
ord:

Jag har länge haft för afsikt att ändra kapitlet Skogstorpet, men som dylikt 
är ett hjärtans tråkigt göra, har det ej blifvit gjort förrän nu. Vill N i läsa igenom 
det och se om det är bättre än det gamla, det är längre och det är ett stort fel. 
Kanske N i redan skrifvit detta kapitel och då behöfver Ni ej ändra det. Det 
kan ju gärna vara, som det är, men händelserna där äro så sammanträngda, att 
de ej komma fullt till sin rätt. Det är ock naturligare, att Gösta vill döda sig för 
att finna skatten än för att ej låta Sintram stjälpa kistan omkull.

Båda breven vittna om Selma Lagerlöfs rädsla, att boken skall bli för 
lång. Det hade den svenska npplagan blivit, till stort bekymmer för 
hennes förläggare Frithiof Hellberg.1 2 Den danska försökte hon göra kor
tare genom vissa uteslutningar. När hon så gjorde ett försök att omarbeta 
ett kapitel, som hon var missnöjd med, blev detta längre. Man kan förstå 
hennes besvikelse. Å andra sidan kunde en omfångsökning knappast 
undvikas, när det gällde att avlägsna ett av felen med det gamla kapitlet: 
att händelserna där voro för sammanträngda. Av intresse är, att hon också 
hade uppmärksammat en annan, svårare brist: den svaga motiveringen 
för Göstas planerade självmord.

Hur Ida Falbe Hansen såg på de båda varianterna av kapitlet, kan man 
tyvärr inte få bestämt besked om, så länge hennes brev till Selma Lager
löf inte äro tillgängliga för forskningen. Att döma av ett nytt brev från 
Selma Lagerlöf till henne, daterat den 9 juli 1892, synes hon inte omedel
bart ha föredragit den nya avfattningen. Selma Lagerlöf skriver:

Jag tror nu ej häller, att kapitlet om »skatten» är mycket bättre än det före
gående och i så fall är det väl bäst att bibehålla det ursprungliga. I en bok, som 
ger sig sken af att berätta verkliga gamla historier går det kanske ej an, att än 
skrifva en berättelse så och än så. Trovärdigheten förlorar.

Det är rätt märkligt, att Selma Lagerlöf här förfäktar en likformighe
1 Jfr min avhandling Stil- och manuskriptstudier till Gösta Berlings saga (1948), s. 85 f. 

De citerade breven från Selma Lagerlöf till Ida Falbe Hansen finnas i Kungl. Biblioteket. 
Gösta Berlings saga citeras efter originalupplagan och förkortas G. B.

2 Se ett i mitt förut nämnda arbete s. 69 citerat brev.
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2 Helg© Gullberg

tens princip, som hon inte alls har följt vid »Sagans» utarbetande.1 Hon 
tycks behärskas av samma stämning, som hon omedelbart efter bokens 
färdigskrivande gav uttryck åt i följande ord i ett brev till sin f. d. kollega 
Anna Ohlson, f. Hagman, den 15 augusti 1891: »Ser du man skrifver ju 
färdigt det mesta förut, men så när afslutningen skall göras måste nästan 
allt omformas[,] omstöpas och allt skall ske på en gång i en glödande 
hast för att stilen skall bli lika öfverallt.» (Se mitt förut a. a., s. 78.) 
Intressant är också, att hon här — kanske påverkad av Ida Falbe Hansen 
— inte tycks hålla så mycket på kapitlet i dess nya dräkt. Förmodligen 
har därvid rädslan för dess längd spelat in. Man kan dock misstänka, 
att hon värdesatte kapitlet högre, än de blygsamma orden låta förmoda.

Något ytterligare uttalande av Selma Lagerlöf om kapitlet finns inte 
bevarat, så vitt jag har kunnat finna. Av det tillgängliga materialet skulle 
man alltså velat förmoda, att »Skogstorpet» i dess »ursprungliga» form 
även har följts i den danska upplagan. Så är emellertid inte fallet. Den 
danska översättningen har en version, som rätt starkt avviker från den 
svenska upplagans. Kapitlet kallas »Brobypraestens Skat».1 2 Till grund 
för detta ligger det kapitel om »skatten», som Selma Lagerlöf talar om i 
sina ovan citerade brev. Om anledningen till att det trots allt blev detta, 
som avgick med segern, lämna nu tillgängliga källor inga vittnesbörd. 
Att det skedde med full rätt, synes mig emellertid uppenbart. Kapitlet 
är visserligen i den danska upplagan något längre än i den svenska, men 
till gengäld har det bättre innehåll, klarare disposition och konstnärli
gare utformning.

När jag i mitt i april 1948 tryckta arbete »Stil- och manuskriptstudier 
till Gösta Berlings saga» s. 85 f. hänvisade till denna danska version, visste 
jag inte, att det sven sk a  or ig in a lm an u sk rip t av Selma Lagerlöf, 
som hon talar om i brevet av den 15 maj 1892 och som ligger till grund 
för kapitlet i den danska upplagan, var bevarat. Vid besök i Köpenhamn 
i oktober 1948 fann jag det emellertid på Det Kongelige Bibliotek. Det 
ingår där under beteckningen »Collin Fol. 118» i den Collinska handskrifts
samlingen. Det är Ida Falbe Hansen, som i ett bevarat brev av den 28 
april 1893 överlämnat det till cand. mag. Jonas Collin, från vilken det 
senare övergått i bibliotekets ägo.3 Hon säger i brevet: »Det er Manu
skriptet til det naestsidste Kapitel af Selma Lagerlöfs Boman ’Gösta 
Berlings Saga’, omarbejdet til Brug for den danske Overssettelse. Det 
har altsaa den Interesse, at det ikke föreligger trykt paa Svensk.»

Manuskriptet består av tio foliosidor, egenhändigt skrivna med bläck 
av Selma Lagerlöf. Det företer också vissa blyertsanteckningar av Ida 
Falbe Hansens hand. Dessa innehålla brottstycken översatta till danska 
och ett par sidhänvisningar till den svenska upplagan. Översättningarna 
är o tydligen första utkast, gjorda vid genomläsningen.

1 Om den rätt stora stilistiska olikheten mellan vissa kapitel kan hänvisas till mitt 
förut anförda arbete, s. 21 ff.

2 Selma Lagerlöf, Gösta Berlings Saga. Fortcellinger fra det gamle Vermland. Oversat 
af Ida Falbe-Hansen, Khvn 1892, s. 438-463.

3 Jonas Collin var son till den kände litteräre samlaren Edvard C. (1808-1886); han 
utbyggde faderns manuskript- och brevsamling, som år 1905 testamenterades till biblio
teket.
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Manuskriptet omfattar inte hela kapitlet; det slutar med att hänvisa 
till början av den svenska upplagans motsvarande.

