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I.

Juni-solen kastade sina varma strålar öfver Frenninge 
sockenkyrka, den lyste ljus och fridfull öfver grafvarna och 
de nykrattade gångarne; söndagshelg hvilade öfver den lilla 
kyrkogården, och den på backen utanför väntande församlin
gen ansåg icke tillständigt att beträda den invigda platsen 
förr, än kiockornas ljud uppmanade dertill.

Men vid första slaget blottade männerna sina hufvuden 
och qvinnorna nego djupt; långsamt och andaktsfullt inträdde 
de flesta på kyrkogården, och hvar och en gick vanligtvis 
till någon anhörigs graf. De som stannade qvar ute på kyrko- 
backen hade verldsliga bestyr att öfverlägga om.

Bland de förstnämnde befann sig en bonde, som knappt 
hunnit medelåldern, samt hans hustru och son; alla tre gingo 
tvers öfver kyrkogården upp emot stenmuren till en graf, på 
hvilken stod en ung, vacker poppel; af dess storlek kunde 
man döma att den hade stått der i minst tio år.

Qvinnan, som höll psalmboken med begge händerna och 
den hoplagda näsduken derofvanpå, lemnade alltsammans åt 
gossen och plockade omsorgsfullt bort några stickor och strån 
från grafven, dem blåsten förmodligen ditfört. Sedan åter
tog hon sina tillhörigheter och sade till gossen: ”Lägg nu 
blommorna på farfars graf!”

Denne såg på henne med klara barnaögon och lade der- 
efter ifrån sig på marken den näsduk, han sammanvecklat i 
alla fyra hörnen, och som innehöll alla slags ängsblommor, 
deribland en hel hop enkla rosor. Med en säkerhet, som
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bevisade, att det icke var första gången detta arbete företogs, 
ordnade gossen dem i en krans omkring grafven.

Föräldrarne stodo tysta och sågo på hans arbete. Fa
dern, stödd på sin käpp, tycktes försänkt i djupa tankar. Då 
och då rullade en tår långsamt utför den manliga kinden, 
men han yttrade icke ett ord.

Mor Inga såg upp på honom med ett uttryck af vörd
nad. Hon visste väl orsaken till hans rörelse, men ansåg 
icke tillständigt att säga något; hennes kärleksfulla blickar 
vändes till gossen: han var ändå föreningsbandetmellan begge.

När gossen slutat sitt arbete, lade han omsorgsfullt ihop 
näsduken, tog så modren i hand och stod tyst och stilla vid 
hennes sida, med blickarne på grafven.

”Det är i dag tio år sedan jag planterade det der trä
det; tre månader efter min faders död, och några timmar 
efter sedan du blifvit född, Mäns;” sade fadren. ”Det var 
då en liten klen planta; det har nu vuxit och blifvit stort.”

”Som jag, far?”
”Om ännu tio år skall det gifva skugga och glädja van

drarens syn.”
”Det skall jag också.”
”Derför har jag planterat det, att det skulle bli dig till 

en lärdom. Till glädje blir du likasom trädet, endast i den 
mån du kan göra nytta.”

”Der kommer prosten!” hviskade gossen.
I samma ögonblick ljöd ingångsringningen.
Församlingen närmade sig nu från skilda håll till kyrk

porten, och bildade vördnadsfullt haij för prosten, som, vän
ligt helsande åt begge sidor, genom vapenhuset inträdde i 
kyrkan, snart efterföljd af sina talrika åhörare.

Ingångspsalmen uppstämdes; om rösterna just icke voro 
så rena, var andakten så mycket varmare.

Med stor uppmärksamhet och ofta stark rörelse åhördes 
predikan; men när, efter dess slut, den vanliga bönen bads
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för den kungliga familjen, då lade sig tungt allvar öfver 
mången panna, och tunga suckar hördes.

Efter vedertagen sed sutto männerna på högra sidan i 
kyrkan och qvinnorna på den venstra. Först vid utgången 
träffades de; mor Inga kunde derför icke veta orsaken till 
den oro, hon läste i sin mans ansigte, när de träffades på 
gången; men tyst och stilla lemnade hon kyrkan vid hans 
sida, utan att tillåta sig en enda fråga. Hon förebrådde sig 
endast att verldsliga tankar störde de intryck, hon nyss förut 
erhållit.

”Har I hört nyheten, Nils Månsson?” sporde en gam
mal bonde, som kom efter och nu slog honom på axeln.

”Ja, Gud hjelpe oss, det har jag!”
”Nå, hvad sägen I?”
”Det tål vid att tänka på.”
”Men lång betänketid få vi icke.”
På kyrkbacken var folket samladt i stora grupper, der 

talades lifligt, men alla syntes rådvilla.
”Det sägs att riksdag genast skall sammankallas,” sade 

en af de närvarande.
”Och att kungen vill ha hertigen af Augustenburg till 

sin efterträdare” inföll en annan.
”Ryske kejsaren arbetar för sin svåger!” utropade en 

tredje, ”men honom taga vi aldrig.”
”Är det inte nog att ryssen tagit Finland ifrån oss, 

skall han också gifva oss kung!”
”Hvarför kunna vi icke taga prins Gustaf?”
"Han var svensk han!”
”Då toge väl de höge herrarne lifvet af honom, som de 

gjort med prins Carl August.”
”Men fransmannen de tala om, skall vara en dugtig 

soldat!”
”Han är en af Napoleons generaler!”
”Kanske han kunde skaffa oss igen Finland.“
”Om han kan det, så taga vi honom !”
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”Ja ja!”
”Nej, nej, vi vilja ha tillbaka prins Gustaf!”
Så skreks och ropades om hvartannat.
Prosten hade under tiden tillkommit; han lyssnade en 

stund på samtalet, men gjorde ingenting för att lugna den 
upprörda sinnesstämningen. Händelsevis kom han att kasta 
sina blickar på Nils Månsson; denne stod med nedslagna 
ögon, men hvarje muskel var spänd, och det var tydligt, att 
han. lyssnade med största uppmärksamhet och lifligaste in
tresse.

”Nils Månsson säger ingenting,” sade prosten och ladé 
handen på hans axel.

”Det tål vid att tänka sig för, innan man talar i ett 
så riksvigtigt ämne,” svarade denne och såg allvarligt upp 
på prosten.

”1 är ock känd för att icke prata bredvid munnen,” in
vände denne; ”men jag tror, att I så länge tänkt på saken, 
så I nog kommit till visshet. Derföre kunde det vara upp
lysande att höra eder mening.”

Nils Månsson såg sig omkring på de närvarande likasom 
frågande.

”Ja, låt oss höra den,” utropade flera.
Icke en skiftning öfver det godlynta anletet, icke den 

ringaste tvekan eller villrådighet förspordes då han talade, 
i början med en viss afmätt långsamhet.

”Det har blifvit sagdt, att vi 1809 stodo vid afgrundens 
brant, och så orätt hade man väl inte. Pommern var för- 
loradt, Finland var lösryckt ifrån oss, och våra gränser hota
des från alla håll. Eiket var utarmadt af långvariga krig 
och tunga krigsgärder; det unga landtvärnet var utmattadt 
af sjukdomar, hunger och gagnlösa ansträngningar; något 
förtroende fans icke mer mellan de styrande och de styrde, 
derföre kunde revolutionen ega rum utan motstånd ; men hur 
skulle nationen upprättas, hvem eller hvilka skulle skaffa till
gångar till landets försvar och ordna de utrikes angelägen-



7

heterna? Sannerligen när vi se på de dagar, som gått, och 
den, som är, är tydligt, att Herran håller sin skyddande 
hand öfver oss nu liksom i Engelbrekts tider. Då liksom 
nu är det olyckorna, som väckt nationalandan till lif, vi 
hafva icke vetat att fäderneslandet var oss kärt, förr än vi 
möttes af den hotande utsigten att komma under främmande 
välde ; detta återgaf oss spänstighet i viljan, kraft till hand
ling och vi kände, att vi allesammans måste stå som en man, 
verka för samma mål, underkasta oss enskilda uppoffringar 
för allmänt väl, på det icke Sverige skulle falla, som dess 
konung gjort.

I närvarande stund gäller det att välja eu ny tronföl
jare; det var oss alla ett hårdt slag när han gick bort, som 
redan blifvit oss kär. Men Försynens vägar äro outgrundliga, 
när motgången kommer, får man derför icke tappa modet, 
och vi hafva nu att utse en annan. Danske kungen vilja vi 
icke hafva: ännu har icke minnet dött af Kalmarunionen. 
Ryssland har ryckt hjertat ur vårt bröst, vi kunna derför 
icke taga den kung, som kejsaren vill gifva oss. Om herti
gen af Augustenburg veta vi för litet. För min del nekar 
jag inte, att den franske generalen, han som genom sin tap
perhet tjenat sig upp från simpel soldat, tyckes mig vara 
den, som bäst skulle motsvara våra anspråk. Hvem har 
bättre reda på alla förhållanden än han, som är personlig 
vän och slägt med kejsar Napoleon. Det var någon här som 
sade: kanske skall han hjelpa oss att få Finland åter. Det 
är väl mer än jag vågar hoppas, men min innersta öfverty- 
gelse är, att honom böra vi välja och ingen annan.”

”Ja, ja!... honom välja vi!” ropade hela hopen och 
många skakade hand med Nils Månsson och frågade honom, 
hvem som borde tagas till riksdagsman, då äran deraf kunde 
bli vådlig nog.

”Någon bättre än Olof Andersson i Sjököp står väl icke 
att få,” svarade han.
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”Har icke I, Nils Månsson, tjenat hos honom?” frågade 
prosten, som ännu stod qvar vid hans sida.

”Jo, i fulla tio år; af honom lärde jag både läsa och 
skrifva — och tänka också,” tilläde han leende.

Hvar och en återvände sakteligen till sitt. Mor Inga 
såg med en känsla af stolthet upp på sin man, men hon ytt
rade icke ett ord om anledningen dertill, hvarken åt honom 
eller någon annan. Endast den skilnaden var det, att sedan 
hon dukat af middagsbordet, tog hon alla barnen med sig 
ut i ”kåltäppan” så att far skulle få vara i fred.

Icke mindre än fem barn rörde sig i den lilla stugan. 
De tre äldsta voro gossar, och de två yngsta flickor. Måns, 
som den äldste, var redan sin faders hjelp på åker och äng. 
En dräng fans på gården, men fader Nils sade redan då, 
att så snart hans pojkar vuxit till, skulle han icke hafva nå
gon annan hjelp vid gårdsbruket än dem.

Mor Inga skötte alla insysslor, och dertill de husdjur, som 
funnos på gården. Den sjuårige Erik vallade korna, medan 
den femåriga Britta skötte spolningen, då hennes mor väfde.

Flit och arbetsamhet rådde öfverallt, men när aftonen 
kom och dagens sysslor voro slutade, då läste Nils Månsson 
högt ett kapitel ur bibeln, barnen lyssnade uppmärksamt, och 
sedan de derefter erhållit sin qvällsvärd, bestående af mjölk 
och hafrebröd, gingo de till hvila. Ear och mor kunde sitta 
uppe en stund och samtala om husliga angelägenheter, men 
kl. 9 var vanligen hela huset försänkt i sömn. Men så bör
jade också dagen för dem mellan 3 och 4 på morgonen; deri 
låg måhända hemligheten, att så mycket kunde hinnas med* 
kanske ock deri, att ingen tid offrades på gagnlöst prat: Göra 
nytta, var hvad hvar och en eftersträfvade.

Ungefär fjorton dagar efter det ofvanförmälda kyrkobe
söket, just en söndagseftermiddag, då den lilla familjen satt 
ute på gården, Nils Månsson vid sin pipa, mor Inga med 
psalmboken, ur hvilken hon föreläste för Måns, hördes ett åk
don stanna utanför.



9

”Det är kyrkvärden Ola Olsson,” sade Inga förvånad. 
”Hvad kan han vilja?”

Nils gick emot honom och skakade hans hand.
”Har I hört något från Sjököp?” sporde kyrkvärden, i det 

han satte sig på den stol, som Inga erbjöd.
”Jag vet att riksdagsman varit sjuk, men jag hoppas det 

blifvit bättre med honom.”
”Det är det också!”
Nils såg upp, svaret lät så besynnerligt.
”Jag var hos honom i förra veckan, i och för riksdags- 

mannavalet. Då sade han sig vara alltför klen att kunna 
antaga det, och så tillrådde han oss hvem vi borde välja i 
hans ställe. I går var jag der igen, men då — träffade jag 
honom inte.”

”Han var således borta.”
”Ja, men icke för att komma igen.”
”Är han död?”
”För tre dagar sedan!”
Nils böjde hufvudet för att dölja sin rörelse. Underrät

telsen kom honom så häftigt uppå. ”Jag skulle bra gerna ve
lat träffa honom,” sade han.

”Att han tänkte på eder med all välvilja, det har ni här 
beviset på,” sade kyrkvärden och räckte honom det papper 
han höll i handen.

Nils öppnade det. Det var en riksdagsfullmakt för bon
den Nils Månsson.

Denne stirrade förvånad på papperet. ”Detta måste vara 
ett misstag,” sade han.

”Nej!” svarade kyrkvärden, ”valet är enhälligt.”
”Men hvem känner mig?”
”Det gjorde Olof Andersson i Sjököp, och det är på hans 

inrådan, som valet skett.”
Körelsen blef Nils Månsson för stark, och strida tårar 

runno utför hans kinder. ”Det testamente, han anförtrott mig, 
vill jag efter bästa samvete förvalta,” sade han. ”Väl blir
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det ett svårt värf, men jag skall be Herran om hjelp att föra 
det igenom.”

Kyrkvärden for strax derefter sin väg, lemnande de begge 
makarna att öfverlägga om bur allt skulle ställas under Nils’ 
frånvaro.

Inga bevisade sig vara en lika klok som omtänksam 
qvinna. Om hennes hjerta än sved vid tanken på skilsmes- 
san, och om hon med fruktan motsåg de omsorger, som nu 
skulle hvila på hennes axlar ensamt, så förrådde hon det hvar- 
ken med ord eller blickar.

Men när några dagar derefter Nils Månsson skulle an
träda resan till Örebro, der riksdagen skulle hållas, då var 
det nära att Inga förrådt sig; tappert kämpande mot sin sorg 
och sina tårar, räckte hon, till utseendet lugn, handen till 
afsked och bad allenast, att han icke skulle vara allt för spar
sam med bref. Men när han var utom synhåll, då brast mo
det, och hon lättade sitt betryckta hjerta med en ström af 
tårar.

”Hvad är det, mor?” sporde Måns undrande.
”Hur skall jag kunna hjelpa mig allena med allt detta,” 

snyftade hon tröstlös.
”Har I icke mig?”
”Hvad duger du till?”
”Det har I icke pröfvat än.”
”Och far sedan! Hvilka farligheter går han icke emot! 

Det är så att hjertat kan brista.”
”Har han icke den gode Guden?"
"Jo, det förstås?”
”Nä, hvad jemren I Eder då för?”
”Det förstår du inte.”
Men gossen fortsatte med mycket allvar: ”Far sade, att 

jag skulle vara mor till hjelp allt hvad jag förmådde, men 
hur kan jag det, om I icke vill hafva förtroende för mig?”

”Du är bara ett barn!”
”Far säger, att jag har godt förstånd.”
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Om det nu var orden eller gossens trofasta ögon, som 
inverkade på modern, nog af, hon tog honom i famn och 
sade, att hon för fars skull ville försöka att ha förtroende 
för honom.

Måns rättfärdigade det långt öfver förväntan. Det var 
märkligt att se den omtanke och det förstånd, han utveck
lade. Fadren hade tagit en dräng till i och för bergningen, 
men denne skulle i allt rätta sig efter Måns, och denne för
delade och deltog sjelf i göromålen med en omtanke och en 
klokhet, som skulle hedrat den som varit betydligt äldre.

Mor Inga förvånade sig öfver honom, men hon erfor till
lika en modersstolthet, som till någon del kom henne att 
glömma sin sorg, och under sitt arbete, som hon nu med 
fördubblad kraft återtog, tänkte hon ofta på den lyckliga 
stund, då hon skulle få berätta för far, hvilken duktig pojke 
deras Måns hade blifvit.

Efter fjorton dagar anlände ändtligen ett bref med Öre
bro poststämpel och stäldt till: ”Mor Inga Olsdotter i Skump- 
arp”. Hur hennes hjerta klappade! Med hvilken försigtig- 
het öppnade hon det inte! Men ack, hennes läsekonst sträckte 
sig endast till boken, och de skrifna bokstäfverna voro henne 
fast obegripliga.

Skulle hon gå till prosten? Men det kunde ju hända, 
att hvad far hade skrifvit icke fick komma för allas ögon. .. 
Hon stirrade på bokstäfverna, stafvade och stafvade, men det 
var och blef omöjligt...

Då betogs hon af den häftigaste ångest. Det syntes 
henne, som om hon nu blifvit riktigt skild från Nils och hen
nes förtviflan kände inga gränser.

Så fann henne Måns, som kom hem ifrän åkern. När 
han fick veta orsaken till hennes sorg, sade han: ”Gif hit 
mor, låt mig försöka!”

Hon såg förvånad på honom; skulle han kunna, hvad 
inte hon förmådde. Emellertid lemnade hon honom brefvet.



12

Han lade det för sig på bordet och stafvade långsamt, 
men ganska tydligt till följande:

”Till Inga Olsdotter, min kära hustru som jag dagli
gen ber till Gud må få hafva en god helsa.

Här i Örebro har jag nu varit i tio dagar och derunder 
sett och äfven fått äran tala med många af de herrar och 
män, som jag förr endast hört talas om. Det har sig myc
ket olika att Mnna menniskor, de förefalla då helt annor
lunda. Så, märker jag, är det också på en riksdag. Der 
brukas många konster och insigter, om hvilka jag förut icke 
haft ett begrepp. Likväl skola aldrig dessa komma att in
verka på mig; der jag intet förstår eller är oviss om menin
gen, der vill jag tiga stilla och aldrig underkasta min öfver- 
tygelse en annans vilja, men der jag är öfvertygad, vill jag 
öppet tala sanning utan menniskofruktan. Det första riks- 
dagsdokument, som jag underskrifvit, var ”Svea Eikes Stän
ders Förening och Valakt, angående den högborne Furstes 
Prins Johan Baptist Julii af Ponte-Corvo utkörande till Svea 
Kikes Kronprins och efterträdare på den Kongl. svenska tronen.” 
Måtte denna handling blifva vårt land till gagn och välsig
nelse, är den åkallan som nu höjes från hvarje svenskt hjerta.

En af de män, utom mitt eget stånd, som jag här lärt 
känna, är grefven och prosten Schwerin. Han började som 
militär, men öfvergaf tidigt den banan och egnade sig åt den 
presterliga. Vid 24 år blef han utnämnd till pastor i Sala, 
han har nu varit det i 22 år. Jag har aldrig sett en sådan 
rastlöst arbetande natur. Möda och ansträngning är för ho
nom ett verkligt behof, hvila hvarken behöfver eller vill han 
hafva. Jag har hört sägas, att hans pastorat ligger i den 
kalaste, fulaste och ofruktbaraste del af Sverige, men han 
har under femton år omskapat trakten omkring sin boning 
till ett verkligt paradis, planterat de ädlaste fruktträd och 
buskar, och hvad än mera är, så skött sina åkrar, att de nu 
vida öfverträffa alla andras, skaffat sig hoskap af så godt 
slag, att korna gifva tredubbelt mer mjölk än alla andras.
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Jag har talat med honom härom, och sedan han gifvit 
mig alla de upplysningar jag begärde, sade han: ”man an
ser mig icke vara en rätt prest, derför att jag så mycket 
befattar mig med verldsliga göromål, men jag utgår från den 
principen: att äta och dricka är hvad menniskan först efter- 
sträfvar; lär jag mina församlingsbor att ur jordens sköte 
hemta tillräcklig näring för sina lekamliga behof, sköla de 
ock hysa tillit för mig, när jag predikar om hvad himmel
riket tillhörer.”

Prosten Schwerin är inte för närvarande riksdagsman, men 
han blir det säkert nästa gång, och det vore en stor vinst, 
ty en ärligare och upplystare herre torde vara svårt att finna, 
och aldrig har jag hört någon, som yttrar sig med sådan 
lätthet och sakkännedom som han. Jag har mycket att lära 
af honom.

Hur länge riksdagen kommer att draga ut, är icke godt 
att veta. Knappt lärer jag komma hem förr än i Oktober, 
och det oroar mig mycket att tänka på, hur min käia hustru 
skall ensam kunna reda sig vid de mångahanda göromål, 
som snart stunda.

När jag desslikes tänker på, att I icke kan skrifva och 
meddela mig edra tankar, då ser jag i detta en vink af för
synen att af alla krafter arbeta på skolor inom landet, på 
det hvar och en må kunna inhemta denna välsignade utväg 
att meddela sig med fjerran skilda vänner och anförvandter. 
Det lilla jag hunnit lära Måns, kan icke ha burit sådan frukt, 
att han kan s\ara på detta bref; jag lemnar derför åt min 
kära hustru, att sjelf bestämma, till hvem hon vill vända sig 
i denna angelägenhet.