Redan av det skälet, att detta originalmanuskript av Selma Lagerlöf 
aldrig har blivit tryckt på svenska, synes det mig värt att här återges 
in extenso. Det förtjänar detta så mycket mera, som det både innehålls
ligt och konstnärligt överträffar de övriga bevarade varianterna av »Sa
gans» näst sista kapitel: det i den svenska upplagan tryckta »Skogstorpet» 
och det av Nils Afzelius 1940 på Mårbacka återfunna och av mig publi
cerade kapitlet »Den gamle prosten».1

Det för danska upplagan omarbetade kapitlet består av tre klart av
gränsade och avrundade avsnitt, markerade med romerska siffror. M anu
sk r ip te t innehåller blott de två första, medan slutavsnittet till största de
len nästan ordagrant återgår på början och slutet av kapitlet »Skogs
torpet», sålunda förflyttar läsaren till soldaten Höks stuga. Selma Lager
löf har för sin del i manuskriptets slut endast hänvisat till början  av 
kapitlet i den svenska upplagan från s. 254 (i andra delen) till s. 261 överst, 
d. v. s. det parti, som skildrar soldatens levnadssaga, omtalar grevinnan 
Elisabets besök i skogstorpet och Göstas infångande. Därmed skulle 
kapitlet ha gjort ett mycket stympat intryck. I själva verket har danska 
upplagan med även en hopdragning av svenska upplagans framställning 
s. 261-272 nederst och s lu te t  av kapitlet, motsvarande s. 272 r. 31- 
s. 274 i svenska upplagan. Där omtalas, hur grevinnan läxar upp Gösta 
och hur den onde soldaten förvandlas till en god människa. Sannolikt 
har Ida Falbe Hansen insett, att detta slut måste med för sammanhangets 
skull, och fäst Selma Lagerlöfs uppmärksamhet på saken. Att författarin
nan själv inte hänvisat även till detta parti, måste ha berott på ett rent 
förbiseende, då det inte gärna kan ha varit hennes mening att sluta ka
pitlet så abrupt, som hänvisningen på sista manuskriptbladet anger.

*

Manuskriptets fö rsta  avsnitt för oss till kavaljersflygeln dagen efter 
kapten Lennarts död. Det skildrar, hur jungfru Anna Lisa, Brobypräs
tens dotter, väcker skamkänslan till liv hos kavaljererna, och hur först 
Beerencreutz och sedan de andra börja arbeta på att upprätta Ekeby ur 
förfall.

Medan motsvarande händelseförlopp i »Skogstorpet» kommer längre 
fram och meddelas indirekt av grevinnan Elisabet för Gösta (G. B. 2, 
s. 267, r. 17-s. 269, r. 7), framföres det här i författarinnans egentliga 
framställning, frånsett mindre partier i inlevande framställning och sam
talet mellan Anna Lisa och kavaljererna, vilket i båda versionerna återges 
i direkt anföring.

Berättelsen blir på så sätt utförligare än den sammanträngda i »Skogs
torpet», och författarinnan får tillfälle att träda fram med sina för Gösta- 
Berling-stilen så karakteristiska reflexioner och utrop:

Och se, och se! Bland dessa spillror gick redan öfversten och arbetade. — Men 
kontraktet, julnattens svarta, blodskrifna kontrakt! Ah, de handlade nu mer 
kavaljersmessigt än någonsin förr.

1 Se Gullberg, a. a. s. 91-102.
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Vad som mest skiljer denna version från den tidigare, är emellertid, 
att ett skildrande element kar tillkommit, som skapar stämning, skänker 
liv ock åskådkgket. Hur fångas inte redan från början den tryckta at
mosfären i kavaljersflygeln:

Det rådde tystnad i kavaljersflygeln. De krumma valthornen, nyskurade och 
prydda för marknadsfesten med nya, gröna snören och tofsar, hängde obegagnade 
på sina krokar. Fiolerna lågo, insvepta i råsilkedukar, hvar i sin trälåda med strå
ken vid sidan och konfonium och reservsträngar vid hufvudgärden. -  Bellmans- 
sången ljöd ej, ej skratt eller skämt. På det stora bordet, märkt med många hvita  
ringar efter nedsatta glas, stod toddybrickan, men ingen blandade till den ång
ande drycken.

Hela första manuskriptsidan fram till införandet av Brobyprästens 
dotter varierar och förtätar denna stämning. För Gösta-Berling-stilen 
typiska stilmedel som hopning, parallellism och retoriska frågor ha fått 
något eftersinnande, som sticker av mot det brinnande heta man tidigare 
i boken ofta har funnit inlagt i dem:

Rosorna hade vissnat, löfven hade fallit, gräset hade gulnat, på jorden hade 
hösten kommit. -  Örneclou såg med ens, att han var ful och gammal, farbror 
Eberhard hade slutat sitt lifs gerning, patron Julius’ samvete ville ej sofva, Lillie
crona längtade hem.

Och de frågade sig hvarmed de förskyllat, att vinet ej smakade, att kortspelet 
ej fröjdade, att musiken ej lifvade. Hvarför var glädjens makt tagen ifrån dem? 
Hvad ondt hade de, stackars, fattige kavaljerer, gjort?

Avsnittet lockar också till jämförelse med motsvarande parti i »Den 
gamle prosten» (se mitt förut anförda arbete, s. 99, r. 17-s. 101, r. 13). 
Även detta utgör ett avrundat, fristående helt, och handlingen föres 
fram i egentlig framställning — dock brukas här i den slutliga avfattningen, 
med ett par undantag, genomgående historiskt presens, medan »Broby- 
prestens skatt» har imperfekt. En ansats till beskrivning finns redan här. 
Dessa likheter kunna ge stöd åt en förmodan, att Selma Lagerlöf vid om
arbetningen för danska upplagan har haft manuskriptet till »Den gamle 
prosten» till hands. Men den knappa, i och för sig verkningsfulla beskriv
ningen har lyfts till stämningsskapande skildring. Man kan jämföra 
början av »Brobyprestens skatt» (se ovan) med början av motsvarande 
avsnitt i »Den gamle prosten»:

Denna samma söndag sitta tidigt på eftermiddagen elfva kavaljerer samlade 
uppe i kavaljersflygeln. I kyrkan hafva de ej varit. Efter kapten Lennarts död 
blygas de att visa sig för människorna. —

Toddybrickan är uppburen till dem som vanligt, men de röra knappast vid  
glasen. Drycken smakar dem ej. Deras lynne är förstämdt (a. a. s. 99). I

I den nya versionen är det just denna kavaljerernas förstämning, som 
Selma Lagerlöf framför allt har lagt an på att skildra. När Brobyprästens 
dotter har lämnat dem, heter det i »Den gamle prosten» helt kort: »Uppe i 
kavaljersflygeln råder åter tystnad och mörk förstämning», varpå det 
nämnes några exempel på sådan livets bitterhet, som kavaljererna fått 
pröva på under året. Däremot sägs det ingenting om att deras skamkänsla 
har väckts till liv av flickans ord och symboliska handling att dela ut 
stickor ur faderns skamhög. I »Brobyprestens skatt» däremot blir skild
ringen därav huvudsaken. Såsom ofta i Selma Lagerlöfs stil får det ab
strakta personligt liv. Från skamhögens stickor »steg det upp liksom en 
rad af ohyggliga frågor»:
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Hvar är majorskan? Hvar äro Ekeby ära och makt? Hvarför är Guds vandrings
man dödad? Hvar är välståndet inom Löfsjö härad?

Och det var med ens som om kavaljersflygeln varit fylld af tusen röster, som  
alla svarade. Det var som om de gamle herrarna setat midt inne i en hop svär
mande, surrande, stickande bin. Ty på alla dessa frågor kommo stickande, brän
nande, svidande svar.

Kavaljererna hafva fördrifvit sin välgörarinna. —
Kavaljererna hafva förhärjat det stoltaste bruk i Värmland. —
Ej länge hade dessa röster surrat och stuckit, förrän en efter annan af kaval

jererna reste sig och gick ut.

Som helhet gör första avdelningen av »Brobyprestens skatt» ett väl- 
komponerat, stilistiskt helgjutet intryck. Det synes mig ha mera av ty
pisk Gösta-Berling-stil än »Skogstorpet». Selma Lagerlöfs farhåga, att 
det skulle sticka av från berättartonen i de övriga kapitlen, var sålunda 
obefogad.

Ett otryckt Gösta-Berling-kapitel

I andra avsnittet omtalas händelserna vid Bro kyrka före och under 
kapten Lennarts begravning. Det sker i författarinnans egentliga fram
ställning, medan det i »Skogstorpet» är Gösta som för grevinnan Elisabet 
omtalar uppgörelsen med Sintram och grevinnan som berättar om be
gravningen. Genom att allt, som utspelas vid kyrkan, på detta sätt blir 
samlat i e tt  avsnitt samt berättas direkt och i tidsföljd, komma händel
serna mera till sin rätt. Det är samma komposition och berättarteknik 
som i »Den gamle prosten», där dessa händelser dock utspelas i kapitlets 
början (a. a., s. 91-98, r. 9).

Vissa partier äro nästan verbalt lika i alla tre versionerna. Det gäller 
om Sintrams första ord till Gösta: »Gösta», sade han . . . säger jag.» (nedan 
s. 12); jfr G. B. 2, s. 263 och H. Gullberg, a. a., s. 92. Liknande är ett 
följande stycke av hans tal: »Det skulle ha behagat mig . . .  en ande från 
afgrunden.» (nedan s. 13); jfr G. B. 2, s. 264 och H. Gullberg, a. a., s. 
93, r. 40-45. Här visar slutet överensstämmelse blott i »Brobyprestens 
skatt» och G. B., men »Den gamle prosten» har ett liknande parti något 
längre fram (a. a., s. 94, r. 32-36). Eljest ha »Brobyprestens skatt» och 
»Den gamle prosten» i sin framställningsform större likhet, jfr t. ex. »Det 
var ett stort verk . . . Men hvartill skulle detta tjänat?» (nedan s. 12 f.) 
med H. Gullberg, a. a., s. 93, r. 14-39 och G. B. 2, s. 263, r. 15-s. 264, r. 4.

Den väsentligaste olikheten i förhållande till de tidigare versionerna är 
behandlingen av motivet med Brobyprästens skatt. I »Den gamle prosten» 
spelar denna ännu ingen roll alls för handlingen. Sintram säger endast, 
att Brobyprästens dotter nu ej längre kan räknas för tjänarinna på Ekeby, 
sedan hon fått det stora arvet efter far sin. Huruvida detta yttrande skall 
innebära, att skatten verkligen har hittats, eller bara, att Sintram själv 
känner till dess gömställe, antydes inte. Gösta reagerar här inte alls för 
upplysningen. Det gör han däremot i »Skogstorpet», där han får invända, 
att Brobyprästen gömt sitt gods så väl, att ingen har kunnat finna hans 
skatter. På detta svarar Sintram, att de voro gömda bland duvnästena 
i Broby kyrkotorn, varpå han går. Här lämnar alltså Sintram upplys
ningen utan vederlag; Gösta har redan lovat Sintram att ta sitt liv mot att 
denne inte stjälper omkull kapten Lennarts kista. Egendomligt nog 
begagnar sig inte Gösta av upplysningen. Det kan anses som ett förbi
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seende av författarinnan, att han inte får bekantgöra, var skatten finns, 
innan han går upp till skogen för att dö. I »Brobyprestens skatt» har mo
tivet fördjupats. Sintram berömmer sig av att han döljer skatten. Gösta, 
som brinner av begär att bli de nödställdas räddare och därför behöver 
pengar, blir slagen av detta yttrande och frågar, om brukspatronen verk
ligen vet, var prästen har dolt sin skatt. Sintram ser nu en utsikt till 
större hämnd genom att göra Gösta till självmördare än genom atfc vanhelga 
kaptenens likkista, och han lovar att omtala gömstället för Gösta mot att 
denne redan samma dag tar livet av sig. För Gösta är det kärkommet att 
på detta sätt både få tjäna det fattiga folket och få tillfredsställa sin gamla 
längtan efter att dö. Han räcker Sintram sin hand, och de utbyta sina 
löften. Därpå går Gösta in i kyrkan, skriver kungörelsen och meddelar 
i ett brev till sin hustru, var skatten är gömd. Från att ha varit en ovä
sentlig detalj har sålunda motivet med skatten i den slutliga versionen 
trätt i förgrunden och blivit så viktigt, att det rent av fått ge kapitlet 
namn.

En olikhet med »Skogstorpet» är, att Gösta i den nya varianten liksom 
i »Den gamle prosten» själv får tala med Anna Stjärnhök och Marianne 
Sinclaire på kyrkovallen. Samtalet följer dock här e fter  gudstjänsten, 
sedan han skrivit kungörelsen. Lustigt nog överensstämmer detta med 
en tidigare, delvis bevarad variant av »Den gamle prosten», som jag berört 
i min förut nämnda avhandling, s. 84. Där synes mig denna ordning passa 
sämre, eftersom samtalet påverkar Göstas beslut att beröva sig livet. I 
»Brobyprestens skatt» infogar sig däremot episoden bäst på detta ställe, 
ty Göstas beslut är här redan fattat efter uppgörelsen med Sintram, och 
samtalet med de båda kvinnorna skänker honom bara tillfredsställelsen 
att han handlar rätt.

Till skillnad från de tidigare varianterna av kapitlet låter »Brobyprestens 
skatt» Gösta vara närvarande vid kapten Lennarts begravning. Han för
står, att prosten åsyftar honom i sitt tal om den folkets hjälpare, som skall 
komma. Det kan förefalla underligt, att han trots detta framhärdar i 
beslutet att dö, men författarinnan anser väl, att han redan har gjort sitt 
genom att ge sitt liv för folket och att han för övrigt inte kunde svika sitt 
löfte till Sintram.

*

En jämförelse mellan tred je  avsnittet av den danska versionen och 
motsvarande partier i den svenska upplagan kan också ha sitt intresse. 
Påfallande är, att Selma Lagerlöfs inversioner i allmänhet äro avlägsnade:

Föga lockande syntes slik bostad för slättfolket (s. 255): For Slettens Folk er 
en slig Bolig lidet lokkende (s. 452); Hem kom han åter utan sår eller skadad lem, 
men märke för lifvet hade han fått af den färden (s. 255): Han kom hjem igen 
uden Saar eller Lemlaestelse, man han var bleven mserket for hele sit Liv af den 
Fserd (s. 452).

En enstaka är bibehållen:
Härdade och modige män voro de (s. 256): haerdede og modige Msend var de 

(s. 453).

Ida Falbe Hansens översättning följer i stort sett nästan ordagrant 
den svenska texten. En friare översättning tillgripes endast, när en di
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rekt motsvarande kade varit mindre förståelig för danska läsare. Över 
huvud taget får man intrycket av en mycket smidig och noggrann tolk
ning.