Till sist beder jag Eder att icke förgäta att dagligen 
nedfalla inför all god gåfvas Gifvare och anropa hans mäg- 
tiga beskydd, så väl för det nu pågående riksdagsarbetet 
som ock för vårt eget ringa hus. Den Herre, som icke förak
tar den minsta sparf, skall i sin oändliga kärlek, också se till
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oss, när vi derom med ödmjuka hjertan rätt innerligt bedja 
honom.

Min aldrakäraste hustrus trofaste vän och make 
Nils Månsson i Skumparp.

Det dröjde flera dagar, innan Måns hunnit stafva ihop 
innehållet af detta bref, särdeles som man icke hade långa 
stunder att använda derpå, men hvilken glädje blef det inte 
när storverket ändtligen var genomfördt.

Men då tog mor Inga det: Nu ville hon läsa sjelf — 
sade hon, och sådan är qvinnans förmåga, instinkt, eller hvad 
man vill kalla det, att mor Inga med tillhjelp af minnet och 
en stark vilja först lärde sig brefvets innehåll utantill och 
— sedan bokstäfverna. Det kan synas obegripligt, omöjligt, 
men det är det inte, för den som någon gång i lifvet sett, 
hvad kärleken förmår.

Emellertid skulle nu brefvet besvaras och det var na
turligtvis Måns, som borde göra det.

Yisst blefvo bokstäfverna både stora och små, sneda och 
vinda, men det var icke dervid, som Nils Månsson fastade 
sig, det var vid innehållet.

Och det var följande:
”Till riksdagsmannen, välaktade bonden Nils Månsson i 

Skumparp :
Käre fader! Må alltid väl, och må Herran Gud beskydda 

eder, derom ber mor och jag och alla små syskonen hvarje 
afton, då vi gå till sängs och hvarje morgon, då vi stiga 
upp igen.

Edert bref gjorde oss den största glädje, vi kunde få
här på jorden, näst den att se eder helbregda här igen. I
början hade vi nog svårt att läsa det, men det gick småning
om och utan någon främmande hjelp. Det gläder oss öf- 
ver höfvan, att I trifves väl och träffat på så hederligt stor
folk. Mor undrar, om det icke skulle löna sig att köpa en
kalf af de der rara korna och föda upp. Här hos oss står
allt godt. Höet fick vi in utan regn, och rågen har blifvit
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riktigt bra. Få vi nu in vårsäden med, kunna vi inte önska 
det bättre. Jan har varit bra i arbetet och inte kräsen på 
födan heller. Mor säger, att käre far icke skall gräma sig 
för oss, utan bara tänka på sitt, vi reda oss nog. Några ny
heter har jag inte att förtälja, bara det att ”Bläsan” har 
fått en kalf, men mjölkar så litet, att mor inte tycker det 
lönar sig att låta henne lefva, särdeles om hon skulle kunna 
få den der omnämda af grefven och prosten. Fyra lamungar 
ha vi fått, och de äro redan ute, och Iill-Anna leker med 
dem dagen i ända. Nu har jag ingenting mera att skrifva 
om annat än att jag är min käre faders lydige och i allt 
undergifne son

Måns Nilsson 
bondeson i Skumparp.

Men derunder stod med ännu snedare, ännu sämre for
made bokstäfver:

Min aldrakäraste man. Må Gud af sin nåd skydda och 
bevara dig nu, och alltid! Med Erik Olsson från Sniberup, 
som reser till Örebro, skickar jag sex par ullstrumpor, som 
jag aldrig stickat på utan att tänka på dig. När du nu nyt- 
jar dem, så tänk ibland på din i glädje och sorg, i Iif och 
död trofasta hustru

Inga Olofsdotter.”
Det är troligt, att brefvet kostat mor Inga långt mera 

besvär än strumporna, men så var det också med rättmätig 
stolthet hon hjelpte Måns att lägga det samman; hvilken 
glädje, att hon hädanefter sjelf kunde tillskrifva far, och Måns 
som varit hennes ende lärmästare, hur steg han icke i hen
nes ögon! Hvilket förtroende fick hon icke till honom!

Han gjorde sig ock förtjent deraf. Gossen utvecklade en 
omtanka, som var nästan förvånande. Dermed följde visser
ligen en brådmogenhet, vida öfver hans ålder, men moders
ögat såg det inte. Mäns hade blifvit hennes rådgifvare och 
förtrogne, med honom öfverlade hon om allt hvad som skulle 
företagas, han hade ensam att befalla öfver drängen, och de
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yngre syskonen måste i allt rätta sig efter hans vilja. Detta 
gick väl icke utan motstånd, men mor Inga var icke sen att 
nedslå det.

Allt emellanåt kommo bref från Nils Månsson; då läste 
mor och son dem tillsammans, och som Måns i kunskap stod 
högst, var det naturligt, att han småningom förvärfvade ett 
visst välde öfver henne. Och när känner en mor, att sådant 
går för långt!

I början af Oktober kom ett bref, som underrättade om 
att riksdagen skulle förflyttas till Stockholm: Jag förmår 
icke beskrifva, hur mycket jag längtar hem — skref Nils 
Månsson. — Genast derefter skall jag låta Måns komma hit 
till Örebro i skola; det är min högsta önskan, att han skall 
få lära något.

Denna underrättelse slog med häpnad både mor och son, 
den förminskade till och med, i någon mån, glädjen öfver 
fadrens snara hemkomst. För begge var det obegripligt, hvad 
Måns skulle i skola att göra. Han kunde ju redan allt hvad 
han behöfde.

”Jag vill icke i skola, mor!” — sade gossen.
”Då får du skrifva det till far.”
”Det får I göra!”
”Bara han icke tar det illa upp.”
”Om far blir riksdagsman en gång till, hvem skall då 

sköta gården, om jag är borta.”
”Ja inte begriper jag det.”
”Läsa och skrifva kan jag, hvad har jag då i skolan att 

göra? Akerbruksskötsel får man ingen undervisning uti, och 
inte behöfver jag den heller.”

”Inte vet jag, hur här skall gå, om du drar bort häri
från.”

”Det får I Iof att skrifva till far om.”
Det var med stor fruktan, som mor Inga företog detta, 

och mycket ödmjukt hemstälde hon, om de hade råd att 
undvara Måns; och så kunnig han var i mycket, borde han
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väl kunna inliemta hvad öfrigt han behöfde af sin fader. 
Nils Månsson hade aldrig gått i skola, riksdagman Olof An
dersson i Sjököp hade varit hans ende lärare, borde han nu 
icke sjelf blifva det för sin son? Af hvilken annan kunde 
väl denne inhemta så goda och nyttiga kunskaper, som af 
sin käre fader?

Inga tilläde med en viss fruktan, att detta var icke al
lenast Måns’ högsta önskan, det var ock hennes ödmjuka an
hållan. Hon visste bäst till hvilken nytta Måns kunde vara, 
och då hon aldrig förr haft någon annan vilja än sin mans, 
hoppades hon nu, att han af trofast kärlek, skulle uppfylla 
hennes första bön.

Med hvilken oro afvaktades icke svaret på detta bref, 
men vecka efter vecka gick, och något svar kom icke. Man 
var redan inne i November, och det stundade till den dag, 
då man kunde vänta Nils Månsson tillbaka; men någon skrift
lig underrättelse hördes icke af... Skulle han möjligen hafva 
insjuknat.. eller hade icke mor Ingas sista bref kommit fram?

En Novemberafton, medan man just som bäst öfverlade 
derom, stannade en kärra utanför...

Alla lyssnade...
”Är det far?” sporde de små.
Mor Inga kastade spinnrocken åt sidan .. för att så myc

ket hastigare komma ut.
I samma ögonblick slogs dörren upp, och Nils Månsson 

öppnade armarna för hustru och barn, som om hvarandra 
trängdes att få komma i hans famn.

Nu voro alla missförstånd glömda, man njöt endast af 
återseendets glädje.

Den påföljande dagen talades icke heller om den om
tvistade skolgången. Nils Månsson smålog lika godlynt som 
vanligt, han höll sina små flickor på knäet och lät derunder 
Måns redogöra för den förflutna tiden.

Mor Inga ville gerna vara närvarande dervid, men hon 
vågade icke för far.

. Svenska historiska berättelser. VI. 2 '
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”Säg mor, att hon skall komma in med och höra hur 
Måns står sin examen” — sade han och lyftade ner den äld
sta flickan.

Denna var icke sen att fullgöra uppdraget och återkom- 
genast derefter med modern, som ej litet förlägen men med 
en känsla af stolthet tog plats bredvid sin man.

Måns skulle nu aflägga räkenskap för sina åtgöranden,, 
och han gjorde det med en säkerhet, som väckte modrens 
beundran och mer än en gång lockade ett omärkligt smålöje 
öfver fadrens läppar. När han slutat, ville Nils att han också 
skulle göra besked för hur dagsverkena blifvit fördelade mel
lan husets dräng och den främmande, men här stod gossen- 
sig sämre; enligt den nytta, han påstod sig sjelf hafva gjort,.' 
borde den främmande hjelpen nästan varit öfverflödig. Han- 
insåg det sjelf; fadrens upprepande af hans egna ord kunde 
ej vederläggas.

Länge kämpade han emot sin rörelse, men hastigt bröto- 
tårarne sig väg, och strömmade ohejdadt utför de rosiga kin
derna: ”Jag har gjort hvad jag förmått,” sade han högt snyf
tande.

Hur gerna hade inte mor Inga velat berätta om hur bra 
Måns hade varit.

Men fader Nils såg allvarlig ut, och hon vågade inte 
tala. Jag vet att du gjort fullt så mycket, ja väl mer än 
man kunnat begära af en tioårig gosse — sade han: — 
det är inte heller ditt handlingssätt jag klandrar, det är 
din stormodighet, dina höga tankar om din egen förmåga.. - 
Men jag inser nu, att du kommit till bättre insigt,*och du 
skall göra det än mer, när du i skolan fått öfvertyga dig om 
hur litet, ja allsintet du vet. Torka nu bort tårarne Måns.”

Denne lydde, och fadren räckte honom handen. ”Nästa, 
vecka — sade han — resa vi till Örebro ; du kunde väl resa 
allena, men jag måste taga reda på åtskilligt, som blef qvar- 
lemnadt vid den hastiga flyttningen till Stockholm; nu kan 
det ske med det samma, sä sparar jag in den ena skjutsen.”
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Några grannar, som fått nys om riksdagsmans hemkomst, 
trädde in i kammaren, och de enskilda öfverläggningarna 
måste vika för de allmänna.

”1 har väl sett Kronprinsen?” var första frågan.
”Jo, har jag så!” svarade Nils Månsson med ett gladt 

leende, ”och en ståtligare herre står väl icke att finna, hvar- 
ken här eller annorstädes.”

”Hur ser han ut?” frågades i kör.
”Kan jag beskrifva det? Stora bruna ögon, som ömsom 

kasta ljungeldar, ömsom lysa af hjertegodhet, en riktig örn
näsa, mörkt lockigt hår på det högburna hufvudet; en hög 
kraftfull gestalt, och med allt detta yttre, något oförklarligt, 
som drar menniskorna till honom, man hänföres af den klara 
manliga stämman, ehuru man icke förstår orden.”

”Han har väl icke kunnat lära sig svenskan ännu?”
”Det lär vara ett svårlärdt språk, och han har så myc

ket annat att tänka på.”
”1 såg väl intåget, Nils Månsson?”
”För visso glömmer jag det aldrig. Från Skeppsholmen 

dundrade kanonerna, men man hörde dem knappt för jubel
ropen omkring och efter kronprinsens vagn, det var en syn 
att hänföra en livar. I handen höll han den trekantiga hatten 
från hvilken de blå och gula plymerna vajade, och helsade 
mildt småleende, åt alla sidor. Men det var en värdighet, 
en nästan medfödd storhet i hela hans väsen, som väckte 
tillit och förtroende; man kände att här var något mer än 
vanligt, man visste, att hjelten, som vunnit så många segrar, 
nu också skulle värna vårt land, och fosterlandskärlek, ny
väckta förhoppningar, allt smälte tillsammans i beundran och 
hänryckning för honom, af hvilken vi vänta — kanske allt 
för mycket.”

”Fick I bara se honom en gång?”
”Nej, jag var med på den stora festen på slottet, då såg 

jag honom hela aftonen.”
”Nå, så berätta.”
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”Han betedde sig som den tillgifnaste son mot gamle 
kungen; deremellan gick han omkring och samtalade med 
många, och som det sades, med hvar och en just i de äm
nen, denne mest egnat sig åt. Erkebiskopen berättade, att 
hans själ var genomträngd af den Lutherska lärans sanningar, 
och jag hörde många af borgerskapet uttrycka sin förvåning 
öfver den insigt, han tycktes hafva i handel och näringar.”

”1 kunden väl icke tala med honom.”
”Han talade mig till, och grefve Brahe, som följde med, 

sade att han frågade, hur skörden fallit ut, och hvilka sädes
slag vi i allmänhet odlade.”

”Det fick han besked om?”
”Så godt jag kunde ge.”
”Stannar han nu qvar i Stockholm?”
”Det sägs han kommer nog att fara omkring i landet 

för att se med egna ögon. Här är för öfrigt mycket att 
styra om. Yi få nog bereda oss på tunga krigsgärder och 
nya utskrifningar.”

”Det stå vi inte ut med.”
”Vi måste väl, när det gäller land och rike.”
”Landet är redan pressadt nog!”
”Skola vi hellre gifva det i fiendehand?”
”Så farligt är det väl inte.”
”Har icke Byssland tagit Finland, kan det icke också 

taga Sverige..."
”Låt dem försöka!” ropade alla de andra, och väldiga 

bondnäfvar knötos hotande.
”Är det då icke bättre att stämma i bäcken, innan det 

kommer till ån?”
”Jo, det förstås.”
”Ett försvarskrig inom Sveriges egna landamären skulle 

visst bli blodigt, för fienden; dyrt skulle hvarje steg stå ho
nom, men hvem har icke hört talas om alla ödesmål efter 
danskarnes framfart under Carl XLte? Tror någon det skulle 
gå lindrigare af om ryssarne komme?”
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”Nej nej!” ropade alla.
”Vi ha nu utsett oss en ny herrskare, så låt oss ha för

troende för honom. Har han tagit sig ett nytt fädernesland, 
lärer han icke der vilja förlora den ära, han förvärfvat i det 
gamla, och vi kunna deraf förstå, att han skall göra vår sak 
till sin egen och af. alla krafter arbeta derför.”

”Det är sant. . .”
”Men adeln är emot honom —”
”De vilja sjelfva ha makten.”
”Kronprinsen ser icke ut, som om han hade lust att 

lemna den ifrån sig,” genmälde Nils Månsson, ”och efter sven
ska folket gifvit den åt honom —”

”Så skall han också behålla den...”
”Han ensam...”
”Låter det verkligen som det skulle bli krig igen?”
”Så glunkas det, men man vet ännu ingenting.”
Samtalet öfvergick från politiken till dessa nyheter för 

dagen, som gå mun och mun emellan, tills de slutligen samla 
sig och blifva en folkmening.

Många frågor gjordes, hvad kungen och drottningen och 
prinsessan Sofia Albertina tyckte om prinsen, och på allt kunde 
Nils Månsson gifva tillfredställande svar: ”alla älska och be
undra honom” — sade han, ”gamle kungen vill ständigt hafva 
honom vid sin sida; drottningarna äro förtjusta, och hela hof- 
vet ser ut som om solen lyste dem i ansigtet, när han kom
mer in i deras aftonsällskaper. Hvad prinsessan angår, lära 
hon och prinsen redan hjertligt hålla af hvarandra.”

Med sådana nyheter gick hvar och en till slut, och de 
spredo sig trakten rupdt, der de mötte berättelser från an
dra håll, men ungefär i samma syftning, och så blef det folk- 
likt tal rundt om landet.

Mor Inga hade nu stort besvär att skaffa hvad Måns be- 
höfde för den stundande flyttningen. Någon vidare invänd
ning kunde icke komma i fråga, men nog hade mor och son 
åtskillig undran tillsammans öfver fars beslut och mycket
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besvär att dölja de strida tårar, som derunder föllo. Lyck
ligtvis hade han mycket att bestyra om och tycktes ingen
ting se, det kunde bara hända att han sade några gånger. : 
”1 gör er för stort besvär, mor, Måns kan gerna nöja sig 
med mindre.”

Bland de små uppkom allmän undran, då det blef be
kant, att storbror skulle bort. De hade blifvit vana att se 
honom med en viss fruktan; den gaf nu vika för nyfikenhet: 
”han skulle hort och lära” — sades det. Storbror kunde då 
icke redan allt hvad han behöfde?

”Par och Måns ska resa i morgon?” hviskade Erik till 
Per — mycket hemlighetsfullt.

”Då får jag rida grensle på gärdesgården hur mycket 
jag vill,” svarade denne.

”Pörsök inte du, för då blir jag storbror!”
”Äh! Jag är så stark som du,” och den lilla knutna näf- 

ven sattes under broderns näsa.
Men ett kraftigt slag på örat kastade angriparen nästan 

öfverända; han var icke sen att resa sig, och nu började ett 
brottande, som visade hvad gry som fans i pojkarne.

”Skäms ni inte edra valpar!” skrek Måns, som med det 
samma tillika med fadren kom ut på förstuguqvisten : ”Jag 
skall lära er jag!” —

Han stod i begrepp att rusa ner, då fadren fattade ho
nom i kragen: ”hör på småpojkar,” ropade han, ”han I aldrig 
slagits med Måns?”

Striden afstannade; de gapade på fadren . . ”Nej !”. . sva
rade slutligen Erik.

”Tror ni begge er om att tukta honom?”
”Jaa!” skreko begge samfäldt.
”Törs du Mäns?”
”Par gör narr af mig” — svarade han, bloröd af harm 

öfver frågan.
”Så drabba ihop då!”
Måns var ond, och det var ingendera af hans bröder;
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det gjorde, att sedan de väl öfverstått det första anfallet, 
som kastade den minste till marken ock kom Erik att vika 
tillbaka, försvarade de sig sedan ganska bra, med mycken 
skicklighet undveko de hvarje hotande slag, och när Måns 
lyckades få tag i Eriks hufvud och riktigt tänkte bulta om 
det, då kröp Iill-Per mellan hans ben, så att ett ögonblick 
sågo alla tre hjeltarne på marken; men de två yngste lyc
kades komma öfver, oeh hur storbror än sparkade — skrika 
kunde inte falla honom in — fick han sig en grundlig ba- 
stonad, under brödernas högljudda glädjerop.

”Det har du för alla gånger du sqvallrat!”
• ”Och der för rofvorna du tog af mig!

”Och der för alla örfilar!”
”Och der för piskrappen!”
Nils Månsson såg tyst på en liten stund: ”nu kan det 

vara nog,” sade han.
Men Måns hade med de kraftigaste ansträngningar lyc

kats komma på fötter, och nu måste han ge igen, kosta hvad 
■det ville.

De två små bade haft - för mycken framgång att icke 
vilja fortsätta striden, och berserka-lusten herrskade derför 
lika hos alla tre. Det fordrades fardrens mellankomst för 
att göra slut på striden.

”Nu är det slut,” sade han allvarligt, ”den soro mättar 
■ett slag till, blir satt i mörk arrest.”

Det verkade. De två små stodo stilla, ehuru röda som 
tuppar, med blixtrande ögon. Måns var lika röd, men gret 
af ilska, under det händerna krampaktigt knöto sig.

”Att pröfva krafter mot hvarandra, är gammal svensk 
sed,” sade fadren, ”men det är ingalunda hedrande att bli 
ond under striden, då man förlorat.”

”Det var två mot en!” snyftade Måns.
”Visste du icke det förut?”
”Jag vill gerna vara allena om’et,” sade Erik.
”Det kan jag med!” instämde Iill-Per!”
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”En annan gång gossar! men tagen er i akt; då har 
Måns blifvit större.”

”Det ha vi med!”
”Men han har lärt något han?”
”Att slåss?” frågade begge.
”Det också, men något bättre?”
”Bättre än att slåss?”
”Att icke hysa ovilja eller hämndlust till någon, och: 

det är livad I nu hafven gjort. Gå nu hvar och en till de 
andre och bed dem förlåta, livad I felat, på det I med bro
derlig glädje må återse hvarandra, när Gud så behagar.”

Alla tre sågo på hvarandra, men ingendera rörde Sig: 
ur stället.

”Du Iill-Per skall göra början,” sade fadren.
Barnet såg upp på honom. ”Skall jag tala om hvad: 

jag gjort illa?” sade han.
”Det bör man alltid göra?”
Stora tårar fylde de klara barnaögonen; gossen tittade 

först på far, sedan på, stor-bror, och så sade han till denne: 
”det var jag som tog äpplet, du fick af kyrkvärden, Måns.. 
Yill du förlåta mig det.”

Måns såg inte ut som om han varit särdeles hugad der- 
för, men en blick på far bestämde också honom, och han tog 
den lilla handen, som räcktes honom.