I åtskilliga fall har texten förenklats genom uteslutningar och hop
dragningar. Ofta gäller det partier, där Selma Lagerlöf upprepat en tanke 
i varierad form, ett vanligt drag i Gösta-Berling-stilen:

Af ingen tålde han höra ordet krig, och snart blef det kändt, att han ej kunde 
fördraga talet därom. Så togo sig människorna i akt för det samtalsämnet (s. 256): 
Han taalte ikke at hore Ordet K rig  af nogen, det blev snart bekendt; saa tog Folk 
sig i Agt for det Samtalesemne (s. 454).

Märkligare är det, att den danska versionen ibland visar tillägg:
. . . trängt genom de tätaste snår. Godvilligt hade han ej följt männen, men 

de hade öfvermannat och bundit honom (s. 260 f.): . . .  trsengt sig gennem det 
tsetteste Krat. Nu sidst havde han mserket, at Doden ikke er saa let at mode. 
Time efter Time havde han vanket om deroppe, ksempende med sin opflammende 
Livslyst. Godvilligt var han ikke fulgt med Msendene, men de havde m aattet 
overmande og binde ham (s. 458).

Möjligen kan Ida Falbe Hansen själv ha gjort ett sådant tillägg, men 
helst vill man nog spåra Selma Lagerlöfs hand bakom detta, kanske i ett 
korrektur. I andra fall måste man tydligen tänka sig, att Selma Lagerlöf 
har tillställt översättarinnan ett tillägg till det först översända och beva
rade manuskriptet. Den svenska upplagan har t. ex. s. 267, rad 4-s. 272, 
rad 31 en framställning av vad som hänt i kavaljersflygeln och vid kapten 
Lennarts begravning. Detta saknas naturligtvis i den danska upplagan, 
där det redan har omtalats i första, resp. andra avsnittet. Men det har 
ersatts av ett parti av Göstas och grevinnans samtal, betingat av den änd
rade roll, som Brobyprästens skatt spelar i den nya versionen. Då detta 
stycke (frånsett raderna 4-11) icke har någon motsvarighet i de bevarade 
svenska varianterna och visar typisk Gösta-Berling-stil, återges det här:

»Men at du vilde hjselpe dem ved en Forbrydelse, soge Forsoning ved en For- 
brydelse — hvor kan du vente, at jeg skulde blive begejstret o ver dette?»

Han saa paa hende med Fortvivlelse i sit Blik. »Jeg maatte soge Forsoning», 
udbrod han, »og hvad har jeg at give uden mit Liv? Du glemmer, at jeg er en afsat 
Prsest, forkastet af Mennesker, forkastet af Gud.»

»Hvor vover du at tale saaledes, Gösta! Du har modt for megen Kserlighed, 
det er din Ulykke. Kvinder og Msend har elsket dig; naar du blot spogte og lo, 
naar du blot sang og spillede, saa tilgav de dig alt. Alt, hvad du fandt paa at 
gore, det fandt de godt. Og horte du ikke Provstens Tale ved Graven? Horte 
du ikke, hvad Gud venter af dig? De fattige Mennesker gik hjem og talte om dig 
som deres Redningsmand, og du gik bort og vilde do. Du er alles Helt, Gösta, 
og du vil forlade dem.»

»Hvor kan jeg hjselpe dem uden Penge? Har jeg ikke lovet Sintram at do, 
saa snart jeg havde faaet disse Penge?»

»Vi paa Ekeby», sagde Grevinden, og hendes Stemme rystede af Vrede og Sorg, 
»vidste allerede i Aftes, hvor Pengene var. Major Fuchs var kommen i Tanke 
om det; thi han havde opdaget dem en Nat, da han havde listet sig op i Kirke- 
taarnet for at hente Klokkemalm til en Kugle.»

Gösta lukkede Ojnene og forte de bundne Hsender til sit Bryst som for at be- 
ksempe sit Hjertes Lidelse.

»Men dette gor ingen Forskel for dit Vedkommende», vedblev Grevinden. 
»Sintram har serlig sagt dig, hvor Pengene var, og du skylder altsaa ham at do. 
Ak, at du endnu kan tro, at Penge kan hjselpe paa en Nod som vor! Og se, Gösta, 
hvilken herlig Slutning paa dit Liv! Du vil blive fulgt til Graven med Taarer, 
og du vil ikke blive mindre lovprist end den gode Kaptajn Lennart, thi ogsaa du

Ett otryckt Gösta-Berling-kapitel
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har jo givet dit Liv for Folket. Og jeg alene vil vide, at du offrede det saa glad, 
fordi du skyldte Anger og Bod.» (S. 460, rad 3-s. 461, rad 13.)

*

Det här behandlade manuskriptet följes mycket nära i den danska 
upplagan. En enstaka sats har tillagts: min Lyst er at myrde og forfolge, 
s. 445), några korta meningar ha slopats: Deras längtans gård ligger öde, 
förstörd af dem. (nedan s. 11); Spillror betäckte marken, (nedan s. 11); 
Det vore allt ett spratt för dig, Gösta, (nedan s. 14). Vissa strykningar 
ha gjort framställningen enklare och verkningsfullare:

Då lades på Göstas axel en hand, som med ett väldigt tag ryckte honom upp 
från marken (nedan s. 12): Da lagde en tung Haand sig paa Göstas Skulder (s. 443); 
»Så länge jag lefver», sade Gösta Berling, »skall ej detta ske» (nedan s. 12): »Ikke saa 
lsenge jeg lever!» raabte Gösta (s. 444).

Genom strykningen av orden »på jorden» i satsen »på jorden hade hös
ten kommit» (nedan s. 9) har större symmetri uppnåtts i följande sats
anhopning: »Boserne var visnede, Bladene faldne af, Grsesset var gulnet; 
Hosten var kommen.» (s. 438 f.).

När i övrigt någon avvikelse förekommer, har den betingats av strävan 
efter större tydlighet:

Till sist sade Beerencreutz med en hög herres lugn (nedan s. 10): Til sidst sagde 
Beerencreutz med en fornem Herres rolige Vaerdighed (s. 440).

De av Ida Falbe Hansen på manuskriptet gjorda blyertsanteckningarna 
ha följts vid tryckningen, ibland med någon lätt formell ändring: »Men 
da Klokkeren begyndte paa Psalmen, blev den istemt af» (s. 449, i manu
skriptet saknas paa och står formen istemmet). Endast i ett fall har över- 
sättarinnan ändrat det först skrivna, varvid detta bragts i överensstäm
melse med Selma Lagerlöfs uttryck. Över meningen »Är det nu du, Gösta, 
som skall bli folkets räddare?» hade hon sålunda skrivit »Vil du kanske 
frelse Folket, Gösta?», men i tryck står »Vil du kanske vsere Folkets Hjsel- 
per, Gösta?» (s. 445).

*

Kompositionen och berättartekniken i »Brobyprestens skatt» betecknar 
sålunda i viss mån en återgång från »Skogstorpets» mera koncentrerade 
med samling kring uppgörelsen i skogstorpet mellan Gösta och grevinnan 
Elisabet och allt annat återgivet indirekt i personernas berättelser, till 
»Den gamle prostens» mera utförliga med avgränsade episoder, knutna 
till olika platser. Men det alltför splittrade i den senare versionen med 
talrika förändringar av blickpunkten har ersatts med konstnärligt avrun
dade avsnitt, som samla sig kring de tre lokaliteter, där huvudhändelserna 
utspelas: kavaljersflygeln, Bro kyrka och skogstorpet.