Nu var ordningen hos Erik... Han gick modigt emot, 
brodern; ”det var inte jag som hade tagit hästskon; fast du 
Måns slog mig för den, det var drängen som du trodde så väl.”

”Det är inte sant!” ropade Måns häftigt.
”Det är sant!” svarade gossen. ”Men jag förlåter, både 

slagen och att du trodde jag ljög!”
Också han räckte handen, och Måns tog den, medan skam

mens rodnad betäckte hans kinder.
Men nu var ordningen hos honom att bedja om ursäkt, 

och han våndades synbarligen under känslan deraf. Också 
han såg upp till fader Nils, och den på en gång stränga och
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deltagande blicken smälte högmodsandan i hans själ, och un
der strömmande tårar bad han bröderna förlåta alla gånger 
han varit stygg och elak emot dem.

Försoningen var snart gjord, och den förödmjukelse, som 
Måns lidit, tycktes nästan ha lyftat en hörda från hans ax
lar, så förändrad blef han derefter. Visst tyckte mor Inga 
att en stor orättvisa skett honom, men det behöll hon vis- 
ligen lör sig.

Påföljande dag anträddes Örebroresan. Om skiljsmessan 
också var smärtsam, var det ingen som visade det. ”Farväl 
mor och stor tack!” var allt hvad Måns sade, då han räckte 
henne handen till afsked.

”Ingen orsak! Var rädd om dig,” svarade hon och följde 
ut med på vägen, för att se på affärden.

”Jag kommer väl hem i början på nästa vecka,” sade 
Nils och gal hästen en klatsch.

Inga såg efter dem så länge hon kunde, sedan rasade 
hon in igen, och aldrig hade väfstolen slamrat som den da
gen; den rent al jemrade sig, så slog hon i den; Iill-Anna 
ansträngde sig förgäfves vid spolrocken, det var inte görligt 
för henne att hinna med, och mor suttade undan den lilla 
för att sjelf intaga hennes plats: ”efter det är så att jag 
sjelf skall göra allting,” sade hon, ”så får det väl gå, så. 
länge jag står ut med det,” och nu flögo spolrockshjul och 
vinda, som om de varit rent besatta, och de små stodo på 
afstånd undrande på hvad som gick åt mor.

Men när qvällen var inne, och barnen gått till sängs, då 
tyckte sig Erik höra någon snyfta och gråta. Han satte sig 
upp och såg i det klara månskenet, hur mor låg på knä vid 
fönstret. ”Hjelp mig öfvervinna min oförnuftiga sorg!” bad 
hon. ”Jag vet ju att du kan beskydda honom bättre än jag. 
Lär mig att vara underdånig min mans vilja och att älska 
alla mina barn lika högt.”

I ett nu var gossen vid hennes sida. ”Får jag bedja med 
eder mor?” sporde han.
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Hon slog annarne omkring honom. ”Ja! Ja!”
Och så bådo de tillsammans både för dem, som voro 

borta, och dem som voro hemma.
Snart derefter voro alla den lilla gårdens innevånare för

sänkta i sömn, och månen, som tittade in genom de små 
fönstren, belyste endast lugna och fridfulla anleten; måhända 
var det Guds englar, som lockade leendet på de drömman- 
des läppar.

Under tiden fortsattes resan till Örebro. Måns glömde 
snart alla missöden och hängaf sig åt den barnsliga nyfiken
het, som frågar och vill ha förklaring på allt. När de ändt- 
ligen närmade sig resans mål, öfverraskades riksdagsmannen 
äf de talrika åkande och gående, som alla tycktes hafva Öre
bro till mål för färden. De söndagslika drägterna tydde på 
någon särskild högtid, och på tillfrågan fick kan veta, att 
kronprinsen föregående dag kommit till staden, men att han 
skulle ånyo afresa om några timmar.

”Då skola vi laga att du får se honom,” sade fader Nils 
till sin son.

Dennes ögon lyste af glädje, en sådan lycka hade han 
aldrig drömt om.

Det var hos en skomakare, hvilken Nils var bekant med, 
som Måns skulle ho, och dit stäldes färden. Men också här 
voro alla menniskor ute och i rörelse; det var med möda man 
kunde få stallrum för hästen och plats för kärran. Så snart 
det lyckats, tog riksdagsmannen sin käpp: ”kom nu så ge 
vi oss af,” sade han. Den öfverlycklige Måns var icke sen 
att följa.

Klockan var omkring två på eftermiddagen, det var en 
klar och ovanligt vacker dag. Den föregående nattens lin
driga frost hade efterföljts af nästan sydlig värme. Också 
såg man endast sommarklädda damer och herrar, som bråd
skande skyndade mot slottet.
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Men just som våra vänner veko af åt stora gatan som 
ledde dit, mötte de ett lass, med husgerådssaker; vid sidan 
deraf gick en liten svartklädd flicka. Hon kunde vara om
kring fem år, ehuru de fina bleka anletsdragen tydde på en 
än spädare ålder. Ett gammalt skynke hängde ned från las
set, och hon höll i yttersta fliken af detsamma. Det myckna 
folket gjorde omöjligt för den körande att komma fram mer 
än steg för steg. De förbigående kastade medlidsamma blic
kar på flickan, flera hviskade derunder med hvarandra och 
skakade sina hufvuden, men alla fortsatte lika ifrigt sin gång.

Inte alla, ty Nils Månsson sökte först med blicken ef
ter flickans ledsagare, och när han icke upptäckte någon så
dan, frågade han körarn hvem flickan var och hvart han 
skulle föra henne.

”Ut på landsvägen, hon har hvarken huld eller skydd, 
stackars kräk” — svarade han.

På ytterligare tillfrågan berättade han, att modren var 
död, fadren hade gjort bankrutt och tagit lifvet af sig.. de 
hade endast för några år sedan kommit in till staden, de 
hade inga slägtingar, inga vänner och derföre hade heller 
ingen brytt sig om barnet. ”Hon får väl tigga sig fram” — 
sade han.

”Men församlingen är skyldig att taga hand om henne” 
— sade Nils lifligt...

”Hon har varit här så kort tid, att det tänker den nog 
undandraga sig. Gå nu, så jag får köra ur vägen, innan 
prinsen och hans herrar komma.”

”Vänd in i grinden der, tills jag får skaffa mig upplys
ningar ....

”Det tänker jag icke bry mig om — se så — —”
Men i samma ögonblick ljöd det: ”Prinsen kommer! 

och så mycket folk skockade sig genast tillsammans, att vag
nen hvarken kom fram eller åt sidan, utan måste hålla stilla.”

Nils Månsson hade härunder fått sin plats alldeles fram-
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för densamma, Måns stod vid sidan och den lilla flickan 
bredvid honom.

”Skall jag lyfta upp dig så du får se?”' frågade han.
”Det vet jag visst, hvad är det att se?” svarade hon och 

drog skynket omkring sig.
Härunder närmade sig kronprinsen långsamt ridande. 

Den eldige spingaren kråmade sig, skrapade med foten och 
tycktes hafva lust att flyga gatan utföre, men ryttarens säkra 
hand höll honom tillbaka.

Folkets förtjusning visste inga gränser, man skrek och 
hurrade, medan föremålet för all denna hyllning glad och 
leende helsade åt begge sidor och forskande sökte om han 
icke skulle känna igen något bekant ansigte. I samma stund 
som den eldiga blicken föll på Nils Månsson, spred sig som 
ett skimmer öfver det vackra ansigtet, han vände sig till 
den herre som red honom närmast och sade på franska.

”Han der är medlem af riksdagen och, heter —”
”Nils Månsson,” upplyste en af närvarande.
”Monsieur Nils Månsson, je vous reconnais!” —
I detta ögonblick ljöd ett skrik, efterföljdt af ett barns 

jemmer och klagan.
Som blixten kastade sig prinsen af hästen : ”hvar är den 

lilla?” frågade han.
Skynket från lasset hade omfattat en gammal trästol, 

som flickan dragit ner öfver sig, den hade slagit ett hål i 
hufvudet, och blödande låg hon med tillslutna ögon och sakta 
jemrande.

Alla veko undan för fursten, och han lyftade sjelf upp 
henne.. ”Pauvre petite, comme elle est jolie!... Hvar äro 
hennes anhöriga?” var hans nästa fråga.

Nils Månsson berättade hvad han sjelf fått veta. Prin
sens blickar voro derunder uppmärksamt fästade på honom, 
och när grefve Brahe öfversatte hvad han hört, ökades prin
sens deltagande, och han betraktade barnet, som han fortfa
rande höll i sin famn.
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”Ensam i verlden” — sade han — ”utan slägt och vän
ner, hon har ingen .. ingen .

De talande ögonen fastade sig på Nils Månsson. ”Inte 
sant, Monsieur Nils Månsson, Gud har skickat oss till hennes 
hjelp?”

Grefve Brahe öfversatte orden och vår hederlige riks
dagsman svarade: ”Jag har visserligen fem barn, men den 
gryta, som kokar för sju, kan också räcka för den åttonde, 
och jag skall taga henne.”

Carl Johans ögon glänste: ”Jag har bara en” utropade 
han lifligt, ”hon skall bli mà fille adoptive; jag betalar om
kostnaderna, hvem vill draga försorg om hennes uppfostran?”

Prinsen såg sig omkring på de närvarande. Då när
made sig en medelålders man bugande och sade på temligt 
god fransyska, att han och hans hustru nyligen förlorat sitt enda 
barn, och att de voro benägna att upptaga flickan i sitt hus.

Om nu icke prinsen tyckte om mannens utseende eller 
inte allena ville bära ansvaret — nog af han svarade att det 
ensamt fick bero på ”Monsieur Nils Månsson,” hvars hand 
han vänligt tryckte, och helsande åt alla sidor steg han åter 
till häst.

Grefve Brahe hviskade till Nils att han skulle få höra 
af honom innan aftonen och följde sin kunglige herre, som 
fortsatte sin väg under folkets om möjligt ännu mer entusi
astiska jubelrop. Kronprinsen hade lagt barnet i Nils Måns
sons armar, och han stod undrande hvad han skulle göra med 
den lilla varelsen, som fortfarande låg med tillslutna ögon 
och syntes mera död än lefvande.

Förut hade ingen brytt sig om henne, nu trängdes man 
för att erbjuda sina tjenster — Nils Månsson var icke länge 
villrådig för svaret.

”Jag tar henne med mig” — sade han, ”tills jag fått 
inhemta hans kongl. höghets önskan med hennes uppfostran.”

Och med det ena barnet vid sin sida, det andra på ar- 
marne begaf han sig till sitt värdfolk.
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De — likasom hela staden, visste redan hvad som händt 
och de ömmaste omsorger egnades nu den lilla sjuklingen. 
Man berättade att modern troligtvis varit af börd, men rymt 
från föräldrahemmet med sin man. Några prestbetyg eller 
andra papper hade de aldrig förevisat, utan ömsom sagt att 
dessa förkommit, ömsom, att de dagligen väntade att erhålla 
dem... De hade lefvat i fattiga vilkor, så följde sjukdom 
och död.. Af ingen hade de sökt eller erhållit hjelp.

Skomakarhustrun, som tog hand om barnet, visade en 
snodd som hängde kring barnets hals; vid densamma var 
fästad en liten tygpåse. Den öppnades och befans innehålla 
ett fruntimmersporträtt, måladt på elfenben ; det var tydligt 
att infattningen blifvit bortskuren, förmodligen för att säljas.

Porträttet var särdeles vackert, och de närvarande för
klarade, att det var flickans mor, ehuru mycket vackrare!

Efter en stund öppnade flickan ögonen, den efterskickade 
läkaren sade sig inte kunna se någon skada på henne, hon 
behöfde endast sofva och äta för att bli frisk igen. Emel
lertid gaf han henne in ett lugnande läkemedel, och strax 
derefter föll hon i en djup sömn.

Nils Månsson var icke så litet rådvill hvad han borde 
företaga, men redan samma afton kom en kammarherre från 
kronprinsen, som lät säga, att denne ville det flickan skulle er
hålla den bästa uppfostran, utan afseende på hvad den ko
stade. Kammarherrn lemnade en sedel på 1000 riksdaler, 
och Nils Månsson hade endast att skrifva till grefve Brahe 
när han behöfde mer.

Så snart kammarherrn erhållit ett qvitto på penningarne, 
afreste han genast.

Den stora summan hade ökat förlägenheten i stället att 
minska den, barnet borde nu uppfostras som en rik mans 
dotter, och hvad förstod Nils Månsson sig på det. Sedan han 
en stund lyssnat till de olika förslag, som gjordes honom frå
gade han plötsligt: ”Hurudant presthus han I?”

”Nej, det passar inte!” svarades enhälligt.
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”Men komministerns?”
”Ja komministerns! det duger det.”
”Om han vill?”
”Det gör han icke.”
”Jag skall gå till honom i morgon bittida!” sade Nils 

Månsson, ”och då får jag höra.”
Komministern var närmare sextio år, men vid första an

blicken trodde man honom vara ännu äldre. Det krithvita 
hufvudet, de bleka infallna kinderna vitnade om stora genom
gångna sorger, men man hade icke länge varit i hans säll
skap, förr än man förvånades öfver hans glada, fridfulla sin
nesstämning. Allt i lifvet syntes honom skönt och godt, att 
det onda fans, visste han nog, men sökte ursäkter derför så 
vidt han förmådde. Hans hjerta var uppfyldt af en oändlig 
tro på och kärlek till menniskorna, hundrade gånger hade 
han blifvit bedragen, men den rika källan sinade ändå icke 
ut, och tro och kärlek flödade om möjligt rikare än förut.

Hans hustru hade en skarpare blick för lifvet och men
niskorna och var icke så lätt att bedraga; men sorgerna hade 
i någon mån förbittrat hennes sinne. Man märkte det då man 
träffade henne allena, aldrig i sällskap med honom, det var 
som om hans själs värma hade tinat upp livarje känsla, som 
var nära att frysa hos henne. Hon kunde göra honom stränga 
förebråelser för hans lättrohet. Han hörde på henne med 
största uppmärksamhet, gaf henne ofta rätt, men gjorde der- 
efter som han sjelf tyckte.

I ett voro de aldrig af olika mening. Främmande barn 
ville de icke taga till sig. De hade sjelfva haft fem och 
Herren hade tagit dem alla. Nu skulle de endast hålla sig 
beredda att följa dem efter.

Det var i denna familj som Nils Månsson ville bereda 
inträde för sin skyddsling!

Påföljande morgon gick han in till flickan, hon var va
ken och betraktade honom med sina stora ögon.

”Hur är det med dig i dag!” frågade han.
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. ”Jo, jag är bra nu!”
”Känner du igen mig?”
”Ja!”
”Hvad heter du?”
”Hortense Laval!”
”Orkar du stiga upp?”
”Ja!” hon .reste sig med någon möda.
”Vänta så länge tills du får hjelp.”
”Tack!”
”Säg mig; känner du komminister Sparen?”
”Mamma kände honom.”
”Skulle du vilja komma dit.”
”Ja!”
”Så ska vi begge, du och jag, bedja honom att han vill 

taga dig i sitt hus. Jag skall bära dit dig, för du orkar 
inte gå.”

”Mamma har skrifvit till honom; jag har brefvet.”
”Hvar har du det?”
”Det är insydt i min klädning. Mamma gjorde det in

nan — innan —” tårar qväfde rösten.
”Underbart! underbart!”
Skomakar-hustrun klädde barnet, och, trogen sitt löfte, 

tog Nils Månsson henne på armen och Måns vid handen och 
begaf sig af.

Det lilla komministerbostället låg strax utanför staden. 
En gårdsplan, omgifven af en hög mur, förde in dit; den var 
fint krattad, och de tvenne hvita trappsteg, som ledde in till 
byggnaden, voro beströdda med hackadt granris.

Det hela gaf uttryck af den högsta ordning, och Nils 
Månsson drog en suck af misströstan, då han inträdde i den 
lina, hvita, putsade förstugan.

Det var prestmor sjelf, som mötte honom.
”1 söken väl far?” sade hon.
”Helst skulle jag vilja tala vid eder begge” — svarade 

Lan och räckte fram handen.



33

Hon vidrörde den lätt och öppnade derefter dörren till 
matsalen. ”Lemna barnen der- så länge.”

”Gossen ja! . . . men flickan skall jag Be att få taga 
med mig.”

Återigen såg hon på honom, nickade bifall och gick 
före in i ett rum på motsatta sidan.

Måns fick tillsägelse att vänta i matsalen, och fader Nils 
följde prestmor efter.

Derinne satt komministern i en soffa vid bordet, sysselsatt 
att läsa. När dörren öppnades, såg han hpp, och vid åsynen 
af de främmande tog han af glasögonen, som han lade mel
lan bladen, innan han slog igen boken.

”Släpp ner mig!” sade Hortense sakta.
Nils gjorde som hon bad.
Utan ringaste tvekan gick flickan fram till kommini

stern, kröp upp i hans knä och sade, i det hon lutade sitt 
hufvud mot hans bröst: “nu är jag här.“

Prestmor och Nils Månsson betraktade uppträdet med 
lika stor förvåning.

Komministern tycktes helt [förlägen, men det hindrade 
inte att han slöt flickan till sig med en ömhet som om han 
aldrig ville släppa henne.

Det vänliga bemötandet tycktes uppmuntra henne, hon 
steg upp i hans knä, lade armarne kring hans hals, lutade 
sitt lilla vackra hufvud mot hans och sade med rörande 
behag: ”får jag bli qvar nu?”

”Hvems är barnet?” frågade pastorskan med en viss oro 
i rösten.

”Lemna fram brefvet!” sade Nils Månsson.
Hortense hade gömt det innanför klädningslifvet, hon 

tog hastigt fram och räckte det till prestfrun utan att upp
höra med att smeka den gamle. Hon trädde sina små hän
der i hans hår, hon kysste hans panna och han — såg upp 
till henne som en engel från himmelen, likgiltig för hur eller 
hvarifrån hon kommit.

Svenska historiska berättelser. VI. 3
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Brefvet hade emellertid blifvit öppnadt. ”Det är från 

den olyckliga unga qvinnan , . Ja, vi visste att hon var dödr 
men det sades att någon tagit hand om barnet.”

”Får jag stanna här!” upprepade Hortense och sträckte 
armarna åt pastorskan, utan att lemna komministern, som 
fortfarande höll henne omsluten.

”Men vi hade ju fast beslutat” — sade hon.
”Lofvade vi icke modern?” — inföll mannen.
”Om ingen annan tog sig an henne, men nu” —. Hon 

såg frågande på Mls Månsson.
Denne berättade om sitt möte med flickan, när man 

ville föra henne ut ur staden jemte det usla bohaget, men 
han nämnde ingenting om prinsens mellankomst.

Prestfolket stirrade häpna på honom. ”Store Gud, derom 
hafva vi ingenting hört” — sade de.

”Jag har fem egna barn” — tilläde han.
”Hon stannar qvar hos oss,” yttrade komministern. ”Inte 

sant mor, du vill det ju också?
”Söta mor!” yttrade barnet och sprang i hennes famn.
Nu brast den svaga frosten, tårarne störtade ur hennes 

ögon, och hon slöt flickan i sina armar.
”Så har ingen kallat mig, sedan den sista gick af mina 

egna! Mins du far, hon var vid samma ålder.”
”Gud har nu gifvit oss henne tillbaka” — svarade han. 

— ”Tackom och låfvom honom, så väl då han tar som då 
han ger!”

Det låg nästan något förklaradt öfver den gamle, då 
han med blicken mot höjden och knäppta händer, yttrade 
dessa ord. Pastorskan lade sin hand på hans, de begge för- 
stodo hvarandra utan ord.

”Vi ha inte en gång bedt yår gäst sitta ner” — sade 
pastorskan, sedan den första rörelsen något lagt sig. ”Var 
nu god och tag plats bredvid far i soffan.”

”Och säg oss sedan hvad ni är för en hedersman” — 
tilläde komministern, med sitt vackra leende.
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Det kom nu till förklaring och bevars väl, visst hade 

de hört talas om riksdagsmannen Nils Månsson!
”Gossen derate är väl er?” frågade prestmor.
”Min äldste! Jag kom hit för att sätta honom i skola 

och då så — —”
”Vår Herres vägar äro underfiga; men för den gåfva ni 

gifvit oss, fordra vi att gossen stundom får komma hit, att 
börja med, hvar söndag. Skall det icke vara så mor?”

”Får jag gå ut och leka med honom, mor?” sporde flic
kan och vände med sina små händer hennes ansigte emot sig.

”Ja gör det; hittar du vägen?”
”Ja, mor!" Den lilla sprang ut, de begge gamle lyss

nade till hennes steg och när de icke längre hördes, sågo 
de på hvarandra med ett obeskrifligt uttryck af glädje och 
lycka.

Nils Månsson redogjorde nu för den senare delen af sitt 
uppdrag och slutade det med att lägga tusen-riksdalers-se- 
deln på bordet framför komministern.

”Men hvarför vänder I eder då till oss?”
”1 haden fått hundrade som tagit henne.”
”För penningens och prinsens skull-------men det var

icke det jag sökte.”
”Så tag då penningen tillbaka, vi vilja icke hafva den,” 

yttrade begge.
”Så går det väl ändå icke an att afvisa gåfvan” — me

nade vår riksdagsman, och så blef det beslutadt att pennin- 
garne skulle förräntas för flickans räkning och Nils Månsson 
vid tillfälle underrätta grefve Brahe om att något vidare un
derstöd icke behöfdes.

När Hortense kom ut i salen, fann hon Måns sofvande 
på en stol . . . Hon väckte honom temligen omildt: ”du skall 
leka med mig!” — sade hon.

Han såg upp på henne ett ögonblick! ”Låt mig vara i 
fred!” blef det omilda svaret. Så lade han hufvudet på bor
det och fortfor att sofva.
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Flickan stod tvekande ett ögonblick och såg sig om
kring ... Då blef hon varse tvärs öfver rummet på en byrå en 
glaskupa och under densamma en den aldra vackraste docka 
jemte kläder och öfriga dithörande leksaker. Hon trippade 
genast dit och stannade i beundran framför all denna herr- 
ligliet.

Men länge nöjde hon sig icke dermed. Hvilket nöje att 
få leka med den vackra dockan, att kläda af och på henne . . . 
Så försökte hon att maka undan glaskupan, men det gick 
inte . . .

nDu är en prinsessa, som är instängd i ett glasberg, af 
en elak jätte” . . . klagade hon: ”Om jag hade en sten skulle 
jag slå hål på berget och hon trumfade på glaset med sin 
lilla näfve, men det höll.

”Låt bli det der!” ropade Måns, som blifvit helt vaken.
”Jag vill hjelpa ut prinsessan,” förklarade flickan, kan 

du icke springa ut på gården efter en sten.
”Nej, det aktar jag mig för. Men kan du inte se, att 

det är en docka, du?”
Glaskupan, som endast bestod af fem, med linneremsor 

hoplindade glasskifvör, var förmodligen något vinglig, och 
det lyckades Hortense att tränga den ena lilla handen un
der kupan. Hon skrek till af glädje. ”Nu går det!...”

”Låt bli den, säger jag dig!”
Det var då att tala för döfva öron! Visst gjorde det 

ondt i handen, förmodligen någon liten ojemnhet i glaset 
som stack som en synål, men den yttersta fingerspetsen vid
rörde prinsessans klädning, och det var en lycka, som kunde 
uppväga större lidanden, på samma gång den eggade till de 
största ansträngningar: ”Stackars prinsessan hon gråter!” ... 
mumlade flickan, sjelf gråtande af smärtan i handen. Nu 
försökte hon att också tränga dit den andra, men det lyc
kades endast genom att ställa sig på tåspetsarne. Hon var 
alldeles för liten att på annat sätt hinna upp till den höga 
byrån.
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Ändtligen hade ett finger kommit emellan; nu gjorde 
hon en sats af alla krafter och hejsan! Kupan ramlade öf- 
ver ända ned på golfvet, och glasbitarna flögo klingande rundt 
omkring.

”Jo, nu har du stält bra till!” ropade Måns och sprang upp.
Men Hortense tog prinsessan i sina armar, hon nästan 

skrek af glädje och hoppade och dansade omkring med henne: 
”prinsessan är fri,“ “prinsessan är fri!” ropade hon — ”jät
ten skall icke mera få tag i henne.”

”Hvad tror du pastorn och pastorskan ska säga?” afbröt 
Måns, inte utan en känsla af fruktan att ansvaret skulle 
drabba honom, derför att han ingenting gjort att förekomma 
olyckan.

”Far och mor ska bli så glada så!” Och nu hoppade 
hon upp i solfan, med dockan i sina armar och smekte och 
vyssade henne till sömn, som om det varit en lefvande 
varelse.

Måns såg på en stund, och förmodligen tyckte han leken 
såg så rolig ut, att han kunde ha lust att vara med om den, 
ty han närmade sig långsamt och sade: ”låt mig få se på 
dockan.”

”Gå din väg, du är jätten!” skrek flickan och som en 
pil var hon nere ur soffan igen och stod hotande emot ho
nom. ”Kom inte hit!” ropade hon . ..

”Ah, tror du icke jag kan ta dockan om jag vill?”
Snabbt som tanken drog hon några högkarmade pinn

stolar tillsammans omkring sig: ”det här är en fästning” — 
sade hon — ”härinne bor prinsessan och jag — — ”

”Då skall jag gå utanför som vakt.”
”Ja, medan prinsessan sofver; för nu är hon mycket trött.” 

Och med dockan i sin famn, lade hon sig ned på bara golf
vet och insomnade nästan genast.

Så funno henne de tre gamla! Pastorskan blef mycket 
upprörd vid åsynen af tillgreppet på hennes käraste minnen, 
och den skedda förstörelsen.
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”Hon tar allting med storm,” sade den fromme presten, 
”så har hon ju tagit oss.”

”Men hon måste uppfostras!”
”Och så skall hon blifva vår ålders glädje!”
Med glada och tacksamma känslor lemnade Nils Måns

son det lilla presthuset. Bestyren för sonen drogo icke lång 
tid, utan med många förmaningar att använda tiden väl, Iem- 
des han allena att på egen hand styra för sig. Riksdags
mannen återvände till sitt hem. Vi skola icke följa honom 
dit, utan låta det stora verldshjulet löpa några hvarf, innan 
vi återknyta tråden af vår berättelse.

II.

Midt emot Stockholms Slott och knut om knut med det 
beryktade Pechlinska huset låg i början af 18:de århundradet 
ett så kalladt gårkök med ett så fult yttre, att det snarare 
tycktes afskräcka än locka gäster. Det var ”Slagtarhuskäl- 
laren”. Köket låg inne på gården och ofvanpå detsamma be- 
funnos två små rum, endast tillgängliga medelst en stege 
frän köket. Man måste således underkasta sig oset af sju
dande kittlar och fräsande stekpannor för att komma dit upp, 
men det oaktadt voro de små kamrarne, som hvardera en
dast rymde tre personer, ständigt på förhand bestälda, me
dan de prydliga rummen på nedre botten ofta stodo tomma.

Orsaken härtill ansågs vara, att serveringen var bättre 
deruppe än dernere, kanske också att man fick vara ostörd 
för en lyssnande omgifning. Detta var förhållandet med de 
begge, som en dag i medlet af februari 1815 icke utan möda 
hade sträfvat hitupp.

Den ene, inbjudaren, var grefven, prosten Schwerin, den 
andre riksdagsmannen Nils Månsson.
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Begge hade hvar sin stoppade pipa i handen och en bä
gare skummande öl framför sig på bordet.

Samtalet hade redan fortgått en stund.
“Det är sant,“ tilläde prosten, “att den stora fstriden 

är utkämpad och fred ingången, men hvem vågar förlita sig 
på varaktigheten deraf? Napoleon har dukat under, icke i 
följd af begångna misstag eller sina fienders öfverlägsenhet, 
utan derföre att han föraktat mensklighetens ädlaste sträf- 
vanden, nationaliteternas rätt och betydelse. Allt har han 
Telat underkasta staten, hvarje sjelfständig tanke och hand
ling, ja individens frihet. De furstar han tillsatt voro va
saller under honom, den byråkrati han skapat lydiga red
skap i hans hand: det var en verldsmonarki han ville skapa, 
och emedan han ännu icke kunnat detronisera vår Herre, ville 
han åtminstone göra sig till hans närmaste man. “

“Men han har också gjort sig till godo många af revo
lutionens redbaraste och nyttigaste frukter“ — inföll Nils 
Månsson med värma. “Och hvad är det annat än hans utom
ordentliga inflytande som spridt dem öfver alla land. Den 
medborgerliga jemlikhet, som revolutionen födde, har genom 
honom kunnat upphäfva alla klass- och ståndsprivilegier, den 
har öppnat tillfälle för förtjensten att utveckla sig så långt 
den förmår. Han har infört offentlighet i domstolsväsendet 
och likhet inför lagen, han har skakat den gamla feodalismen 
i dess djupaste grunder, öfverallt utsått frön till ett bättre, 
ett framåtskridande, och verkningarna deraf torde fortlefva 
äfven i kommande tider. Jag önskar och hoppas det åtmin
stone.“

“Bevolutionen var den grund, på hvilken han byggde sitt 
herravälde; men derefter blef hans eget jag den ende gud 
han tillbad och trodde på. Det är min öfvertygelse, att fol
ken hade ett instinktlikt medvetande härom; deraf härledde 
sig den sedliga slapphet och likgiltighet, som öfverallt gjort 
sig märkbar, den slöhet, som inträdt i det religiösa medve
tandet. Sådant måste blifva följden af en förödmjukande, un-
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derkastelse under ett främmande välde, så, som Napoleon 
ville hafva det.“

“Det gjorde i allmänhet icke godt intryck när vår kron
prins, som gått i hans skola och som vi trodde var hans 
vän, uppträdde emot och bekrigade honom. Ryssland är vår 
arffiende och förbundet med detta land, här det icke ledde 
till att återge oss Finland, var oss en nagel i ögat.“

“Menen I härmed att Carl Johan förlorat svenska folkets 
förtroende?“

“De lysande segrar han vunnit i spetsen för våra tappre 
soldater, hafva varit balsam för såren. Vi bedömde förhållan
dena efter vår synkrets; men det är gifvet att de skola ge
stalta sig annorlunda, efter den långt vidsträcktare han har.”'

”Min öfvertygelse är, att prinsen har de bästa och äd
laste afsigter. Dessutom går hela tidsandan ut på att åstad
komma en ny sakernas ordning. Den heliga alliansen har 
lagt grunden till hofsamhetens och rättvisans välde bland de- 
civiliserade folken.“

“Jag erkänner, att det tror jag icke på; när det gäller att. 
offra urgamla rättigheter lära furstarne icke gå folkens önsk
ningar till mötes, om icke den yttersta nöd tvingar dem der- 
till. Så vidt jag kan förstå, är det endast sina egna förde
lar de sett till godo. och folket, nationerna, få nog hädan
efter som hittills under hårda strider kämpa för upplysning 
och folkfrihet.“

“Vår frihet är årsbarn med vår historia; det har vis
serligen funnits tider, då lagens band visat sig alltför svaga 
att kunna motstå konungars herskaresinne och partiernas ka- 
baler, men den lagbundna frihetens grundsats har aldrig gått 
förlorad, det vakande ögat aldrig blundat. Det förtryck och 
öfvervåld, som betecknade medeltiden, var en lärorik, en fost
rande strid för det egentliga folket, och den borgerliga friheten 
gick segrande derur. Den ordnades' under Vasa-konungarna* 
och icke ens 1809, då Sverige skulle gifva sig en ny statsför
fattning, behöfde den skrifvas om igen.“
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”Jag har under läsningen deraf med djup vördnad iakt
tagit den försigtighet, hvarmed lagstiftarne undvikit att göra 
andra rubbningar än sådana, som afse en jemnare fördelning 
af makten mellan konung och folk.”

”Konungen har fått behålla sina gamla prerogativ, och 
en stark folkmakt har blifvit satt gent emot honom; det nya 
statsskicket är på en gång öppet för inrymmandet af nya 
element och mäktigt af en fortsatt utveckling på historisk 
grund. Hvilket land kan skryta af något jemförligt? För oss 
gäller endast att bygga på den grunden och hålla hårdt fast 
vid hvad vi ega. Icke släppa efter utan öfverläggning . .

”Jag tror mig förstå, på hvad herr grefven syftar.”
”Det tviflar jag på!”
”Den olyckliga indragningsmakten — “
”Ja, den var ett misstag.”
11Yi blefvo öfverrumplade.“
“Jag kan nog tro det.”
“Man påstod att den var nödvändig med afseende på 

våra utrikes förhållanden.”
”Och man lofvade att afskaffa den så snart som möjligt.. 

Dermed torde komma att dröja.“
“Jag fruktar det.“
“Men detta är ett felsteg, som icke för närvarande kan 

tagas tillbaka. Andra finnas att förekomma.”
”Det betviflar jag icke.”
“Man klagar öfver den allmänna nöden i landet.“
”Anledningarna äro mångahanda.”
”Men man söker botemedlet i ett ännu större ondt, och 

det borde alla sanna fosterlandsvänner af alla krafter mot
arbeta.”

“Visserligen, om — —“
”Jag märker att vi förstå hvarandra, och jag kan derföre 

tala .rent ut. Förlägenheten i allmänna rörelsen är obestrid
lig. Skuldfordringsmålen ha under de sista åren pä ett fruk- 
tansvärdt sätt ökats. Exekutiva auktioner å lös och fast egen-
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dom höra till ordningen för dagen; öfverallt visar sig pen
ningbrist och förlamning af all rörelse.”

”Och hvad anser herr grefven vara orsaken?“
”Till en del de krig hvari Sverige varit inveckladt se

dan 1806, vidare de fastighetsköp till stegrade värden, som 
blifvit föranledda af ymnig penningtillgång och deraf upp
jagade pris på jordbruks-alster. Vi kunna taga för afgjordt, 
att mer än hälften af alla rikets nuvarande jordegare i detta 
ögonblick befinna sig i strid med en nöd, hvars orsaker de 
icke förstå, och om hvars afhjelpande de snart skola förtvifla.“

“Så förhåller det sig verkligen.“
”Göteborg och Carlshamn ha sedan 1813 varit neder- 

lagsplatser för England, och genom de djerfva missbruk, som 
egt rum i trots af en dyrbar tullbetjening, har statsverket 
råkat i mistning af stora summor. När dertill kommer, att 
förbrukning af utländska varor till den grad tilltagit, att ri
kets utländska handel, som under föregående år lemnat öf- 
verskott från 1808 till 1814, bedrifvits med en underbalans, 
som med säkerhet kan beräknas till 22 millioner — ”

”Det är omöjligt!” ropade Nils Månsson.
Men grefven fortsatte med höjd stämma: ”Så bevisar det 

nödvändigheten af att vi upplifva 1794 års förordning mot 
öfverflöd, utfärda stränga prohibitiva författningar till skydd 
för näringarna, höja tullsatserna och medgifva oinskränkt rätt 
till bränvinsbränning!”

”Nej, nej, jag skall aldrig gifva min röst dertill!” ut
ropade Nils Månsson.

”Ni måste, landets nöd fordrar det.”
”Och blir den mindre, om hälften af desse bebyggare 

sänka sig under fänaden. Har' icke herr prosten inom sin 
församling tillräckligt bevis derpå?”

”Veten I icke att professor Wijkman Caspersson yrkat 
i presteståndet, inte allenast att bränvinsbränningen aldrig 
någon tid af året skall inställas, utan ock att den äfven un
der missväxtår skall oafbrutet fortgå.”
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”Jag har icke hört det —”
”Än mer, doktor Knös yrkade, att de af professor Wijk- 

man föreslagna grundsatser äfven borde tillämpas på städerna, 
och doktor Segerstedt, att, då man icke utfärdat förbud mot 
bränvinsförsäljning i minut å gästgifvaregårdarne, borde man 
också underlätta möjligheten för sjöfarande att deraf anskaffa 
hvad de önskade.”

”Om ock alla verldens prester röstade derför, jag gör 
det icke. Sjelf smakar jag aldrig denna förderfliga dryck; 
när mina söner hinna till den ålder att de sjelfva skola be
stämma öfver sina handlingar, torde jag kunna förmå dem 
att afsäga sig den, och jag skulle vilja utsätta andra för en 
frestelse, som förderfvar både kropp och själ? Bware mig 
Gud derifrån!”

”Under sådana omständigheter som de närvarande måste 
man framförallt se på landets nytta.”

”Jag tror icke den befrämjas genom att förderfva dess 
innebyggare.”

”Talemannen inom bondeståndet delar min åsigt.”
Om ock alla mina medbröder gjorde det, jag gör det 

icke, herr grefve.”
”Då tala vi icke vidare derom.”
Nils Månsson reste sig genast.
”Nej, sitt qvar,-det var icke min mening. Hör på! Riks

dagsman har för flera år sedan — antagit sig ett barn . -. . 
Var det icke i Örebro?"

”Jo, herr grefve.”
”Hur kallas flickan?”
”Hortense Laval!”
”Så var det! Nå, hon artar sig bra?”
”Jag hoppas det, nu är det närmare två år sedan jag 

hörde något om henne.”
”Är hon qvar hos prestens?”
”Herr grefven vet det?” sporde Nils förvånad.
“Ryktesvis! ... Betalar prinsen fortfarande för henne?”
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”Hennes fosterfar har aldrig velat emottaga någon be
talning; men genom grefve Brahe tillsändas henne ofta gan
ska dyrbara gåfvor.”

”Var det ingen annan, som ville antaga sig henne?”
”Jag tror inte så oegennyttigt.”

. ”Hvarföre behöll ni henne inte sjelf?”
”Hon är inte född till tungt arbete.”
”Men det hade förskaifat er betydliga fördelar.”
”Jag köper mig inga fördelar på samvetets bekostnad.”
”Ni är en ovanlig man!” Han räckte honom handen.
Nils Månsson tryckte den tacksamt. ”Vet herr grefven 

något om hennes föräldrar.”
“Fadren var fransk emigrant!”
”Verkligen!... det tror jag inte komministern vet.”
”Han vet mera än I tron.”
”Det är möjligt! ... Än modern?”
”Om henne vet jag ingenting... Men haf ögonen uppe, 

de finnas kanske, som hafva lust att röfva bytet ifrån eder 
eller från de gamla —.”

”Hvad menar herr grefven?”
“Jag känner menniskorna, kanske bättre än I; egennyt

tan är driffjedern till de flesta handlingar.” Grefven hade 
härunder stigit upp, och ännu en gång räckte han handen 
till Nils Månsson: ”Farväl riksdagsman; ehuru vi den här 
gången äro af olika mening, kunna vi dock med ömsesidig 
aktning och fullt förtroende så väl skiljas som åter mötas.”

”Jag tackar herr grefven för dessa ord; de finna den 
lifligaste genklang i mitt bröst.”

Så skiljdes de åt. Försänkt i djupa tankar, vandrade 
Nils Månsson fram åt Ladugårdslandet, der han hade sin bo
stad hos en gammal fru, som lefde på att hyra ut rum för 
resande.

Här väntades han af en bland sina medbröder, Anders 
Danielsson; denne syntes myckes upprörd och frågade häf
tigt, om han läst landshöfding Järtas skrift.
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”Nej, det har jag inte!”
“Hvad vi arbeta på att bygga upp, det vill han rifva 

ner. Han påstår att den uppgifna underbalansen af 22 mil
lioner är så vansinnig, att man icke vet om man mest skall 
förundra sig öfver oblygheten hos dem, som gifvit uppgiften, 
eller enfalden hos' dem, som trott den, och menar att om 
endast hälften af summan vore sann, skulle knappt en silf- 
versked finnas qvar i landet.“

“Är det samme Hans Järta, som gjorde upp förslaget 
till 1809 års regeringsform?“

“Ja, det är den samme.“
“Han tycks veta hvad han säger!“
“Men förvirringen i landets tillstånd låter icke résonnera 

bort sig.”
“Vill han göra det?“
“Han vill icke veta af några prohibitistiska skyddsme

del för landets näringar, inga import-förbud, ingen utsträck
ning af tiden för bränvinsbränning —“

“Han är min man!“ utropade Nils Månsson. ”Med ho
nom förenar jag mig-------“

“Det skulle leda till tvedrägt inom ståndet, och vi måste 
hålla ihop.”

”Icke längre än våra åsigter stämma tillsammans.”
”Men jag har lofvat, att vi ska rösta med borgarståndet 

i denna fråga.”
”Det skulle befordra städernas fördel?”
”De ha lofvat att i stället stå oss bi, när frågan blir 

om en billigare fördelning af skattebördorna.”
”Och för den vinst jag möjligen kan bereda mig sjelf 

och mitt stånd, skulle jag nu vedervåga hela landets väl?:.. 
Anders Danielsson, det kan icke vara eder mening att göra 
mig ett sådant förslag?”

”Ser icke hvart och ett af de andra stånden först och 
främst på sina egna fördelar! Hvarföre skulle vi icke också 
göra det? Lefva vi icke under ett tillräckligt starkt tryck,
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och böra vi icke af alla krafter arbeta pä att frigöra oss 
derur?”

”Liten fosterlandskärlek bevisar det att endast tänka på 
sig sjelf, och det elände vi draga öfver landet, kommer i 
andra band att träffa oss sjelfva. De kreditanstalter; man 
vill upprätta; sedelstocken, som man vill föröka, bvad blir 
det annat än en ögonblicklig iijelp, som leder till en så myc
ket större och ohjelpligare ruin.”

”Det är inte partiets mening.”
”Jag tillhör inte något sådant” — svarade Nils Månsson; 

”min öfvertygelse säljer jag icke. Hvarje fråga vill jag noga 
pröfva, och kommer jag icke till någon visshet, så lägger jag 
jag ner min röst.”