Med denna omarbetning för den danska upplagan har kapitlet fått ett 
väl motiverat händelseförlopp, en klar och översiktlig disposition och en 
stilistisk helgjutenhet, som göra »Brobyprsestens Skat» till den bästa 
varianten och över huvud taget till ett av de mest lyckade och verknings
fulla kapitlen i »Sagan».

Studiet av manuskriptet och dess förlagor skänker oss en intressant in
blick i Selma Lagerlöfs diktarverkstad. Minst fyra varianter kan man



spåra av kapitlet. Hon har inte skytt någon möda för att göra det så 
fulländat som möjligt. Trots att Gösta Berlings saga hade kostat henne 
många år av planläggning, av arbete för att vinna kompositionsform och 
stil, innan romanen äntligen blev färdig 1891, är hon även efter dess tryck
ning ivrigt angelägen om att ändra ett kapitel, som hon inte var fullt 
nöjd med. Arbetet därmed är ett gott prov på Selma Lagerlöfs författar- 
ambition, på hennes medvetna konstnärsvilja i dess strävan att nå det 
högsta. På samma gång är det ett bevis för att hon träffade rätt, när hon 
till sitt valspråk valde orden »Labor omnia vincit», vilka kunna sättas 
som ett motto över hela hennes diktargärning.

*
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Brobyprestens skatt.

I .

Det rådde tystnad i kavaljersflygeln. De krumma valthornen, nysku- 
rade och prydda för marknadsfesten med nya, gröna snören och tofsar, 
hängde obegagnade på sina krokar. Fiolerna lågo, insvepta i råsilkedukar, 
hvar i sin trälåda med stråken vid sidan och konfonium och reservsträngar 
vid hufvudgärden. De otäta flöjterna hade aldrig blifvit upptagna ur 
svagdrickan, dit de nedlagts för att svälla. Bellmanssången ljöd ej, ej 
skratt eller skämt. På det stora bordet, märkt med många hvita ringar 
efter nedsatta glas, stod toddybrickan, men ingen blandade till den ångande 
drycken. Beerencreutz satt och lekte med killekorten, men ingen insats 
gjordes med slamrande slantar, ingen ville deltaga i spelet.

Dessa kavaljerer, som varit satte till glädjens vårdare, hvad liknade de 
nu om ej de frusna vinterflugorna, som krypa in i mörkret bakom spisel- 
muren? Det hade blifvit ödsligt och kulet omkring dem. Gårdagen hade 
varit kapten Lennarts dödsdag. Sedan dess hade Gösta Berling flytt bort 
i skogar och ödemarker såsom hans vana var, då hans samvete fått ett 
nytt, smärtsamt sår. De visste, att han skulle dröja borta länge, kanske i 
veckotal, tills tidens läkedom hunnit lindra hans elände. Deras unga 
grefvinna höll sig instängd och ville ej se någon af dem.

Eosorna hade vissnat, löfven hade fallit, gräset hade gulnat, på jorden 
hade hösten kommit. Och kavaljererna började tro att lifvet själft hade * 1

Då ej annat angives, äro ändringarna gjorda av Selma Lagerlöf själv, IdaFalbe  
Hansens anteckningar betecknas med I.F.H . Ändrat från förkortas ä. fr., till t., 
strukits str., handskriften hs., utgivaren utg. Vissa ändringar synas tyda på att 
handskriften är en renskrift, fastän den visar åtskilliga inkonsekvenser i fråga om 
ordformer, stavning och interpunktion, något för Selma Lagerlöf typiskt (jfr Stil- 
och manuskriptstudier till Gösta Berlings saga, s. 117 ff.).

1. Hs har Broby pr estens [i två  ord, såsom ofta i S. L:s manuskript] 2. Hs 
har arabisk siffra (1), men det bör vara romersk såsom före andra och tredje av 
snitten 3. valthornen ä. fr. valdhornen 4. för marknadsfesten tillagt; efter tofsar 
str.: för; hs saknar komma efter tofsar 8. Hs har stavningen nedlaggts 15. hade 
[efter Det\ ä. fr. har 16. Sedan ä. fr. sedan 18. Hs har stavningen viste 21. 
hade ä. fr. ha [två gånger], har [en gång] 22. hade ä. fr. har; efter att tillagt 
men sedan str.: själfva; själft tillagt.

5

10

15

20



10 Helge Gullberg

blommat ut. Örneclou såg med ens, att han var ful och gammal, farbror 
Eberhard hade slutat sitt lifs gerning, patron Julius’ samvete ville ej sofva, 

25 Lilliecrona längtade hem.
Och de frågade sig hvarmed de förskyllat, att vinet ej smakade, att kort

spelet ej fröjdade, att musiken ej lifvade. Hvarför var glädjens makt ta
gen ifrån dem? Hvad ondt hade de, stackars, fattige kavaljerer, gjort?

Då öppnades dörren, och in till de församlade kavaljererna trädde Bro- 
3° byprestens unga dotter. Hon var en nitisk liten kvinna, som det året 

kämpat en förtviflans kamp mot slöseri och vanvård. Hos henne fanns 
något så strängt och plikttroget, att kavaljererna alltid hade haft en viss 
respekt för henne, så barn hon var.

»Idag har jag åter varit hemma och sökt efter söta fars pengar», sade 
35 hon, »men jag har intet kunnat finna. Alla reverser äro öfverkorsade, och 

lådor och skåp stå tomma.»
»Det är synd om henne, jungfru Anna Lisa», menade Beerencreutz.
»Då majorskan drog från Ekeby», fortsatte flickan, »bad hon mig se 

till hennes hus. Och om jag nu funnit söta fars pengar, så skulle jag upp- 
40 rättat Ekeby. Men då jag ej fann något annat att taga därhemma, tog 

jag med mig af söta fars skamhög, ty stor skam väntar mig, då min mat
mor kommer igen och frågar mig hvad jag gjort af Ekeby.»

»Tag sig ej så när af det, som hon ej förskyllat, jungfru Anna Lisa», 
sade åter Beerencreutz.

45 »Men jag har ej tagit af skamhögen för mig ensam», sade Brobyprestens 
dotter, och hennes små ögon gnistrade. »Jag har också tagit däraf för de 
gode herrarnas räkning. Varen så goda, käre herrar! Söta far är väl ej 
den ende, som vållat sorg och skada i denna världen.»

Och hon gick från den ene till den andre af dem och lade ned några 
50 af de torra stickorna för hvar och en. Somliga svuro, men de fleste läto 

henne hållas. Till sist sade Beerencreutz med en hög herres lugn.
»Det är bra. Jungfrun skall ha tack. Jungfrun kan gå nu.»
Då hon var borta, slog han knytnäfven i bordet så att glasen hoppade. 

»Från denna stund», sade han, »absolut nykter! Något sådant skall ej 
55 brännvinet än en gång bringa öfver mig.» Därpå steg han upp och gick ut, 

hvarpå den tunga tystnaden åter föll öfver kavaljersflygeln.
Men framför hvarje kavaljer lågo några af skamhögens stickor. Och 

från dessa stickor steg det upp liksom en rad af ohyggliga frågor.
Hvar är majorskan? Hvar äro Ekeby ära och makt? Hvarför är Guds 

60 vandringsman dödad? Hvar är välståndet inom Löfsjö härad?
Och det var med ens som om kavaljersflygeln varit fylld af tusen rös

ter, som alla svarade. Det var som om de gamle herrarna setat midt inne 
i en hop svärmande, surrande, stickande bin. Ty på alla dessa frågor 
kommo stickande, brännande, svidande svar.

65 Kavaljererna hafva fördrifvit sin välgörarinna. Kavaljererna, som hon

29—30. Hs har här Broby-prästens [bindestreck; ä. ä. fr. e] 43. Hs har anförings
tecken även efter förskyllat 45—46. Hs har här Brobyprästensdotter [i ett ord; ä. 
ä. fr. e] 46-47. Hs saknar anföringstecken framför Jag men har sådant framför 
Varen 49. andre ä. fr. andra; efter dem ursprungligen ett komma, som strukits 
50. fleste ä. fr. flesta 51. henne insatts av utg. i st. f. hs:s honom, vilket måste 
vara skrivfel 54. Efter han saknar hs komma 55. Hs har stavningen brän- 
vinet
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gaf ett hem, hafva gjort henne hemlös. Hon gaf dem mat och glädje. De 
hafva gifvit henne hunger och sorg.

Kavaljererna hafva förhärjat det stoltaste brnk i Värmland. Deras 
längtans gård ligger öde, förstörd af dem. Kavaljererna hafva stängt 
hemmets portar för Guds vandringsman. Slagskämpen, som tog hans lif, 7o 
gjorde honom mindre skada än de, som dödade hans käraste förhoppning. 
Kavaljererna hafva fört sorglösheten och dryckenskapen ut bland de fat
tige. De hafva fördärfvat Löfsjö härad.

Ej länge hade dessa röster surrat och stuckit, förrän en efter annan af 
kavaljererna reste sig och gick ut. Och det hände sig, att de alla, en efter 75 
annan, kommo ned till älfstranden, där smedjan och kvarnen stått. Där 
sågos öfverallt spår efter öfversvämningens förstörelsearbete. Spillror 
betäckte marken. Den stora hammaren sträckte upp sitt hufvud ur en 
väldig hög af bjälkar och sparrar. De stora ungsmurarna stodo kvar midt 
i  förfallet, och nere vid jorden såg man ännu den svarta härden öppna sitt 8o 
vida gap.

Och se, och se! Bland dessa spillror gick redan öfversten och arbetade: 
vräkte och röjde för att skaffa plats åt en ny smedja och en ny kvarn.

Och allt eftersom de kommo, skyndade de fram till arbetet. Snart voro 
de där alla, släpande stockar, lösbrytande stenar, gräfvande och huggande. 85 
Och snart nog började visorna åter att klinga, skämtet och skrattet att 
ljuda ibland dem. Åter voro de modige och starke. Ekeby skulle de upp
rätta. Majorskan skulle de återhemta, så snart som möjligt vore skulle 
Brobyprestens dotter få resa efter henne. Eolket i Löfsjö skulle åter finna 
arbete. 90

Men kontraktet, julnattens svarta, blodskrifna kontrakt! Ah, de hand
lade nu mer kavaljersmessigt än någonsin förr. De arbetade och de äm
nade fortsätta att arbeta, men deras lön skulle bestå i ära, ej i penningar.

II.
Gösta Berling kom på söndagsförmiddagen gående upp mot Bro kyrka. 95 

Gudstjänsten pågick, så att platsen framför kyrkan var tom på människor, 
men framför sockenstugan stod en stor, i hast tillyxad likkista.

Det föreföll Gösta Berling svårt att gå förbi denna kista. Han förstod, 
att den gode kapten Lennart hvilade där, och det var, som om han stängde 
vägen till kyrkan för honom. 100

Gösta Berling hade nu under en dag och tvänne nätter gått i skogen 
utan mat. Han var trött och hungrig, förstörd af mycket lidande. Ku 
var han kommen för att se det fattiga folket i kyrkan, ty däruppe i en
samheten hade han påmint sig den dagen, då han setat vid Brobyprestens 
skamhög, påmint sig den natten, då han sett de dystra skarorna draga 1 0 5 
bort med den döda Kygårdsflickan, och det hade kommit öfver honom 
ett begär att bli de fattiges tjänare och vän. Ku ville han se folket för- 
samladt i kyrkan för att få styrka att tjäna det.

66. Efter henne str.: arflös 77. Efter öfversvämningens str.: arbete 79. kvar 
ä. fr. ännu [för att undvika uppr.] 82. sel Bland ä. fr. se, bland; hs har här 
stavningen spilror men rad 77 spillror 84. de [efter skyndade] tillagt 87. skulle 
ä. fr. skola 87-88. upprätta . Majorskan ä. fr. upprätta, majorskan 105. Hs 
har här stavningen påminnt men raden ovanför påmint 107. Efter folket ur
sprungligen ett komma, som strukits
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Men han knnde ej komma förbi kapten Lennarts kista. »Gösta Berling», 
no tyckte han sig höra den döde ropa, »hur vill du tjäna den fattige? Du 

släpar ännu med dig följderna af allt ondt du gjort. Olyckorna, som du 
sådde, måste du och alla de, som du älskar, först inberga.»

Han gick fram till kistan och föll på knä därbredvid. »Hjälp mig att 
blifva de fattiges hjälpare», sade han. »Hjälp mig, att jag aldrig mer gör 

ii5 min älskade sorg.» Och han upprepade gång på gång. »Hjälp mig, att jag 
slipper förorsaka sorg och skam och död och allsköns elände.»

Då lades på Göstas axel en hand, som med ett väldigt tag ryckte honom 
upp från marken. Sintram stod bredvid honom.

»Gösta», sade han, »om du vill göra en människa ett riktigt spratt, så 
120  lägg dig att dö. Det finns intet knipslugare än att dö, ingenting som så 

lurar en ärlig man, som intet ondt anar. Lägg dig att dö, säger jag.»
»Det vore ock det bästa för mig, brukspatron.»
»Hitta nu på något, Gösta, som jag kan göra för att förtreta honom i 

kistan här.»
125 »Är det han, som lurat brukspatron?»

»Just så, pojke, se på mig! Jag är en bedragen man. Hvarför skulle 
denne göra sig så dum och narra mig att lita på hans dumhet, då han 
ändå var slug nog att dö just i rätta stunden. Men jag skall straffa honom, 
gosse. Jag skall rifva krusflor och kransar af hans kista, välta ned den på 

130 marken och stampa sönder den.»
»Så länge jag lefver», sade Gösta Berling, »skall ej detta ske».
Sintram lade armarna i kors öfver bröstet och sträckte upp hufvudet. 