”Dermed lära icke kommitenterna bli belåtna.”
”De hafva af fri öfvertygelse gifvit mig sina röster, jag 

har icke begärt dem.”
”Annorlunda handlade Erik Ersson i Frenninge.”
”Kännen I hans historia?”
“Jag vet att han vid alla tillfallen såg på sitt eget bä

sta, kanhända mer än han borde.”
”Yeten I ock att då Kung Adolf Fredrik en gång reste 

från Hörby till Östraby, höll han utanför hans dörr, ty han hade 
lofvat att spisa frukost hos den rike mannen. Kungen kom, 
och Erik Ersson stod utanför bugande för att taga emot ho
nom. Men när han så skulle stiga in, låg det icke mattor 
på golfven, utan de voro alla betäckta med specieriksdalrar. 
Som kungen häri såg ett plumt högmod och kanhända också 
ett förtrampande af sin bild, så vände han om igen och reste 
ospisad!”

”Det var det värsta jag hört.”
”Nej, nu kommer det!... för omkrig 20 år sedan såg 

jag denne silfverrike man med käpp och säck tigga korn hos 
min fader, jag hörde honom sjelf berätta, hur han var. sla
gen med sådan blindhet i sin rikedoms tid, att han trodde 
sig aldrig kunna bli fattig. En gång hade han hos lands-
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höfding Seth pâ Onsbyholm i ett enda kast spelat bort ett 
par de vackraste hästar med vagn och seltyg.”

”Det var en ruskig historia.”
”Hvar gång jag hör talas om en orättmätig vinst, så 

tänker jag på korntiggaren.”
”1 kasten lyckan ifrån eder, Nils Månsson.”
”Viljen I låna mig landshöfdingens skrift?”
”Der är den, jag önskar att den må bringa eder på an

dra tankar.”
”Sedan jag läst och begrundat den, skall jag gifva eder 

mitt svar.”
”Ännu ett. Fyra af ståndets ledamöter äro bjudne till 

konungen i morgon. I ären utsedd till en af dem. Det är ' 
väl ingenting som hindrar?”

”Jag skall komma!”
“Det tros att man vill känna oss på pulsen.“
“Som vanligt säger jag min mening utan omsvep och 

utan fruktan.”
”Men — en svart rock” — mumlade Anders Danielsson, 

med en snabb blick på skinnbyxorna och vadmalströjan — 
”skulle icke vara ur vägen.”

”Är den påbuden!”
”Om så vore?”
”Då blir jag hemma.”
”Den är det inte.”
I kungasalarna skimrade vaxljusen. Sköna damer och 

lysande uniformer trängdes för tillfället med prester, bor
gare och bönder. Dessa senare voro som vanligt föremål 
for en viss uppmärksamhet, måhända derför att motsatserna 
alltid draga hvarandra till sig.

I ett af de innersta rummen satt den gamle konungen; 
der befunno sig också begge drottningarna och prinsessan 
Sofia Albertina, omgifven af en lysande uppvaktning. De 
opresenterade fingo endast kasta en blick ditin, men den
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sökte framförallt kronprinsen; och äfven bland det församlade 
hofvet var han föremål för den allmänna uppmärksamheten.

Men snart trädde han ut bland den stora hopen, stän
digt åtföljd af sin trogne Brahe. Nu gaf han prof på den 
utomordentliga lätthet, hvarmed kan kände igen hvar och 
en, som han förut talat med, och gunstlingens förmåga att 
hastigt återgifva hans ord, gjorde att samtalet gick temligen 
obehindradt.

Yid åsynen af Nils Månsson flög ett leende öfver det kung
liga anletet; han fattade tag i dennes rockknapp, medan han 
talade med de knngstående, och efter några minuter vinkade 
han honom att följa.

I ett litet rum, invid de stora kungliga gemaken, endast 
obetydligt upplyst, slog han sig ned i en soffa och vinkade åt 
Nils Månsson att taga plats vid sin Sida. Flödande föllo or
den, och grefven öfversatte dem:

”Hans Kongl. Höghet känner edra åsigter om bränvins- 
bränning, han delar eder bedröfvelse öfver att man åsidosät
ter det allmänna intresset för det enskilda, förstör nationens 
moralitet och förr eller senare blottställer den för hungers
nöd. Han har för sin del endast kunnat inlägga en protest 
häremot och öfverlemnar åt andra tider och till rikets stän
der att afhjelpa ett ondt, som för hvarje dag blir mera 
känbart.”

Lika rörd som öfverraskad ville Nils Månsson föra prin
sens hand till sina läppar, men denne tillät det icke, utan 
tryckte i stället hans med en värma och ett uttyck i blic
ken, som trängde till hjertat på den redlige dannemannen.

Kronprinsen gjorde derefter några frågor om hans fa
milj, nickade ännu en gång vänligt och lemnade derefter ha
stigt rummet.

Nils Månsson stod villrådig, om han skulle gå eller stanna 
qvar, då en vink af grefven förmådde honom att ånyo sätta 
sig ner i soffan.
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”Jag ser att äfven på er har kronprinsen gjort det lifli- 
gaste intryck?”

”Hvad man erfar vid hans åsyn är icke blott hänförelse, 
det är ock den fasta förtröstan, att Sverige nu fått den hjelte, 
hvars starka svärd icke blott skall stödja och leda det i sam
tidens politiska stormar, utan ock upprätta det på den höjd, 
hvarifrån det störtat i följd af de sista årens olyckor och 
felsteg.”

”Landet skall en gång få veta, hvad han redan uträttat 
för detsamma. Sverige såg i Napoleon en halfgud; general 
Bernadotte, såg blott inkräktaren som icke skulle gjort sig 
samvete af att uppoffra oss, om vi icke lyckats i den strid, 
hvari han ville, att vi skulle inlåta oss med England. Låt 
varä, att Napoleon lofvat oss Finland, men utgången af hans 
strid med Ryssland bevisar, att han icke lcunnat hålla sina 
löften. Kejsar Alexander är kronprinsens personlige vän, han 
garanterade oss Norge, och oaktadt Danmarks intriger och 
de otroliga svårigheter, som varit att bekämpa, har han lik
väl stått vid sitt ord. Det är sant, att vi kunnat underkufva 
Norge, låtit det förblifva i samma beroende ställning, som 
under Danmark; men kronprinsen är sjelf ett barn af den 
nya tiden, han' vill låta nationaliteterna häfda sin rätt och 
tror att brödraföreningen skall blilva ett i längden starkare 
och oslitligare band, än det, som tvånget binder."

”Det är en tanke, som lika mycket hedrar hans hjerta 
som hans förstånd, och om våra nya bröder endast kunde 
lära sig att hysa förtroende för oss...”

”Sverige måste också lära att göra det för sin nye be- 
herskare” — afbröt grefven lifligt’

”Jag vet icke att det brustit?”
”Det smärtar prinsen djupt att se den opposition, som 

uppstått imom landet.”
”Den angriper ju inte honom, utan gäller för landet nyt

tiga reformer.”
Svenska historiska berättelser. VI. 4
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”Men betänk, ban är en främling, obekant med våra 
förhållanden — —.”

”Vill han icke lära vårt språk?”
”Om hans tid medgifver, är det visst hans afsigt” — 

svarade grefven med en viss förlägenhet. ”Men innan för
hållandena hinna utjemna sig, är det nödvändigt, att land 
och folk med osvikligt förtroende lemna landets styrelse åt 
honom.”

”Det kan väl icke vara herr grefvens mening, att vi 
skola afstå den makt, som rikets grundlagar lagt i folkets 
händer?”

"Missförstå mig icke! Jag menar blott, att man skulle 
låta tvistefröna ligga nere åtminstone ännu någon tid. Be
tänk att kronprinsen är fostrad i fältlifvet, der, lydnad är 
första lag. Han är van att befalla, van att drifva igenom 
sin vilja utan att låta binda sig af några former. Den oppo
sition, som nu vill göra sig gällande, har väckt tanken på 
stämplingar till den afsatta kungafamiljens förmån.”

”Om några sådana förefunnits, 'äro de utan all betydelse, 
herr grefve.”

”Det vet jag,” svarade denne lifligt, ”men beställsamma 
lycksökare hviska sina angifvelser i hans öron.”

”Hvarföre lyssnar han till dem?”
”Kronprinsen har afstått från en lysande position; stora 

anledningar voro för handen att han blifvit Napoleons efterträ
dare pä Frankrikes tron. Men han nöjde sig med mindre. 
I vårt snöland vill han lefva och dö, men han vill ock der- 
städes befästa sin dynasti; han vill icke dela Gustaf IY:de 
Adolfs öde.”

”Han är icke längre i Frankrike, och i Sverige är man 
icke så snar att göra revolutioner.”

"Ni har rätt, der går man hvarandra med kärlek till 
mötes. Kronprinsen önskar heller ingenting högre än att 
vinna folkets; om han någon gång måste begagna hårdhand-
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skarna, smärtar det honom mera än någon kan föreställa 
sig . . . Men det heter, att den man älskar den agar man.”

”Nu förstår jag inte, hvad herr grefven syftar på?”
”Biksdagsman är en af dem, sam ogilla indragnings- 

makten !” yttrade han häftigt.
”Hur vet grefven det?”
”Har jag orätt?”
”Nej! Jag var sjelf med om att underteckna beslutet. 

Yi hade blifvit lockade dertiil...”
”Det var nödvändigt!”
”Ett band på vår frihet, hvilken intet folk bör låta be- 

röfva sig.”
”Om man sätter en knif i händerna på ett barn, kan det 

skada både sig sjelf och andra.”
"Men Sveriges folk har längesedan trampat ut barn

skorna! Tryckfriheten är visserligen en fruktansvärd makt, 
men den som gör rätt, behöfver icke frukta smädelsen, och 
det onda samvetet må gerna bäfva för densamma. Min öf- 
vertygelse är, att regeringen handlat ovist mot sig sjelf och 
gjort ris åt sin egen ..

”Kronprinsen är af motsatt mening, och han skulle med 
nöje se om riksdagsman Nils Månsson ville understödja ho
nom häri, åtminstone några år.”

”Min vördnad och beundran för hans Kongl. höghet får 
icke komma mig att glömma mina pligter mot mitt fäder
nesland! Hvad aktning och tilltro förtjenade jag, om jag 
lät förmå mig att svika dem?”

”Man kan ändra öfvertygelse och ändå vara en ärans man. 
Men det var sant”... Orefven bytte om ton. — ”Jag har haft 
bref från prinsens och er skyddsling.”

”Har hon sjelf skrifvit —?”
”Ja, och på ganska god fransyska. Har hon lärt den 

i komministergården.”
”Det är mig obekant! Fadren lär ha varit fransk emi

grant, men det är så många år sedan hon skiljdes från ho-
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nom, att det knappt är troligt hon kan minnas något från 
den tiden.”

”Hur gammal är hon nu?”
”Tio år!”
”När såg ni henne sist?”
”För.två år sedan.”
”Hur såg hon då ut?”
”En liten svag, gänglig stackare.”

Vacker ?”
”Stora ögon ... annars helt vanlig!”
”Nå, vid så unga år kan man inte döma om hvad som 

kan bli. Hade icke riksdagsman en son, som gick i Örebro 
skola.”

”Och det vet grefven —?”
”Jag har händelsevis hört det. Går han qvar der ännu?”
”Han slutar i vår!”
”Har han inte håg för läsning.”
”Den fattas inte, men hans yngre bror har det också, 

och när han lemnar hemmet, måste Måns ersätta honom i 
arbetet.”

”Jag har anledning tro, att kronprinsen med nöje skulle 
underlätta edra bemödanden för sönernas uppfostran.”

”Inte för mina allena, men för alla landets söner och 
döttrar skulle hans Kongl. höghet kunna underlätta vägen 
till kunskap och upplysning, genom att gifva sitt mägtiga 
hägn åt folkskolan.”

”Det är jag öfvertygad om, att han gerna skall göra, 
men hvad er enskildt angår------- .”

”Gud har låtit mig behålla helsa och krafter; barnen 
äro mina; jag anser som en oafvislig skyldighet att sjelf 
och utan andras hjelp, uppfostra dem till nyttiga och red
bara menniskor.”

”Så begär något, säg sjelf hvad ni önskar; kronprinsen 
vill absolut gifva er ett bevis på sin aktning.”

”Jag skulle vedervåga likaväl den, som min egen, ifall
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jag mottoge belöning för redligt tanke- och handlingssätt —. 
Om min tacksamma, vördnadsfulla tillgifvenhet ber jag herr 
grefven försäkra prinsen.”

”Ni är en ovanlig man” — sade grefven och tryckte hans 
hand. “Väl oss, om många liknade eder.”

Förmodligen blef samtalets innehåll bekant inom hof- 
salarna redan samma afton, och den sällsporda åsynen af 
en man, som höll fast vid sin öfvertygelse och motstod alla 
frestelser, gjorde Nils Månsson till föremål för den allmänna 
uppmärksamheten.

Isynnerhet inom de andra stånden täflade man att få 
göra hans bekantskap, borgare och prester trängdes omkring 
honom, måhända med hemlig föihoppning, att kunna eröfra 
honom hvar och en för sitt parti. Med alla måste han dricka 
brorskål, och mot allä var han lika; alla kallade han vänner, 
ingen hyste ban ovilja mot. Det var saken, han kämpade 
för, men derför behöfde han icke vara ovän med dem, som 
hyste motsatt öfvertygelse.

Så hände att théologie doktor * vid festens slut frågade, 
om icke kära bror ville åka med honom, efter som de ändå 
hade samma väg.

Nils Månsson tackade, och begge följdes åt utför slotts
trapporna, men efter dem kom en hög adelig herre, som 
sade sig hafva något af största vigt att säga théologie doktorn.

Denne bad Nils Månsson gå förut! ”Min kusk heter Sten- 
qvist” — sade han — ”ropa bara namnet, så kör han fram. 
Jag kommer strax efter.“

Vår riksdagsman gjorde som han blifvit ombedd, men 
till sin förvåning kände han i kusken igen en medtjenare 
från forna dagar.

”Är du inte Olof Knutson?” frågade han lifligt.
”Hvad behöfver Nils Månsson känna igen mig för?” frå

gade den andre.
Utan att besvara genmälet, gjordes och besvarades nu



54

hundrade spörjsmål Mn ömse sidor; begge hade blifvit unga 
på nytt genom att lefva sig in i forna tider.

De hade ännu långt ifrån slutat, när théologie doktorn 
kom ner, huttrande af köld; ”Hvarföre |går inte kära bror 
upp i vagnen” — frågade han. — ”Man kan ta döden på sig, 
så kallt -är det.”

”Jag träffade på en gammal vän och kamrat” — sva
rade Nils .Månsson muntert ”och våra minnen ha värmt oss 
både till kropp och själ.”

När vagnen ändtligen var i rörelse, skakade théologie 
doktorn på sig ännu en gång: ”Jag är nästan säker på att 
ha ådragit mig en förkylning” — sade han.

”Men hvarför stod kära bror qvar ?”
”Det var en högst vigtig fråga.”
”Då får man underkasta sig.”
”Jag kan gerna meddela den: Man har väckt förslag om 

att aflåta en tacksamhets- och underdånighets-adress till 
hans Maj:t konungen och hans Kongl. höghet Kronprinsen : 
och grefven uppdrog åt mig att väcka fråga derom i preste- 
ståndet.“

”Jaså!”
”Kanhända kära bror vill göra det inom sitt stånd — 

i morgon till exempel.”
”Det tillhör talmannen.”

”Kan likaväl låta sig göra af en ståndsledamot, och med 
det anseende kära bror eger —”

”Jag anser hela saken som ett onödigt fjesk, hvarmed 
man icke bör besvära de höge herrarne.”

”Men om nu saken är dem behaglig------- .”
Nils Månsson skakade på hufvudet.
”Om man redan gjort underdånig förfrågan?”
”Så måste vi genom vår tystnad bevisa vårt ,ogillande.”
”Men hvarför?”
”Här har varit öfver nog med förgudning; låt nu ger- 

ningarne tala! Kronprinsen är inte ett barn, som man skall
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roa med gyckelspel, han är en allvarlig man! Vi hafva öpp
nat våra hjertan för honom, men vår kärlek och vårt för
troende har han icke på så kort tid hunnit förvärfva. Den 
der adressen kan komma tids nog om tio, eller tjugo år.”

Theologie doktorn svarade icke ett ord; men efter en 
stund yttrade han! ”Hur känner bror min kusk?”

“Vi ha tjenat tillsammans i vår första ungdom, och det 
var mig särdeles kärt att träffa honom.”

”Jag kom visst och afbröt samtalet?”
”Det var som det skulle; men jag vore mycket tacksam 

om han på någon ledig stund fick komma upp till mig; det 
är så många vänner och bekanta jag ville fråga om.”

”Allt för gerna!”
”Tackar så mycket.”
Vagnen stannade utanför Nils Månssons port han ska

kade hand först med sin nye bror, sedan med den gamle 
■och meddelade honom husbondens löfte.

Men när han kom in till sig genomgick han i tankarna 
hvad han upplefvat under de sist förflutna dagarne, och-klart 
och tydligt stod för honom vigten och betydelsen af riks
dagsmannens kall.

Oppositionen hoppades vinna en kraftig anhängare i Nils 
Månsson, men den tillgifvenhet, han yttrade för Carl Johan, 
borde stärkas, och derefter fyldes hans öron med berättelser 
om den skuggrädsla kronprinsen hyste för den afsatta dyna
stin, den hemliga polis, han anordnat så väl i hufvudstaden 
som i landsorten för att vaka öfver det allmänna tänkesättet, 
och så vidare.

Att kronprinsens uppjagade inbillning förmått honom 
att anbefalla ett allmänt spion- och polissystem, det visste 
redan Nils Månsson af egen erfarenhet, och han insåg också, 
att detta i ej ringa grad skulle störa det goda förhållandet 
mellan honom och folket; men att sätta hårdt emot hårdt, 
var endast att göra det onda ännu värre! Vi måste göra oss 
förtjenta af prinsens aktning — sade han — det skall fram-
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kalla hans förtroende och på samma gång visa honom folk
maktens rätta betydelse gent emot konungens.

Det fins otaliga menniskor, som hellre gå i ledband än 
de tänka sjelfva, detta intväffar också bland allmogen, hvars 
tid är strängt anlitad och på sin höjd räcker till för att läsa 
de der tidningarna, som anses vara för folkets sak. Tidnin
gen blir sedan grundvalen för deras politiska tro: Den ut
valde riksdagsmannan måste sätta sig in i alldeles nya för
hållanden, och för detta ändamål läser och studerar han 
riksdagsförhandlingar. Dessa äro ingenting mindre än nöj
samma, och han lyssnar derföre begärligt till den som vill 
bibringa honom en öfvertygelse. Liksom hos alla andra men
niskor, spelar fåfängan ingen obetydlig rol hos den svenske 
bonden. Att vara riksdagsman och icke väcka motioner eller 
hålla anföranden, ser illa ut både för komittenter och kam
rater; derföre ser man stundom de befängdaste motioner och 
får höra de innehållslösaste tal. Detta kan också inträffa 
bland borgare, prester och adel, men der har pratsjukan gam
mal häfd, då deremot svenske bonden fordom vetat att bättre 
tiga än illa tala.

Att i alla tider undantag funnits, det är gifvet, derpå 
var måhända Nils Månsson det mest lysande beviset, men 
deras antal har varit ringa.

Fåfängan, isynnerhet fåfängan att hålla tal, liknar så
dana kalas och fester, der värden och värdinnan, oaktadt allt 
det besvär de göra sig, äro de enda som hafva roligt. De 
äro tidsmördande, men man kan undandraga sig de senare, 
likasom man kan låta bli att höra på de förra, om man icke 
har lust.

Nils Månsson lät af ingen köpa sig, intet parti tillhörde 
han; men så skulle heller ingen stiga upp på hans axlar för 
att vinna anseende och sedan kasta undan trappan, då den 
inte längre behöfdes.

Att hans ståndskamrater icke tänkte som han, det be
visade utgången på 1815 års riksdag, då man stärkt kredit-



57

anstalterna och gifvit konungen i händer att godtyckligt höja- 
och sänka tullafgifterna.

”De åtgärder, som blifvit vidtagna, skola förvärra nöden 
i stället för att lindra den," utropade Nils Månsson med ovan
lig hetta, då efter riksdagens slut ståndets ledamöter voro 
samlade att taga afsked af hvarandra.

"Ståndets företag hafva icke i allmänhet varit Nils Måns
son till behag” — yttrade Anders Danielsson med en skärpa, 
som icke var utan ironi.

”De lära heller icke blifva någon af oss här närvarande 
hvarken- till glädje eller nytta,” genmälde den varmhjertade- 
fosterlandsvännen.

”Hvad som afser att lindra landets nöd, bör hafva så
dan verkan” — yttrades at flera.

”Kan det, som forderfvar befolkningen, lända till landet» 
och folkets gagn?”

”Han syftar på bränvinsbränningen!”
”Ja, det gör jag!”
”Står det icke hvar och en fritt att supa eller låta bli?” 

frågade flera röster.
”Är det icke i afsigt att bli af med varan I brännen ? 

För hvilken orsak annars?”
"Den bättre delen af nationen skall af de dåliga exemp

len lära måttlighet!”
”Men det heter: ’Inled oss icke i frestelse’, och jag frå

gar eder alla, om det fins någon frestelse som medfört för
skräckligare följder!”

”Nils Månsson har rätt!” ropade en röst; jag har 
inom vår församling sett flera välbehållna hus ramla öfver 
ända; slagsmål, knifskäring, ja till och med mord hafva ut
gjort söndagsnöjena på krogarna, och allt detta en följd af 
superiet.”

”Hos oss fans för några år sedan ett rikt bondhus, der 
sonen slog sig på dryckenskap; far och mor sörjde i början, 
sedan söpo alla tre i kapp. En dag råkade far och son i
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gräl om flaskan; den senare tog bössan från väggen, modren 
sprang emellan och fick kulan i bröstet!”

”Förskräckligt!”
”Derefter rusade begge männerna på hvarandra, den 

gamle stupade naturligtvis, men innan man hann fängsla so
nen hade han redan med egen hand gjort slut på sitt usla lif.”

”Det är till sådana brott, som rikets ständer nu lemnat 
•öppet tillfälle.”

”Presterna hafva allmänt tillstyrkt det.”
”De måste sjelfva vara i okunnighet om tillståndet inom 

sina församlingar, men vi bönder som känna förhållandena i 
grund och botten, vi borde af alla krafter motarbetat, hvad 
vi nu bittert skola ångra att vi hafva understödt.”

”Den ene säger si, den andre så; hvem skall man rätt- 
ligen tro på.”

”Vi bönder, som hvarken hafva lärdom eller grundliga 
insigter, böra efter mitt förmenande endast handla efter den 
samvetslag, som Gud sjelf nedlagdt i hvarje menniskosjäl. I 
det närvarande likasom i de aldraflesta fall tror jag att den 
slagrutan visar rätt? Eller hvad menen I sjelfva?”

Blandade ja och nej läto förstå, att meningarna voro 
delade.”

”Bevisa icke de exempel, I sjelfva anfört, att den oin
skränkta rätten till bränvinsbränning blir en olycka för land 
och folk?”

”Jo visserligen — men —”
”Vet icke hvar bonde detsamma?”
”Bättre än vi till och med!”-
”Hans erfarenhet och sunda förstånd säger honom det, om 

han också inte är riksdagsman!”
”Sant, sant!” ropades skrattande.
”Låtom oss gä vidare, med ett annat exempel.”
”Gynnanda konjunkturer göra att fastigheterna stiga långt 

öfver det normala värdet, och att alla åkerbruksalster be
talas högt. Ole lånar penningar och köper en stor gård;
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han tänker förtjena mycket och lefver derföre som en rik 
man. Men missväxter inträffa, och han är icke i stånd att 
betala räntorna. Fastighetsvärdet faller samtidigt, och Ole 
ser ingen annan utväg än sälja till underpris; men den, af 
hvilken han köpt, träffas också af förlusten, och begge skrika 
nu på att det är den fria införseln, som vållat Oles ruin; 
hade man skyddat näringarna, skulle han stått sig. Då sä
ger regeringen: Vi skola låna Ole penningar, vi skola skydda 
näringarna; alla landets öfriga innevånare skola betala dyrt, 
men pengarna komma Ole till del och sätta honom i stånd 
att betala sin skuld till oss. Vi vilja göra än mer: han skall 
få bränna sin säd och sin potatis; det kan väl hända, att det 
blir dyr tid på bröd, men så blir det i stället god tillgång 
på bränvin. Slutligen skola vi utfärda en öfverflödsförord- 
ning, som skall tvinga folk att köpa alla sina förnödenheter 
af Ole, så vida han vill vara god och anskaffa dem-------

”Det der är ett oanständigt gyckel," utropade Anders 
Danielsson förbittrad!

”Det är dagsens sanning!” genmälde Rutberg skrattande 
och nickande åt de andra.

“Med många öfverdrifter,“ tilläde talemannen.
”Fortsätt! fortsätt,” ropade flera.
”Att regeringan gynnat Ole på alla de andras bekost

nad, lärer väl ingen neka —
”Nej! nej!” Alla skrattade.
”Han borde nu ha blifvit en rik man!”
”Ja, ja!”
“Men motsatsen inträffade!”
”Hur kom det sig?”
"Lättheten att få låna ledde till misshushållning. På

följande år blef återigen missväxt, och Ole måste inte alle
nast köpa utan dyrt betala den säd, han behöfde till utsäde 
och bränvinsbrännig.”

”Betalte sig inte den en gång? —.”
”Icke i längden. Försupna arbetare och en ladugård,
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som födes med drank äro i förening mer än nog att ruinera 
en husbonde. Ole kunde nu mindre än förut betala förfallna 
räntor. Staten får icke vara en efterlåten fordringsegare, och 
gärden måste nu gä under klubban.”

”Det var att förutse!”
”Mycket rätt; men jag hemställer, om det var billigt 

att andra skulle lida derför?”
”Nej, nej!”
”Det är statens pligt att i en tid af allmän penning

brist träda emellan med sin kredit!” utropade Anders Da
nielsson, blossande af vrede. ”Om det icke sker, blir följ
den en allmän ruin.”

”•Tag har icke motsagt detta, men jag tror, att det bör 
ske med mycken försigtighet; hvad jag velat påpeka, är den 
orättvisa, som dermed blifvit förenad, och som träffar landets 
alla innebyggare.”

”Näringarna måste skyddas!“
”Näringarna skydda sig sjelfva, om de få fritt utveckla 

sig. Men fördelarne måste beräknas lika för alla; eller hur 
menen I, go vänner?”

”Joo — — det förstås!”
”Adel, prester och borgare, städernas innevånare, ha så 

månge andra fördelar —- —.”
”Om dessa äro gifna på allmogens bekostnad, sä låtom 

oss fordra deras afskaffande; men förorda en orättvisa der
för andra begått sådana, det leder endast till större förveck
lingar och är dessutom ovärdigt svenske bonden.”

”Ja, ja!” ropades högljudt.
”Det är skada att icke Nils Månsson låtit höra sina åsig- 

ter i ståndet!” utropade den förbittrade Anders Danielsson; 
“utgången af förhandlngarna skulle då måhända blifvit an
norlunda.”

”Jag har ännu så litet varit med, svarade den tilltalade, 
och man måste först göra sina tankar klara för sig sjelf in-
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nan man meddelar dem åt andra, men blir jag ännu en gång 
riksdagsman —

“Det torde efter detta blifva ganska tvifvelaktigt! Men 
som min tid är upptagen, ber jag nu att få taga afsked af alla 
mina medbröder och tacka dem för en angenäm sammanvaro!”

Afskedstagandet gick temligen hastigt, ocb Anders Da
nielsson skyndade bort.

Talmannen, Lars Olsson, bad Nils Månsson vara öf- 
vertygad om att han förstod och erkände hans ärliga afsigter, 
men erfarenheten hade lärt honom, att man småningom och 
oftast omedvetet prutar af på sin öfvertygelse, under tidernas 
lopp.

”Att döma efter hvad jag nu erfar, tror jag icke, jag 
skall komma att göra det,“ svarade den redlige Nils. 1 ”Ut
gången af förhandlingarne har djupt smärtat mig, och jag 
har erfarit ett lifligt behof att säga det till mina medbrö- 
der, innan vi skiljas.”

“Hvarför han I icke sagt det förut?“
”Under vårt föregående samtal framstälde jag den åsig- 

ten, att hvar och en bör tänka sjelf, och att vi bönder en
dast böra utgå från allmänna rättsprinciper, då det gäller 
att döma.”

“Det är nog också rätt i de flesta fall, men —”
”Efter min mening göra vi annars klokast att tiga och 

låta herrarne tvista. Gäller det anslagsfrågor, så låtom oss 
ställa kyrkan midt i byn.”

“Det ginge nog alltsammans, om vi fingo vara i fred, 
men bonden lockas af andra.”

”Han skall icke låta locka sig!”
”År han icke också menniska?”
”Kanhända mera än de andra! Det har alltid tyckts 

mig, som om den, hvilken lefver i skog och mark stod mera 
ständigt inför Guds ansigte, än de som lefva i städerna och 
dagligen ha det onda under ögonen. Nu menar jag att den 
närmare gemenskapen med det högsta väsendet borde hålla
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våra ögon öppna för lifvets stora sanningar, på samma gång 
som den bevarade oss ifrån att duka under för frestelser, som 
vi i lugna ögonblick af bjertat förakta.”

”De gifva oss dock stora fördelar.”
”Men ålägga också förbindelser — —”
”Dem kan man undandraga sig.”
”Är det ärligt?”
”Lockelsen är det heller inte.”
”Deri finner jag ingen ursäkt!”
”Menniska är menniska,” utropade Lars Olsson och lade 

handen på Yasa-orden, som prydde hans bröst. Hvad som 
af konungslig nåd har blifvit mig beviljadt, det har jag ta
git och anser mig derigenom icke i någon mån ha svikit min 
medborgerliga pligt hvarken emot mina ståndsbröder eller 
emot mig sjelf.”

”Jag dömer heller icke någon utan vill endast sjelf handla 
som mig godt synes!” svarade Nils Månsson mildt. ”Hvad 
eder prydnad angår, lärer den icke komma att erbjudas hvar
ken mig eller någon annan.”

”Jag är den förste af vårt stånd, som burit den!”
“Och den ende, mig veterligt, som är gift med en väl

boren fröken!” tilläde Rutberg.
Talmannen skrattade litet förlägen. “Vi ha ingendera 

ångrat det!” sade han.
Det led mot aftonen, och afskedstagandet blef nu all

mänt. Nils Månsson följdes af flera till sitt hem. Hvar och 
en hade något att säga och fråga honom om.

”1 mån väl blifva riksdagsman nästa gång!”
”Inte godt att säga!”
”Men om I blifven kallad?”
”Så tar jag emot!”
”Eder skola vi tro och följa efter!”
”Icke utan egen öfvertygelse.”
”Vi äro öfvertygade om att I viljen det rätta.”
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“Jag kan ock misstaga mig, och då tillhör det eder att 
upplysa mig om det rätta.“

“Om vi det förmå!“
“Ett vill jag säga eder! kommer jag tillbaka, har jag 

en bön till eder alla.“
“Hvad önsken I?“
“En folkskola i livarje socken.“
“Det är onödigt!“
“Onyttigt!“
“Eent af skadligt!“
“VTi skulle icke längre få några drängar.“
“Och inga torpare!“
“Man blir inte salig på att skrifva och läsa!“
“Sådana nya seder leda intet till godt!“
“Det väcker högmod!“
”Gör ungdomen stursk!”
“Har icke behöfts förr!”
”Gör det heller inte nu!“
”Skulle förtaga glädjen och munterheten bland de unga! 

Jag medger det aldrig!”
”Inte jag heller!”
”Inte jag! inte jag!” ropade de om hvarandra.
”Jag skall inte återtaga ämnet, förr än jag kan veder

lägga alla edra skäl,” svarade Nils Månsson med sitt blidaste 
leende. ”Dertill fordras tid, men det hoppas jag nu att få. 
Paren väl, käre vänner, och Gud skydde eder alla!”

Så skilj des de från h varandra, och h var och en reste 
hem till sitt.
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III.

I den lilla, hittils så tysta komministergården, hade un
der de fem sistförflutna åren den gamla ordningen blifvit 
alldeles upp och nedvänd, allt i följd af ett par klara barna
ögon, ett silfverklingande skratt och en liten öfvertalande 
barnaröst.

Pastorskan hade efter hand plockat fram alla sina dyr
bara minnen efter de fem hädangångna och gifvit dem till 
Hortense, som icke hade samma vördnad för dem som hon. 
De voro dessutom gamla och urblekta, och den lilla despo
ten, som tycktes hafva varit van vid leksaker af bättre slag, 
roade sig en vacker dag med att skänka bort de allraflesta 
åt några fattiga barn, som kommo för att begära bröd.

Fostermodren gjorde henne förebråelser: ”Hvad har du 
gjort, Hortense?” ropade hon upprörd, när hon såg de små 
tiggarungarne vandra öfver gården med de opåräknade, men 
synbarligen mycket välkomna gåfvorna. ”Du har gifvit bort 
hvad du erhållit af mig?”

Flickan nickade mycket förnöjd åt de små, som ännu i 
grinden vände sig om för att nicka tillbaka. ”De blefvo så 
glada” — sade hon. — ”Och han som fick vagnen, sade att 
hans far skulle göra ett hjul i stället för det som fattas.”

”Den kunde begagnas, fast den bara hade tre.”
”Jag skall be honom taga hit den igen, när den blir 

lagad, skall du få se mor, att den går bättre på fyra,” på
stod den lilla mycket bestämdt.

Pastorn hade kommit in under tiden. ”Det har hon rätt 
uti” — sade han leende.

”Men att skänka bort, kasta ut åt hvem som helst, hvad 
jag varil så rädd om, det är stor synd”. .. snyftade pastor
skan, ur stånd att dölja sin rörelse.

“Hon godtgör hvad vi försummat,” svarade den milde
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komministern; det som våra barn icke längre behöfde, borde 
komma andra tillgodo ... Nu sker det.”

”Jag liar mycket mera qvar, det ska de få!... Gråt inte 
söta mor; jag skall ge dem allt, utom prinsessan, men henne 
ska Måns och jag leka med.”

Pastorskan lät beveka sig af flickans smekningar. Kan
ske ock att hennes mans ord träffade henne. Hon torkade 
hastigt bort tårarne och sade beslutsamt: ”Jag vet att det är 
orätt: Gif bort alltsammans, jag bryr mig inte mera om det.”

”Inte prinsessan” — upprepade flickan.
”Men Måns blir snart för gammal att leka med dig?”
”Han tycker det är så roligt.”
”Men du är ofta stygg emot honom.”
”Bara ibland!”
”Men det bör man aldrig vara.”
”Jo för att jag är prinsessans mamma.”
”Nå hvad är Måns då?”
”Han är kusk och betjent och adelig herre, och ibland 

är han också prinsessans pappa.”
”Men då skall du väl göra som han vill?”
”Nej, det gör jag inte!”
”Nu tror jag vi gå till boken!” afbröt ånyo fosterfadern.
”Ja, far!” Och hon tog den gamles hand och hoppade 

vid hans sida in i arbetsrummet.
Barnet hade en förunderlig lätthet att fatta, och den 

gamle komministern afbröt större delen af sina lärda studier 
för att egna sig åt hennes undervisning. Så intresserade 
voro begge deraf, att de stundom hela förmiddagen kunde 
sysselsätta sig dermed.

Kom händelsvis någon för att söka presten, då sprang 
flickan ondera för att söka reda på pastorskan, åt hvilken 
hon med största liflighet meddelade hvad hon läst, eller 
också var det prinsessan som var elev och hon lärarinna. 
Med en trohet, som var alldeles kostlig, iakttog hon inte 
allenast tonfallet utan också hvarje rörelse hos komministern

Svenska historiska berättelser. YL 5
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medan hon meddelade undervisningen, och prinsessan fick då 
föreställa henne sjelf. Det var ingen härmninglust, det var 
hennes lifliga fantasi, som gjorde att lektionen återgafs just 
så, som hon sjelf emottagit den. Det var allenast vid slutet 
af densamma, som hennes egen personlighet gjorde sig gäl
lande. Om hon glömt något af hvad hon lärt, var det natur
ligtvis eleven, som fick uppbära det, och hon hade för det än
damålet gjort sig ett björkris, hvarmed prinsessan grundligt 
basades. Men hon gjorde det under strömmande tårar och 
en jemmer, som om hvarje slag träffat henne sjelf. Eget 
nog gjorde hon förebråelserna på fransyska, och en gång, då 
prinsessan varit mer än vanligt glömsk, kastade hon henne 
i golfvet och trampade på ,henne. Men derefter föll hon 
sjelf i en nästan spasmodisk gråt.

Pastorskan var henne ovetande vittne härtill, likasom 
hon förut många gånger varit det. Hon sade henne att hon 
skulle mista dockan för alltid, om hon någonsin mera be
handlade henne på sådant sätt.

Då tog hon den häftigt i sina armar, kysste och smekte 
den och sade, att hon inte kunde lefva utan'sin prinsessa, 
och härunder blandade hon svenska och franska om hvart- 
annat med en alldeles öfverströmmande liflighet.

Pastorskan blef högeligen förskräckt och skyndade in till 
sin gubbe med berättelsen om hvad som händt.

”Det måste vara minnet af det förflutna, som vaknar upp 
hos henne,” sade han — ”och hon tillämpar det på närva
rande förhållanden.”

”Men hon bär sig inte åt som andra barn; du skulle bara 
se hur hon härmar dig.”

”Det skulle roa mig rätt mycket!”
”Skall jag inte taga dockan ifrån henne?”
”Är det för dockans skull?”
”Så du talar?” Men pastorskan vände sig åt sidan.
”Låt henne då behålla den. ”Prinsessan” tycks vara en 

afledare för hennes lifliga sinne.”
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Detta gjorde emellertid, att komministern äfven använde 
en del af eftermiddagarne till flickans undervisning och satte 
sig sjelf in i ämnen, som han längesedan lagt ad acta. Detta 
gäl de isynnerhet fransyskan. Hvad uttalet beträffade, kunde 
hon mycket mera än han, och de undervisade derför hvar
andra.

För hans fromma sinne var det på intet sätt förödmju
kande att emottaga undervisning af ett barn, och medan han 
någorlunda lärde sig att uttala orden och sammansätta me
ningar, inhemtade hon med förundransvärd lätthet, konsten 
att skriftligt uttrycka sig.

Men krafterna ansträngdes häraf öfver höfvan; flickan 
magrade hastigt, och färgen flydde från hennes kinder, me
dan nerfretligheten tilltog.

”Det skulle gå på det sättet,” sade pastorskan; ”att så 
anstränga ett barn!”

”Men när det är det enda, som roar henne.”
”När våra barn lefde, måste de lyda oss!... nu är det 

tvertom” — sade hon med en anstrykning af missnöje: ”Al
drig brydde du dig så mycket om dem.”

”Tycker du illa vara, om jag nu vill godtgöra hvad jag 
då måhända försummade?” frågade han mildt?

”Du har ingenting försummat!... Du var den bäste och 
ömmaste far!... Det är jag som är stygg!”

”Nej Beata, det är du inte!. .. Men jag tror, jag tror —”
”Hvad tror du?”
”Att du tycker att du för litet får rå om henne.”
”Nej visst inte, ehuru nog skulle det vara nyttigt för 

henne att förstå så mycket i köksvetenskapen, som att man 
icke kan äta potäterna okokta —”

”Vet hon inte det?”
”Nej, hon är så okunnig, att jag riktigt skäms!”
”Du skall taga hand om henne.”
”En nioårig flicka bör också kunna sy fast ett band, men 

hon knyter fast det, eller sätter ihop med knappnålar. När
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jag lägger mina ögon tillhopa, skall man säga, att det är 
mitt fel... Men hvad skall jag göra, när jag ingenting rår?”

”Du skall rå så mycket som jag!... Om du vill, så gör 
jag alldeles slut med studierna.”

”Det skulle bli en stor saknad för dig?”
”Gör ingenting, om det är nyttigt för henne.”
”Jag tror hon borde några månader bara leka och inte 

läsa det minsta.”
”Hon har ju ingen att leka med?”
”Nej, det är då sant.”
”Nu börja snart ferierna, och då reser Måns.”
”Om vi skulle tillbjuda honom att tillbringa dem här 

hos oss?” frågade pastorskan.
”Låtom oss göra det!”
Så kom det sig att Hortense utan särdeles afsaknad Iem- 

nade boken för att roa sig med sin ende lekkamrat. Yid 
alla andra tröttnade hon snart, vid Måns deremot aldrig.

Hvad det nu var hos henne, som eröfrat gossen, nog 
af han lemnade gerna sina kamraters lekar för att deltaga 
i hennes. Söndagarne hade hittills varit hans käraste dagar; 
då gick han först i kyrkan för att höra komministern och 
sedan derifrån, hand i hand med Hortense1 till pastorshuset. 
Flickan hade en förmåga att påfinna lekar, som tycktes out
tömlig. Än lektes handelsbod, och då var det alltid han 
som köpte och inte hade någonting att betala med och hon 
den stränga fordringsegaren, som var utan all barmhertig- 
het. Än var han en riddare, som kom för att röfva bort 
prinsessan, och hon den, som skulle bevaka henne och slut
ligen lät beveka sig af hans böner; men som hon aldrig 
tyckte att han framstälde dem nog lefvande, bytte de roler 
i det afgörande ögonblicket; det var hon som kastade sig 
till hans fötter och med ett Iif och en värma, som lockade 
tårar i gossens ögon, bad och besvor honom om det älskade 
föremålet.

En annan gång lekte de man och hustru, och då var
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hon sjuk och skulle dö. Hon förlät honom allt hvad han 
brutit emot henne, med vilkor att han skulle vara god mot 
hennes lilla flicka och aldrig yppa den förskräckliga hem
ligheten.