Det kom något af det ondas förfärliga majestät öfver denne dess tjänare.
»Det är min rätt», sade han högtidligt. »Det var ett stort verk och det 

135 var väl planlagdt, men denne förstörde det. Det gällde hela Löfsjö hä
rad. Hade jag fått råda, skulle här hafva blifvit ett öde land. För hvad 
annat har jag arbetat detta år? Det är jag, som drifvit bort majorskan. 
Det är jag, som förstört Melchior Sinclaire. Det är jag, som döljer Broby- 
prestens skatt. Det är jag, som låtit kavaljererna regera. Och nu var 

140 folket så vildt och olyckligt, att ingen kunde hindra det från att rusa till 
sitt förderf, utom denne här, som lade sig att dö just i rätta stunden. 
Såg du det, gosse, såg du det! Bönderna ryckte fram mot västgötarna, 
dalkarlarna mot bönderna. Hela marknadsplatsen skulle om en sekund 
hafva varit ett enda slagfält. Kvinnor och barn skulle ha trampats ned, 

145 varor skulle ha vräkts i dyn, plundring, rån och mord skulle ha rasat. 
Om ej kapten Lennart dött, skulle allt detta skett. Och efteråt skulle 
utarmande rättegångar kommit. Hungersnöd, upplopp och inkvarte-

110. Efter ropa saknar hs punkt men har stor begynnelsebokstav 112. Efter 
måste du str.: inhösta jämte; hs saknar anföringstecken 113. Hs har komma 
efter mig 118. stod ä. fr. stog 119-121. I marginalen har I.F .H . skrivit: 263 
[sålunda hänvisning till svenska upplagan av G.B. 2, s. 263] 120. dö, ingenting
ä. fr. dö. Ingenting 121. Efter dö ursprungligen ett anföringstecken, som strukits
122. Efter brukspatron saknar hs punkt 123. Efter något saknar hs komma
123. I marginalen har I.F.H . skrivit: Men find först [märk svenskt ö] paa 125. 
Efter lurat ursprungligen ett komma, som strukits 127. göra sig så dum och t ill
lagt 131. Över orden Så  . . . Berling har I.F .H . skrivit: ikke saa leenge feg lever, 
radbte G.B. och satt orden »skall ej detta ske» inom parentes 132. Sintram  ä. fr. 
Sintrams 133. dess har av utg. insatts i st. f. hs:s dens 135. Hs har stavningen 
planlaggdt 136. Över orden råda . . . land har I.F .H . skrivit: Lov at [råda], da 
[skulle] hele Herredet vcere bleven lagt ode
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ringar skulle lia kommit. Så styggt och förhatligt skulle landet blifvit, 
att ingen kunnat bo där utom den gamle Sintram. Jag skulle ödelagt 
hela Löfsjö, och det hade varit ett stort verk.» 150

»Men hvar till skulle detta tjänat?»
Det ljungade hvasst ur Sintrams ögon, då han svarade.
»Det skulle ha behagat mig, ty jag är ond. Jag är snöstormen på slät

ten. Jag är slagbjörnen på fjället. Bort, säger jag, med människor och 
människors verk! Jag tycker ej om dem. Jag kan låta dem löpa mellan 155  
mina klor för en stund och göra sina krumpsprång — det kan vara lustigt 
nog. Men nu var jag mätt på lek, nu ville jag hugga till, nu ville jag döda 
och fördärfva.»

Han var galen, helt galen. Han hade börjat för längesedan, liksom på 
lek med dessa helveteskonster, men nu hade ondskan tagit väldet öfveriöo 
hans förnuft, så att han trodde sig vara en ande från afgrunden.

Men Gösta Berling, som brann af begär att bli de nödställdes räddare, 
hade slagits af ett bland hans yttranden.

»Vet brukspatron hvar Brobypresten dolt sin skatt?» sade han.
Sintram gaf honom en snabb, lurande blick. 165
»Är det nu du, Gösta, som skall bli folkets räddare?» frågade han.
»Ja», sade Gösta, vetande, att det var bäst att tala sanning med en så

dan man.
Det for en ljusning öfver Sintrams ansikte. »Se, se, se», sade han, »då 

skall jag låta kistan vara, då ser jag här för mig en bättre hämnd.» 170
»Hvad har brukspatron att hämnas? Folkets vän är död, och nöden är 

lika stor som den varit.»
»Men jag säger dig jag, att allt är förloradt. Titta dit du! Jag åker på 

fångkärra i dag och många tårar har det kostat mig, innan jag kunde 
få Scharling att vänta här utanför, medan jag läste ett par böner vid den 175  
gode mannens kista.»

Och Gösta såg, att fångkärrorna stodo utanför kyrkogårdsmuren, 
väntande på Sintram.

»Jag ville gå hit opp», fortsatte Sintram, »och löna kaptenskan för att 
hon, dagen efter mannens död, satte sig att forska i gamla papper om iso 
den där krutsaken, du vet, och därför, att hon sändt mig länsman och 
häradstjänare på halsen, just då jag tänkte fara på denne gode mannens 
begrafning. Men jag skall inte röra kistan. Jag tänker, att jag kan göra 
större förtret än så. — Hör du, ni ä’ väl ena Guds änglar på Ekeby nu 
för tiden? Om Brobyprestens dotter får ut sitt arf, så komma ni och hon iss 
att dela ut alltihop bland de fattige, inte sant du?»

»Hon ämnar använda det till att upprätta Ekeby och hjälpa de fattige, 
det har hon ofta sagt.»

Sintram skrattade tyst. »Du vill väl lika gärna ha reda på de där 
pengarna, som du vill lefva, Gösta?» 190

149. Hs har stavningen ödelaggt 153-161. I marginalen har I.F.H . skrivit:
S. 264 [sålunda hänvisning till svenska upplagan av G.B. 2, s. 264] 161. Över
orden (trodde) sig vara har I.F .H . skrivit: sely [trodde] han var 164. Hs har här 
stavningen Brobyprästen 166. Vid orden Ä r det . . . frågade han har I.F .H . skri
vit: Vil du kanske frelse Folket, Gösta? 169. Före sade saknar hs komma; före då 
saknar hs anföringstecken 176. Hs saknar anföringstecken 177. Efter fång
kärrorna str.: väntade på Sintram 183. Efter kan str.: förtreta 184. väl till
lagt 185. Hs har här stavningen Brobyprästens 189. Över väl har I.F .H . skrivit: 
sagtens 190. Efter Gösta har hs punkt [ej frågetecken]
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»Det ville jag nog.»
»Om dn nn, Gösta, lofvar att gå raka vägen härifrån och npp till berget, 

där Nygårdsflickan dödade sig, och kasta dig där ntföre nn i denna dag, 
så skall jag säga dig hvar pengarna äro. Det vore så innerligt vackert, 

195 om du doge där. Man skulle säga, att du förts dit af dina grufveliga sam
vetskval.»

»Jag har lofvat att ej döda mig så länge jungfru Anna Lisa är i majors
kans tjänst.»

»Det är intet skäl», sade Sintram. »Om du skaffar henne pengarna, 
200  upphör hon ju att vara en tjänare.»

Men hos Gösta tycktes all gammal och ny längtan sammanlöpa i detta 
enda att få dö. Det hade aldrig kommit till någon klarhet mellan honom 
och henne, som han kallade sin hustru. Han hade varit glad att få tjäna 
henne, som de andra kavaljererna, men hur det skulle bli, då deras år var 

205 ute, visste han ej. Ej häller visste han, om hon ville resa hem till sina för
äldrar eller stanna hos honom. Men ett var säkert, att bättre tjänst kunde 
han ej göra henne än att ge henne friheten, och nu kunde han få ge henne 
den. Nu kunde han slippa undan samvetskvalen, nu kunde han förverk
liga sina bästa stunders önskan att tjäna Gud och människor. Allt detta 

210 och ändå mycket mera låg det i detta härliga, välsignade — att få dö.
Han räckte Sintram sin hand, och de utbytte sina löften.
»Pengarna finnas i Bro kyrkotorn under golfvet i klockrummet», sade 

Sintram. »Och laga nu, att det är slut på dig, innan dagen är ute, annars 
ställer jag så, att prestdottern behåller pengarna själf. Det vore allt ett 

215 spratt för dig, Gösta.»
Sedan följde för Gösta Berling en förunderligt härlig dag.
Han gick in i kyrkan nu och såg människorna samt tänkte med hög

tidlig fröjd, att för allas deras bergning skulle han få ge sitt lif. Han gick 
in i sakristian och skref en kungörelse om att arbetet nu skulle återupp- 

220 tagas på Ekeby, och att säd där skulle utdelas till de nödställda. Och han 
hörde den susning af förvåning och glädje, som gick genom kyrkan, då 
detta upplästes vid gudstjänstens slut.

Han skref ock ett par ord till sin hustru och sade henne hvar skatten 
fanns. Mot hans vilja nästan gled ock pennan hän till att säga henne ett 

225 ord till farväl, om de aldrig mer skulle råkas. Han måste göra något för 
att försona Nygårdsflickans död, skref han. Så snart han afsändt bref- 
vet, undrade han hvarför han skrifvit just så och ångrade det.

Världen hade ej på länge synts honom så skön som denna dag, då han 
sade den farväl. Efter gudstjänsten talade han med Anna Stjärnhök och 

230 Marianne Sinclaire. De bådo honom att nu taga mod till sig och blifva 
en man. Han förstod, att Anna Stjärnhök tröstat sig med arbetet. Hon 
styrde själf sina stora gårdar, och folk sade om henne, att hon skulle bli 
en annan majorska. Han förstod, att båda dessa stolta kvinnor plågades

193. kasta ä. fr. kastar 195. Efter du str.: hade 197. Ordet jungfru har av 
I.F .H . satts inom parentes 199. Efter pengarna saknar hs komma 205. Hs 
har stavningen viste [två gånger] 207. Före än str.: att 210. Tankstrecket 
ä. fr. komma 212. Före sade saknar hs komma 213. Efter ute ursprungligen 
ett komma, som strukits 214. Hs har stavningen prästdottern 218. få tillagt 
224. Efter ett str.: par [för att undvika uppr.] 233-234. Över orden plågades . . . 
älskat har I.F.H . skrivit: led under, [att] de maatte skamme sig over den M and de 
havde elsket
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af att nödgas blygas öfver den de älskat. Nu tänkte han att de skulle 
glädjas öfver att han gaf sitt lif för att rädda många fattige och för att 
upphjälpa Ekeby.

Efter gudstjänsten begrofs kapten Lennart. Som han dött på en mark
nadsdag, hade ryktet om honom spridt sig vidt omkring och tusental af 
människor kommo upp till kyrkan. Hela kyrkogården och muren och 
fälten därutanför betäcktes af dem. Den gamle prosten var sjuk och hade 
ej predikat, men till kapten Lennarts begrafning hade han lofvat komma. 
Och han kom, gående med sänkt hufvud, drömmande sina egna drömmar, 
så som han brukade nu på sin ålderdom, och ställde sig i spetsen för lik
tåget. Den gamle hade gått i många liktåg, han gick på den kända vägen 
och såg ej upp, han hällde mull på kistan och läste bönerna och märkte 
alltjämt ingenting ovanligt. Men så tog klockaren upp en psalm och 
hundratal och åter hundratal af röster stämde in. Män, kvinnor och barn 
sjöngo. Då vaknade den gamle ur sina drömmar. Han strök sig öfver 
ögonen liksom bländad, han steg upp på den uppkastade jordhögen för 
att se. Aldrig hade han hört sådan sång vid en graf, aldrig hade han sett 
en sådan skara sörjande. Männen hade på sig de gamla, slitna begraf- 
ningshattarna, kvinnorna de hvita förklädena med de breda fållarna. De 
hade sorg allesamman. De sjöngo och greto allihop.

Gamle prosten började darra af rörelse. Han kände en helig fröjd öfver 
folkets kärlek till Guds vandringsman.

Då sången tystnat, sträckte han ut armarna öfver folket. Han sade 
några ord med svag röst, men afbröt sig. Han började om igen, men hans 
ord förnummos blott af de närmaste. Dock än en gång började den gamle, 
och hans röst fick kraft och klang af hans kärleks längtan att trösta 
detta folk, som hade fått sorg.

Han berättade för sina åhörare så mycket han visste om den döde. 
Sedan påminde han dem om att ingen yttre glans eller stor förmåga gjort 
denne man så ärad, som han nu var, utan blott det, att han alltid gått 
Guds vägar. Och nu bad han dem för Guds och Kristi skull handla samma
lunda. En hvar skulle älska den andre och vara hans hjälp. En hvar 
skulle tro godt om den andre. En hvar skulle handla som denne gode 
kapten Lennart, ty därtill behöfdes ej stora gåfvor blott ett fromt sinne. 
Och han uttydde för dem, att, hvad som skett ibland dem detta år, blott 
varit en förberedelse till den kärlekens och lyckans tid som nu vore att 
vänta. Mänsklig godhet hade i år ofta brutit fram i spridda strålar. Nu 
skulle den framträda som en hel, lysande sol.

Han lyfte sina ögon och händer och lyste frid öfver nejden. »I Guds 
namn», sade han, »må oron upphöra! Må frid bo i edra hjärtan och i all 
naturen! Må de döda tingen och djuren och växterna känna lugn och upp
höra att skada»!

Det tycktes Gösta och allt folket att de hörde en helig siare tala. Alla
234. tänkte han att ä. fr. undrade han om 235. gaf sitt lif ä. fr. dog 243. E f

ter ålderdom saknar hs komma 246. alltjämt ä. fr. alltjämnt; över orden så tog 
. . . och har I.F.H . skrivit: da [klockaren] begyndte psalmen, blev den istemmet af 
253. allesamman. De ä. fr. allesamman, de 254. af rörelse. Han kände ä. fr. och 
ängslas och dock kände han 258. Hs har förnammos [med a och två m, av vilka 
det senare är ofullbordat; tydligen felskrivning] ä. fr. förnams 261. Här har även 
hs stavningen visste 262. om tillagt 273. Efter han saknar hs komma 276. att 
ä. fr. som om [för att undvika uppr.]
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ville älska hvarann, alla ville vara goda. Det var, som om en Gnds man 
kommit med makt öfver det skapade. Det kom en stilla frid öfver land
skapet. Det var, som om höjderna strålat och dalarna lett, och höst- 

28 0  dimmorna klädts i rosenfärg.
Till sist kallade den gamle på en hjälpare för folket. »Någon skall 

komma», sade han. »Det är ej Guds mening att I nu skolen förgås. Gud 
skall uppväcka någon, som mätbar edra hungriga och leder eder alla på 
hans vägar.»

285 Då kände Gösta, att den gamle nu talade om honom, som redan sålt sitt 
lif för folket. Och mången, som hört kungörelsen, gick hem, talande om 
att allt nu skulle bli bra, eftersom den galne presten på Ekeby ville hjälpa 
dem.

Men Gösta tog vägen upp mot de vestra bergen och försvann i den 
290  djupa skogens mörker.

III.

Det var många år före det då kavaljererna styrde Ekeby. (ifrån sid. 
254 till sid. 261 Godvilligt hade han ej etc. följes boken.)

279. Efter strålat ursprungligen ett komma, som strukits 282. Efter han sak
nar hs punkt 286. Efter kungörelsen saknar hs komma 287. Efter bra sak
nar hs komma 293. Hs saknar parentes.