Emellanåt skulle också Måns röfva bort henne, men äf- 
ven här var rolombyte nödvändigt i och för den häftighet 
som erfordrades.

Om det var derför att han i allt fogade sig efter hen
nes vilja, eller hennes rika fantasi, som hänförde honom, nog 
af, de tvenne barnen hade aldrig så roligt som när de voro 
tillsammans, och någon tvist kunde aldrig komma i fråga. 
Hon var en gång för alla den, som bestämde och ordnade allt.

För att vara riktigt säkra i sina åtgöranden hade kom
ministern rådfrågat läkaren, och han instämde till alla delar 
i den gjorda anordningen, men med det tillägg, att lekarne 
helst skulle vara ute i fria luften.

Här var Måns mera i sitt element; han lärde henne att 
klättra i träd, att plundra fogelbon, att springa i kapp och 
tusen andra pojkaktigheter.

Pastorskan runkade på hufvudet, när Hortense dag efter 
dag kom med sönderrifna klädningar, men hennes man vi
sade på de återvändande rosorna på flickans kinder och me
nade, att hvad kläderna kostade, tog man in på medika- 
menterna.

Yid denna tid anlände till komministern ett bref från 
Stockholm, undertecknadt "Magnus Brahe”.

' Bäntan af de tusen riksdaler, Nils Månsson öfverlemnat, 
hade blifvit lagd till kapitalet; den oegennyttiga prestfamiljen 
ville göra godt utan att taga betaldt derför. Någon förfrå
gan hade heller icke blifvit gjord; prestmor blef derför helt 
förvånad vid åsynen af det oväntade brefvet.

Innehållet var icke mindre öfverraskande; Hans Kongl. 
höghet intresserade sig fortfarande för sin adoptivdotter, och 
var ledsen att icke hafva hört något om henne; önskade nu 
erhålla några underrättelser vare sig af hennes egen hand
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eller ock genom hennes fosterfader. Grefven tilläde, att som 
han förmodade hon lärde fransyska, skulle det vara hans 
Kongl. höghet välbehagligt, om hon kunde affattaett litet 
href på detta språk. Desslikes underrättade grefven om att 
ett klavér var afsändt under herr komministerns adress; en 
gåfva till Hortense från hennes höge välgörare.

Pastorskan blef alldeles konfunderad vid underrättelsen 
härom. ”Hvilken ära för vårt hus!” sade hon.

Dagen derefter körde en fora in på gården, och en stor 
lår flyttades af lasset. Den öppnades och befans innehålla 
ett vackert, nytt instrument.

Lyckligtvis voro barnen ur vägen, och pastorn hann ställa 
upp det på dess bestämda plats, innan Hortense och Måns 
veta något härom.

Måns slog ihop händerna af förvåning, han hade aldrig, 
sett något så präktigt.

Hortense betraktade det stillatigande, men temligen upp
märksamt, och sade derefter, pekande på några förgylda ord 
ofvanför klaviaturen.

”Hortense Laval,” upprepade Måns. ”Vet du af hvem 
du har fått det?”

”Af den nye kronprinsen! är det icke så far?”
”Hur kan du gissa det?”
”Hvem skulle annars ge en så dyrbar gåfva?”
”Ja, det har du rätt uti?”
”Lär mig spela far!”
”Hm; jag borde väl icke alldeles ha glömt det; i min 

ungdom, spelade jag orgel.”
Han slog an några toner, och det var som om hela 

rummet hade genljudat deraf.
Barnens ögon lyste af fröjd. ”Mera! mera!” ropade de.
Han funderade litet, slog an och spelade sedan melodien 

till psalmen: Hela verlden fröjdes Herran!
Med stapplande stämma sjöng han orden.
Men nu instämde tvenne friska barnaröster!
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Pastorskan stod bakom dem; hon höll händerna hop
knäppta och sjöng med af alla krafter.

Glädjen och förtjusningen stegrades med hvarje vers, och 
den sista slutade med ett riktigt jubelskri!

Pastorn måste påminna sig den ena psalmmelodien efter 
4en andra, man kunde inte tröttna på ett nöje, som vida 
öfverträffade alla andra; derför sjöngs och spelades till sent 
på aftonen.

Påföljande morgon väcktes pastorn af en sakta musik; 
han lyssnade, undrande hvem det kunde vara.

Pastorskan gick upp för att se efter och fick till sin 
.stora förvåning se Hortense vid klavéret.

”Kära barn” — sade hon — ”hur kan du? —”
”Jag såg på i går hur far gjorde.”
”Och det mins du?”
”Jag hör väl, om jag spelar rätt!” och hon fortsatte, 

sakta gnolande melodien.
”Den flickan kan allt hvad hon vill” — svarade pastorn, 

när pastorskan berättade hvad hon sett.
”De måtte väl icke komma och taga henne bort?”
”Nu vill du icke blifva af med henne?”
”Det blefve begges vår död?”
”Ske Herrans vilja!”
Nu var det slut med lekarne. Hortense var icke intres

serad af något annat än instrumentet, och det blef sång och 
musik från morgon till qväll.

Ett enda afbrott skedde, och det var för brefvet, som 
hon måste skrifva. Komministern hade ej så litet besvär att 
få stafningen rätt, sammansättningen var i det närmaste Hor-. 
tenses egen.

Men så snart det var färdigt, flög hon till klavéret.
”Nu bryr hon sig inte om något annat!” sade pastorskan, 

”och jag som just nu tänkte börja med att göra henne till 
en huslig qvinna.”
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”Derför tycks hon icke ha någon lust” — suckade kom
ministern.

Måns hade en oöfvad men vacker röst, och himlen vet 
hvar hon tog sina melodier ifrån, men allt måste han sjunga, 
medan hon accompanjerade honom.

I komministerhuset var idel fröjd och gamman, men den 
stördes något genom ett bref från Nils Månsson, till de gamle.

Han skref: På det högsta tacksam för att I låtit Måns 
nu snart i tvenno månader vistas i edert hus, anser jag mig 
dock befogad att fråga, hvad nytta han gjort under tiden. 
Icke så att jag betviflar, det han fortsatt sina bokliga stu
dier, men har han ock genom kroppsligt arbete gjort nytta 
så väl för mat som lärdom? För en sund utveckling är detta 
lika nyttigt som nödvändigt, och då han efter ett år uteslu
tande måste egna sig åt jordbruket, vore det icke gagneligt, 
om hvad som då endast blir till förädling och prydnad, nu 
skulle vara hans enda sysselsättning. Det skulle, fruktar jag, 
gifva honom leda för de göromål, af hvilka han skall hemta 
sin timliga näring, och vålla lätja och likgiltighet. Förlåt 
en faders bekymmerfulla förtroende; jag vet att jag nedläg
ger dem i den redligaste mans sköte —-------—---------

Detta bref väckte icke så ringa oro. Att det Iif Måns 
förde, icke kunde vara nyttigt för honom, det insåg prest- 
folket ganska väl; men vidare hade de icke tänkt på saken. 
Hortense hade önskat det, och sjelfviskheten hade ännu en 
gång gjort sig gällande.

”Han har rätt!” sade komministern och vred oroligt pe
ruken fram och tillbaka.

”Skolan börjar om fjorton dagar!”
”Tycker du Beata att han blifvit lat?”
”Inte på odygd åtminstone.”
”Beskedlig gosse är det; gör allt hvad vår lilla Hortense 

ber honom om.”
”Men lyder ingen annan.”
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'’Hvad säger du?”
”Så är det något annat!”
”Hvad då?”
”Han är fjorton år.”
”Än sedan —”
”Jag tycker det är onaturligt, att hon skall få honom 

till allt hvad hon vill.”
”Det tycker jag hon får med alla.”
”Med oss gamla betyder det ingenting. Yi må skylla oss 

sjelfva, om vi låta det gå för långt; men annat slag med 
honom, som skall ut i verlden.”

"Jag förstår dig icke riktigt; han kan väl icke vara kär 
i tioårs barnet heller.”

”Fritt är det inte!”
”1 Herrans namn! Hvaraf dömer du det?”
”Han gör allt hvad hon vill; bryr sig inte om sina forna 

kamrater! Är det likt en pojke det?”
"Nej, det har du rätt uti!”
”Jag ville skicka honom härifrån, om det vore i mor

gon dag!” förklarade pastorskan.
”Det kan ingen annan än Hortense göra.”
”Hon vill inte!”
"Jag skall täla vid henne.”
Strax derpå blef flickan inkallad i ' pastorns skrifrum, 

hon kom dansande som vanligt och hoppade upp i soffan 
bredvid honom: ”Här är jag, far!”

Han smekte henne. Det kändes tungt att säga något 
som kunde göra henne ledsen. Slutligen måste han ändå der- 
till. ”Jag har haft bref från Nils Månsson, han helsar dig” 
— sade han.

”Kommer han inte snart hit?”
”Nej!... och jag är glad deråt.”
”Hvarför det?”
”Jag har handlat orätt emot honom.”
”Har du, far?” Hon såg förvånad på honom.
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”Jag borde inte ba låtit Måns gå här och latas i nära 
sju veckor.”

”Han har lekt riied mig!”
”Det har varit till nöje för dig men icke till nytta för 

honom sjelf.”
”Jag har lärt honom något också!”
”Hvad då?”
”Att bygga fästningar af sand; att gå som en riddare 

•och att falla på knä.”
”Hvad du nu säger, öfvertygar mig än mer hur illa jag 

gjort, som låtit honom förspilla en nyttig tid. Du skall 
hjelpa mig att godtgöra det.”

”På hvad sätt?”
”Du skall säga Måns, hur nödvändigt det är, att han ge

nast återtar sitt arbete.”
”Han vet att han ännu får stanna qvar här i nio hela 

dagar.”
”Men då måste han arbeta under tiden!”
”Hvad skall han göra?”
”Köra till skogen efter timmer, eller såga ved.”
”Det skall han! Jag skall hjelpa honom.”
”Du?”
”Om jag inte gör det, tror han att du är ond på honom, 

och det är du ju inte ?”
”Nej, det är mitt fel —”
”Ja, hvarför skulle du bjuda honom för hela tiden?”
”Men kunde du inte säga honom, att så lång och stor 

som han är, bör man skynda sig att göra undan sin läsning. 
Han vet att han icke får komma tillbaka till skolan ett an
nat år, och jag fruktar allt att han under denna tid glömt 
mycket af hvad ban läst.”

”Skall jag säga honom det?”
"Tycker du icke, du borde göra det?”
”Jo far!... Det skall jag!”
”Hvar är han nu?”
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”Utanför och bygger en löfsal.”
”Tänk om du skulle nu genast —”
”Det skall jag, och sä kommer jag igen och talar om 

hur det har gått.
”Gör det!”
Hon skyndade ut, men Måns var inte der, han hade 

gått till skogen efter mera löf.
Snabb som en fogel skyndade hon efter.
Med yxan, som han medfört, nedslog han en väldig gren 

just som hon kom!
”Låt det der vara, jag vill tala vid dig” — sade hon. 
”Om hvad då?” Han lyftade yxan för att hugga ner en 

till. .. ”Det är väl inte så brådtom heller.”
”Jo du, det är det!”
Om det nu var i tonen eller blicken, men han kastade 

yxan till marken: ”Hvad är det om?”
”Håller du af mig?”
”Jaa!” han drog på svaret.
”Hur mycket!”
”Hm!... Yet inte!”
”Men jag vill att du säger mig det!”
”Det kan jag inte!”
”Håller du af mig så mycket som du håller af alla dina 

syskon!”
”Jaa!”
”Och far och mor?”
”Det vet jag inte!”
”Om de sade: Kom hem till oss Måns och jag sa: 

Stanna qvar här? Hvilket gjorde du helst?”
”Stannade qvar!”
”Men om jag bad dig gå?”
”Då gick jag!”
”Jag håller också af dig.”
”Det vet jag väl!”
”Om tio år kan jag gifta mig.”
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”Det kan jag med!”
”Med hvem, Måns?”
”Med dig förstås!”
”Men då skall du också göra som jag vill.”
”Det gör jag ju jemnt!”
”Laga att du blir en duktig karl, så att jag inte kar 

skam af om jag gifter mig med dig.”
”Bonde förstås, som far!”
”Men jag duger inte till bondhustru!”
”Nej, det är då sant.”
”Nä då?”
”Du kan väl lära dig!”
”Om jag vill! Men nu skall du inte stanna qvar häl

en dag längre, utan genast börja läsa, så det kan bli något 
af dig!”

”Men jag skulle ju dröja qvar här —”
”Nej, här går du bara och latas! Derför skall du bort 

och det genast.”
”Så gör jag väl det då! Gör nu löfsalen färdig sjelf!”
Måns tog yxan på axeln och gick hem, utan att sä myc

ket som se åt Hortense, som trippade efter.
Yxan slängdes in i köket, och Måns sprang upp i kam

maren, knöt ihop sina kläder i ett knyte och sväljde gråten, 
så vidt han förmådde.

”Hon skall få se, att jag inte bryr mig om henne” — 
sade han och gick med stolta steg utför trappan. Han var 
alldeles öfvertygad om att hon stod dernere och väntade på 
att be honom om förlåtelse, men hon syntes inte till: ”Så 
har hon väl gifvit sig ut på gatan för att följa mig i väg!”

Och så gick han in till komministern. Hur stor blef 
icke hans förvåning; der satt Hortense med en stor bok i 
handen. Nu tackade han och bjöd afsked.

Vår hederlige komminister syntes litet förlägen, men han 
gillade ynglingens föresats att med allvar börja sin läsning :
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”Om söndagarne kommer du hit som vanligt” — sade han 
med ett mildt leende.

”Nej far, det vill inte Måns” — svarade Hortense lifligt. 
”När han varit i kyrkan, skall han åter hem att läsa.”

”Så är du alltid välkommen när tiden tillåter!”. .. åter
tog den gamle. Måns skakade hand med Hortense och gick 
för att taga afsked af pastorskan.

Denna blef så förvånad vid underrättelsen om det häf
tiga uppbrottet, att hon knappt trodde det vara allvarligt 
menadt; när hon emellertid öfvertygat sig derom, tog hon 
gossen i famn och försäkrade honom om sin tillgifvenhet så 
varmt och innerligt, att det riktigt gick honom till hjertat.

Med stadiga steg gick han öfver gården och låtsade inte 
höra knackningen på fönsterrutan i komministerns rum: 
”Knacka du!” — mumlade han för sig sjelf — ”jag bryr mig 
inte om dig!”

Men när han kom utanför grinden fick han en längtan 
att se efter, om hon ännu stod qvar vid fönstret. Vände 
han sig om i grinden, skulle hon bli det varse, och stenmu
ren rundt omkring gården var så hög, att han icke kunde se 
öfver den. Då påminde han sig att han hjelpt Hortense att 
taga ut en sten vid sjelfva foten. Stenen var löst insatt 
och kunde med största lätthet tagas ur.

Han tvekade några ögonblick, men gick sedan dit der 
han visste den skulle finpas.

På det ingen förbigående skulle märka hans tilltag, stötte 
han flera gånger i muren med käppen likasom på lek. Ändt- 
ligen var han på rätta stället. Den här gången blef knuffen 
litet starkare, men till hans förvåning gjorde stenen mot
stånd och föll sedan inte inåt gården, utan ut på gatan.

Hvad kunde vara orsaken ? Han såg sig omkring... 
ingen menniska syntes till... Hastigt kastade han sig ned 
för att se in — då — fick han se Hortenses leende ansigte 
på andra sidan.
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”Jag visste nog, att du skulle komma” — sade hon skrat
tande. ”Derför gick jag hit.”

”Det är något jag söker efter” — sade Mäns, rodnande 
af harm att bli ertappad.

”Efter mig, det lär jag väl veta!”
”Nej, det är det inte!”
”Var inte stygg och inte ond heller. Gif mig din hand ... 

nu — genast!”
Han gjorde det tvekande.
”Se der,” sade hon och satte en liten tagelring på hans 

finger, ”behåll den till ett minne af mig. Och nu farväl 
med dig. Sätt in stenen igen.”

Borta var hon!
Han ropade sakta, men hon kom inte: han tittade åt 

alla sidor om hon hade gömt sig, men han såg henne inte.
”Hvad kikar du efter gosse?” frågade en person, som i 

detsamma petade till honom med en käpp.
”Jag? ... ingen!” Han reste sig skamflat.
”Är det flickan!”
”Hvilken flicka?”
”Prestens fosterdotter naturligtvis!”
Måns glodde på den frågande. Det var en medelålders 

man, väl klädd, men med misstänkt utseende.
”Jaså hon.”
”Känner du henne?”
”Ja!”
”Har du talt med henne också.”
”Ja!”
”Tänkte du krypa in der genom hålet.”
”Nej, det låter sig inte göra.”
”Du törs inte gå genom grinden, kan jag förstå.”
”Jag vill inte!”
”Nej naturligtvis!... Du ser ut att vara en klipsk pojke, 

vill du följa mig, skall du inte ångra det.”
En aning om att någon fara hotade Hortense, flög ge-
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nom gossens själ; men han visste, att alla kände honom i 
grannskapet, och att det derför var af vigt, att den främ
mande inte fick veta det nära förhållande, hvari han stod1 
till prestfamiljen.

”Gå förut!” — sade han — ”jag skall komma efter.”'
”Du har ondt samvete, pojke!”
”Bry sig inte om det, utan gå bara!”
”Det är din mening att springa —”
”Då lär ingen kunna hindra mig.”
”Jag går, men jag skall nog ha ögonen på dig.”
Främlingen styrde kosan till en annan utkant af staden ; 

han gick temligen fort och såg sig ständigt om.
Slutligen stannade han vid en liten torparstuga, knuf

fade upp den bristfälliga dörren och sade temligen barskt 
till Måns, som kom efter. ”Stig in!”

”Det gör jag om jag vill!” svarade denne.
Han ville hugga honom i rocken, men gossen gled un

dan som en ål! ”Jag låter inte fånga mig så lätt — sade 
han och sprang undan.

”Det är inte heller min afsigt, men jag har icke tid att 
göra långa omständigheter.”

”Med mig. behöfs det heller inte!”. .. Han vände sig om 
för att gå!

”Stanna! Tror du att jag skulle taga ett steg för att 
få det nöjet att tala med dig, om det icke vore derföre att 
jag inbillar mig, att du kan vara till nytta.

”Hvad vill herrn?”
”Det skall jag säga dig derinne.”
”Dit går jag inte!”
”Är du rädd?”
”Herrn inger just inte mycket förtroende.”
”Kruka! ... Här ute på vägen, kan man väl inte ge ett 

vigtigt förtroende.”
”Här fins ingen som Iyss!”
”Hur vet du det?”



80

”Det ser jag,” sade han och såg sig omkring. 
Främlingens ögon följde samma riktning. ”Du har kan

hända rätt,” sade han med blidare stämma ”Hör på, vill 
du förtjena penningar?”

”Hur mycket?”
”Femtio till hundra riksdaler; beror på de tjenster, som 

du kan göra.”
”Hvari skulle de bestå.”
”Först skall du svära att ingenting yppa!”
”Och om jag inte håller eden då?”
”Jaså, är du af den sorten. Nåväl då, prestgubben der- 

borta —”
”Komministern?”
”Just han!”
”Låter han tumma sig?”
”Det vet jag inte!”
”Dummerjöns! Skulle han godvilligt lemna ifrån sig 

flickan.”
”Nej, han håller henne som sin ögonsten.”
”Då kan han bereda sig på blindhet.”
”Hur då?”
”Hon måste bort!”
”Han släpper henne inte.”
”Vi kunna taga henne med våld, men skola försöka med 

list, och det är hvad du skall hjelpa oss med.”
”Jag?”
”Än sedan! det bör väl icke vara omöjligt!”
”Hvem vill röfva bort henne?”
”Hennes slägtingar!”
”Hon har inga!”
”Jo, fast de ännu icke 'gifvit sig tillkänna.”
”Hvarför göra de det icke?”
”Det angår mig inte; jag har lofvat att skaffa dem bar

net, och det skall du hjelpa mig med.”
”Hur skall det gå till?”
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”Du behöfver ju bara locka ut henne i skogen; jag läg
ger en kafle i hennes mun, och vi föra henne bort härifrån.”

”Hvart då?”
”Ur landet förstås!”
”Komministern skulle sörja sig till döds.”
”Det rör oss inte!”
”Men hon vill heller inte!”
”Hon må vilja eller inte vilja, så skall hon; frågan är 

bara hur det skall gå till.”
”Hon går aldrig ut allena.”
”Du kan locka henne!”
”Jag törs inte dit in!”
”Då har du gjort något fuffens!”
”Hvad angår det er.”
”Men du har väl lust att hämnas?”
”Åhja!”... svarade gossen klipskt.
”Jag skall ge dig tillfälle dertill.”
”På hvad sätt?”
”Det skall du få veta i sinom tid. Nu följer du med mig!”
”Nej, det gör jag inte.”
Men mannen hade under tiden kommit gossen in på 

lifvet och höll honom nu i axeln. ”Tror du jag litar på dig” 
— sade han — ”du är bara limstången, som jag tänker fånga 
fogeln på. Tror du inte jag känner dig!” Härvid skrattade 
han rått och drog pojken med sig.

Måns insåg, att allt motstånd var förgäfves, och han 
underkastade sig således utan invändning.

När dörren till stugan ånyo öppnades, var det således 
obehöfligt att knuffa in honom; men följden blef att han kom 
framstupa öfver ett litet bord, på hvilket stodo några mat
varor, flera buteljer och några glas.

”Förbannade pojke?” skrek våldsmannen.
”Skyll er sjelf, jag rådde inte för det!” svarade Måns, 

i det han steg upp och så godt han kunde slog af sig det
Svenska historiska berättelser. VI. 6
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våta, som han på lukten kände vara bränvin. ”Men mina 
kläder hafva blifvit förstörda.”

”Får du icke pengar att köpa nya för kanske? . . . Mat 
vill du väl ändå ha kan jag tro!...”

Det var långt lidet på aftonen och skumt i stugan. 
Mannen tog upp elddon och slog så gnistorna flögo kring 
rummet. Ändtligen tog det, och han tände en dankstumpT 
som sattes i en trasig butelj samt plockade ihop öfverlef- 
vorna af sin middag... det var några kött- och ostbitar. Brö
det simmade i bränvin och var derför onjutbart för Månsr 
men den andra sög det begärligt i sig och tömde desslikes 
de buteljbottnar som stodo upprätt på golfvet och hade något 
qvar i sig. Ett par gånger bjöd han Måns att taga en klunk, 
men då denne nekade, tog han den sjelf.

Deremot var det Måns som gjorde bäst besked för sig 
med maten; den andre åt helt obetydligt och satt likasom 
slumrande med halfslutna ögon.

Att dörren inte kunde låsas, det visste Måns, och att 
bränvinet verkat den dåsighet, hvari han såg den andre för
sänkt, det förstod han och tyckte derför att det inte borde 
vara så svårt att komma sin väg; men om han gjorde det, 
fick han heller inte veta, hvilken fara som hotade Hortense; 
varna kunde han visserligen, men rädda kunde han inte, och 
gerna ville han gifva sitt Iif för hennes! Hade det icke all
tid varit så under deras lekar, att riddaren offrat sitt blod 
för prinsessan, och det ville han också göra för henne.

När han slutat äta, satt han tyst qvar på stolen och 
såg på främlingen.

Måns drömde sig tillbaka i komminister-gården. Så 
här dags hade aftonvarden redan ätits; pastoyskan hade du
kat af och Måns hjelpt henne dermed, ty Hortense gjorde 
det nästan aldrig. Derefter hade de begge gamla tjenarne 
blifvit inkallade, och prestfar hade läst aftonbönen och tac
kat Gud för en väl förfluten dag. Så hade man tagit god
natt, det var alltid Hortense som gjorde början; hon gick
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först till pastorskan, neg djupt, kysste hennes hand och bjöd 
godnatt. Derefter gick hon till pastorn, vanligen stannade 
hon framför och såg på honom med ett skälmskt leende; 
deréfter flög hon vig som en kattunge upp i soffan, slog sina 
armar kring hans hals och kysste hans hufvud och panna. 
Denna stund tycktes vara lika kär för den gamle, som den 
var värd att skåda af de närvarande. Om Måns någon gång 
dervid gaf akt på pastorskan, såg han alltid hur hennes ögon 
fyldes af tårar; men helst såg han på den unga och den 
gamle; så pojke han var, kunde han aldrig se sig mätt på 
den synen. Den slutade med att pastorn slog armarna om 
flickan och lyste frid och välsignelse öfver henne. Sedan 
sprang hon fram till Mäns: ”Tack för att du varit snäll emot 
.mig i dag och sof godt” — sade hon och skakade hans hand. 
Men i dörren skickade hon ännu en gång slängkyssar till 
allesammans, innan hon stängde den efter sig.

Förliden afton var han ännu med om allt detta, och 
nu! . . . han såg sig omkring . . . drömde han, eller var den 
ruskiga synen verklighet? . . . Hade de nu allesammans gått 
till hvila utan att tänka på eller tala om honom? Han var 
säker på att de icke gjort det; en hemlig röst sade honom 
till och med att pastorn bedt en särskild bön för honom, 
och att de andra af hjertat instämde deri...

”Hvad drömmer du om, efter du ser så lycksalig ut?” .. . 
frågade våldsmannen med ett hånskratt.

Måns brydde sig inte om att svara.
”Jag kan väl tro det är om din sköna?... Var du så 

galen i ungen, att du icke fick stanna qvar?”
Måns gapade förundrad: ”Hvad menen I?”
”Tror du icke jag vet, hur det hänger ihop!”
”Med hvad?”
”Gör dig inte till med mig; det lönar inte. Du har 

blifvit bortkörd, och är du något till pojke, så vill du hämnas.”
”Jag har inte blifvit bortkörd; jag gick frivilligt.”
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”Men du hade inte gått, om du inte blifvit tvingad 
dertill ! ”

Måns funderade litet: ”Nej, det kan väl hända,” svarade 
han fullt uppriktigt.

”Att du inte är riktigt att lita på, det ser jag nog, det 
är dåligt krut i dig, men du vet för mycket, att jag skulle 
låtit dig löpa — om du också haft lust för det.”

”Konsten hade inte varit stor” — sade Måns och vi
sade på den halföppna dörrn.

”Säger du det !”...Han drog upp en liten hössa och 
vände mynningen mot honom.J

Men Måns gjorde ingen rörelse af fruktan. ”Det var al
drig min afsigt” — sade han.

”Hur kom det sig? Gissade du?” ... han gjorde en rö
relse med vapnet.

”Nej, men jag vill'förtjena pengarna —”
”Femtio riksdaler?”
”Nej hundrade!”
”Nå det kan så vara. Du skall locka ut flickan i 

skogen till mig — ”
”Ja, det skall jag göra.”
”Men på hvad sätt?”
”Jag går in och —”
”Förråder mig kanhända! Nej du skall skrifva och be 

henne komma ut —”
”Hon går aldrig ut allena —”
”Om du ber henne komma —”
”Det går an att försöka.”
”Hvar är hennes sofrum?”
”Inne hos pastorskan.”
”Det ligger åt gården?”
”Ja!”
”Hon lägger sig tidigare —”
”Ja —• ibland — —”
”Alltid, det vet jag! Du är inte att lita på du!”
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”Det har händt att hon suttit inne hos pastorn, tills 
pastorskan kommit och hemtat henne.”

”Men vanligtvis har hon gått och lagt sig förut och 
släckt ljuset. Pastorskan har tändt det ett par timmar se
nare, så der omkring kl. nio.”

”Hur vet ni det?”
”Dumhufvud!... Tror du inte att jag har reda på för

hållandena så bra som du! Hör nu min plan. Yi följas åt 
till komministerhuset nu genast... Grinden är stängd, men 
vi klifva öfver den. Vanligen går ingen menniska ut genom 
porten efter åtta, och gårdshunden förråder oss inte då du 
är med. Stenmuren kastar stark skugga, så att från fönstren 
kan ingen bli oss varse. När vi sett att flickan kommit in 
och släckt ljuset igen, ropar du henne helt sakta.” .

”Men om hon inte hor?”
”Var lugn du. Jag skall kasta så mycket sand på ru

tan att hon nog skall vakna.”
”Ja, det går an.”
”När hon öppnar fönstret, så ber du henne i de bevek- 

ligaste ordalag att klättra ner på stegen, som du fört med.”
”Det gör hon inte.”
”Då kostar det ditt Iif!”
”Hvarför det?”
”Tror du jag betalar dig hundra riksdaler för att du 

står och ser på, hur jag bär bort henne? Du är limstången 
har jag ju sagt, det är på dina böner hon skall komma, och 
förråder du mig eller nekar göra din pligt, skall du aldrig 
mera se solen gå upp!... Nu hoppas jag vi förstå hvarandra!”

Måns stirrade mållös på honom.
”Haha! så blek han är om nosen!... Harkrank!... Hvar

för tog du inte bränvinsklunken, den skulle ha stärkt dig. 
Port nu, vi måtte genast ge oss af.”

Att säga att Måns var vid sina sinnens fulla bruk, vore 
orätt;-han tyckte sig vara en främmande menniska, en tjuf,
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en rånare, som i sällskap med en äldre kamrat gick ut till 
sin gräsliga lian dtering.

Nästan utan att veta hvad han gjorde, tog han sitt 
knyte med sig.

”Hvad skall det tjena till?” frågade den andre, ryckte 
det af honom och kastade in det i stugan igen. ”Du kan 
behöfva att ha begge händerna lediga, och det är ingenting 
som hindrar dig att hemta det här i morgon.”

”Ska vi inte hit tillbaka i afton.”
”Nej; när vi väl äro ifrån presthålan och ute på lands

vägen, så narra vi flickan att dricka ett glas vin för att stärka 
sig med. Det innehåller en stark sömndryck, och hon som
nar derefter genast och sofver som en sten i tolf timmar. 
Då får. du dina penningar, och derefter skiljas våra vägar.”

”Och hon —?”
”Jag tar henne med mig, kan du väl begripa. När hon 

vaknar, äro vi så långt härifrån och på ett så säkert ställe, 
att hon kan skrika och gråta hur mycket hon vill, utan att 
det gör oss något.”

Lyckligtvis var det redan så mörkt, att våldsmannen 
icke kunde se uttrycket af fasa och förskräckelse på Måns’ 
bleka anlete. Hans tystnad tillskrefs endera bifall eller ock 
en fraktan, som icke vågade göra motstånd; hvilketdera kunde 
just vara detsamma.

Ändtligen var man framme. Begge klättrade öfver den 
stängda grinden. Visst murrade Cato och upphäfde några 
gläfs, men Måns lockade sakta, och han tystnade genast. 
Strax derefter öppnades porten, och en röst ropade: ”Är nå
gon der?” Intet svar följde.

”Det var väl någon, som gick förbi. Det är fasligt mörkt 
i qväll; man ser knappt handen för ögonen?” Efter denna 
upplysning stängdes ånyo porten.

”Nu är vår stund inne. Kom, vi skola gå närmare. 
Hvad ditt kräk, du darrar tror jag?”
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”Kommer sig väl af ovana vid handtverket! Gjorde ni 
inte det första gången?”

”Tig lymmel och passa på!”
De hade nu dragit sig helt nära boningshuset och fön

stret. Stegen stäldes upp alldeles under detsamma. Der- 
efter stodo begge orörliga, utan att vexla ett ord. Vålds
mannen höll med kraftig hand Måns i kragen.

Den senare tvekade icke att ge sitt Iif för att lädda 
Hortense, men han borde tillika varna henne för faran; efter 
hans död var den ju lika hotande som förut.. . Men hur detta 
skulle göras, det hade han icke klart för sig.

Ett ljus lyste genom den nedfälda gardinen; hon hade 
kommit in; den lätta skuggan sväfvade fram och tillbaka, 
och hon gnolade sakta melodin till en psalm . . .Hastigt flyt
tades ljuset på sidan, hon drog upp gardinen och öppnade 
fönstret: ”God natt, Måns!” hviskade den ljufva barnastäm- 
man. ”Gud välsigne och bevare dig!... Håll alltid af mig 
lika mycket som jag skall hålla af dig.”

Hon hade ställt ljuset på ett bord bredvid fönstret, men 
skenet deraf föll rakt på de tvenne förvridna anleten, som 
skådade upp till henne.

”Tig!” ljöd det nästan omärkligt från bofvens läppar, 
medan han högg ett allt fastare tag. ”Rör dig icke!”

Måns tyckte att strupen snörpte ihop, det var honom 
omöjligt att få fram ett ord .. . Men på samma gång fyldes 
hans själ af en onämnbar ångest; räddade han henne inte 
nu, var hon förlorad...

Hortense ville släppa r.er gardinen, men något var i olag 
med snöret, hon måste se upp igen!

”Mördare” — ljöd rösten nedanföre ... Hon såg dit... 
och kände igen Måns!... I samma stund smälde ett skott.. . 
”Måns! Måns!” nästan gallskrek hon — och ville rusa ut.. .

Men bofven hade sprungit upp för stegen och ryckt upp 
fönstret; innan hon hunnit till dörren, höll han henne i sina
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armar och släpade henne mot fönstret... Stegen föll i det
samma omkullslagen ned på gården.

”Fördömde pojke, fick du inte nog!” ... mumlade han!...
Köster hördes utanföre, rundt omkring — steg närmade 

sig. Hortense slog begge armarne kring fönsterstolparne, hon 
sparkade och skrek, det skulle dröjt för länge att få henne 
med och här gälde att rädda lifvet... Med en ed släppte 
rånaren henne och hoppade ut genom fönstret. Hur han lyc
kades komma helbregda ner öfver muren och sin väg, kunde 
ingen begripa, men borta var han.

När de gamla kommo inrusande till Hortense, var hon 
i ett tillstånd af fullständig sinnesförvirring, talade en
dast om riddare och bortröfvade prinsessor, och ropade emel
lanåt på Måns.

Tjenstfolket hade emellertid skyndat ut på gården. Några 
personer, som gått förbi och hört skottet, hade hoppat öfver 
grinden; man hade funnit en person badande i blod; han 
hade blifvit bortburen i köket; alla trodde honom vara rå
naren, och bestörtningen blef derföre stor, när man kände 
igen Måns.

Pastorskan blef i tysthet utkallad; hon hade hittills va
rit sysselsatt att jemte sin man, bringa Hortense till sans- 
ning, men detta var inte lätt: ”Vi måste gifva henne in 
något stillande läkemedel” — sade hon — ”Jag kommer 
strax tillbaka. Håll henne qvar i famnen så länge.”

Yid första åsynen af Måns trodde hon, att han var död ;. 
han låg med öppen mun och tillslutna ögon. Man kunde 
inte höra att han andades!... Men då någon sade, att han 
nyss förut sakta jemrat sig, gaf hon genast befallning om 
att han skulle läggas i pastorns säng. Bud skickades efter 
läkaren, och sjelf lade hon hand vid gossens afklädning. 
Blodet flödade ur många små sår, och hon förstod att vap
net varit laddadt med hagel.

Omslag pålades, hon gjorde hvad hon förmådde att
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hämma blodförlusten, men gossen låg fortfarande lika käns- 
lolös, mera lik en död än en lefvande.

Läkaren hade ännu inte hunnit komma, hon skyndade 
efter det läkemedel, hon ansåg lämpligt för flickan, och åter
vände dermed till sitt rum.

Den gamle presten hade lagt sig ner på hennes säng. 
Han höll fortfarande flickan i sina armar; begge sofvo lugnt 
och stilla.. Hon bredde omsorgsfullt öfver dem: ”Gud väl
signe eder” — sade hon — ”Ni skolen ingendera få veta 
något förr än i morgon.”

Läkaren kom och verkstälde genast en omsorgsfull un
dersökning på gossen. Han sade att flera hagel inträngt i 
kroppen, men huruvida de skadat någon ädlare del, var omöj
ligt att genast afgöra.

Ändtligen öppnade Måns ögonen: ”Är hon räddad?” var 
hans första fråga?

”Du menar Hortense?”
”Ja!” hviskade han.
”Hon är derinne och sofver lugnt.”
”Gud ske lof!”
”Men du sjelf Måns?”
”Med mig är ingen fara!”
Läkaren anhefalde stillhet, de nya förbanden tycktes vara 

behagliga för patienten, och han sade sig vilja försöka att 
sofva. Ungdomen har ingen bättre läkare än sömnen, och 
när den åtar sig att bota det onda, kan man vara säker på 
att den lyckas.

,Pastorskan gick under tiden på vakt. Naturligtvis var 
komministern den som först vaknade. Hon berättade honom 
hvad som händt Måns, och han lyssnade förskräckt; alltsam
mans var dem en gåta, och läkaren hade sagt, att inga frå
gor borde ställas till Måns förr än han återkommit och hun
nit inhemta dennes helsotillstånd.

Hortense fortfor, att sofva, och hon flyttades i sin egen
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säng utan att väckas deraf. Men hennes gamle fosterfar gick 
inte ifrån henne. ”Hon måste öfvervakas, jag känner henne 
jag,” sade han.

Och med ett anskri flög hon upp ur sängen. ”Måns! 
Måns!” ropade hon ångestfullt.

”Han sofver derinne!” svarade fosterfadren.
Hon sprang till fönstret och såg ut! Solen lyste klar ... 

”Der stod han!” — ropade hon — ”Och se se! det är hans 
blod som stänkt upp på väggen.”

Det var svårt att göra begripligt för henne, att Måns 
det oaktadt kunde lefva, och endast den förklaringen att han 
skulle bli ledsen om han såg henne gråta, kunde förmå henne 
till stillhet och lugn.

Men när pastorn frågade henne, om hon kunde berätta 
hur allt tillgått, då gjorde hon det på ett sådant sätt, att 
hela uppträdet åskådliggjordes för åhöraren. Med ord och 
åtbörder framstälde hon först sig sjelf, berättade hur hon 
hade öppnat fönstret för att taga godnatt af Måns; hans 
rop ... den blixtsnabba åsynen af hans bleka anlete, mörda
ren vid hans sida ... Hennes skrik och flykt! ... striden med 
röfvaren — alltsammans återgafs med Iif och passion — det 
var tydligt, att hon upplefde alltsammans igen; också slu
tade berättelsen med att hon högt skrikande kastade sig i 
sin gamle fosterfars armar och bad honom hålla henne väl 
fast; röfvaren kunde nästa afton komma tillbaka.

Småningom lugnade hon sig. Hotelsen att inte annars 
få komma in till Måns förmådde henne till sjelfbeherskning, 
och pastorns föreställningar om hur hon först af allt borde 
tacka Gud både för sin egen och Måns’ underbara räddning, 
gåfvo hennes tankar en ny och allvarligare riktning.

Läkaren återkom på förmiddagen; några hagel uttogos 
ur kroppen, och patienten ansågs stark nog att afge en be
rättelse om förloppet.

• Man fick nu ändtligen begrepp om ändamålet med det
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tillämnade rofvet, men hvar söka gerningsmannen och isyn
nerhet dem som utsändt honom?

En undersökning anstäldes visserligen i den af Måns 
uppgifna skogshyddan, men der fans ingenting annat än öf- 
verlefvorna af en måltid och det knyte, som innehöll Måns’ 
kläder.

En rättslig undersökning borde anställas, men dertill 
var nödvändigt att meddela Nils Månsson livad som händt; 
likväl ville de gamla dröja dermed några dagar, tills goda 
underrättelser kunde meddelas om Måns.

Hortense gaf sig ingen ro, innan hon fick komma in 
till honom, och man samtyckte ändtligen.

Sakta som en elfva smög hon till hans säng, lade han
den på munnen till tecken att han icke fick tala; satte sig 
på en pall med ”prinsessan” i sitt knä, och skull.e suttit så 
hela dagen, om icke pastorn tagit henne ut med sig för 
att gå.

”Det är obegripligt att hon kan förhålla sig så stilla” — 
sade komministern.

”Pratar hon icke med dig?” frågade pastorskan, då hon 
var allena en stund med Måns.

”Icke med mig!” — svarade han leende.
”Någon annan är här ju inte.”
”Jo ”prinsessan”. Hon berättar de vackraste sagor för 

henne. Det är så roligt att höra på.”
”Men tröttnar du inte?”
”Nej, aldrig, aldrig!”
Småningom blef den sjuke så mycket bättre, att han 

både kunde få tala och svara, och nu hörde nian återigen 
barnens klingande skratt.

En dag då komministern endast med möda förmått Hor- 
tense att följa sig på en promenad, sade han till henne med 
en ton af missnöje: ”Jag tror, du håller mer af Måns än 
af mig.”

”Jag håller af er*begge!”
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”Men hvilkendera mest.”
”Jag vill läsa med far!”
”Och spela och sjunga?”
”Ja det också!”
”Och så måste vi tala med hvarandra.”
”Mycket ofta!”
”Och så skall du gå i hushållet med mor!”
”Ja, det också!” sade hon med en lätt suck.
”Men hvad återstår då för Måns.”
”Jag skall gifta mig med honom.”
”Gif—ta —”
”Ja, när jag blir 20 år och han 25.”
”Hvem har sagt det?”
”Vi sjelfva förstås —”
”1 ären två oförståndiga barn!”
”Inte så oförståndiga heller.”
”Det förvånar mig att Måns —”
”Han har inte hittat på det!”
”Är det du som —?”
”Ja far! Han har varit så snäll emot mig, och så tyc

ker jag inte om någon annan.”
”Men kära Hortense, inte brukas det att —”
”Han är riddaren, som räddade mig från röfvaren, och 

efter han icke kan gifta sig med prinsessan, så måste det bli 
med mig.”

”Men Måns måste ha en hustru, som kan arbeta och 
göra nytta.”

”Såvida hon icke har mycket pengar.”
”Det har inte du.”
”Jo visst!”
”Hvarifrån har du fått dem.”
”Det vet jag inte.”
”Nå hvar äro de då?”
”Det vet jag inte heller.”
”Du har drömt om dem.” •
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”De komma nog far, i sinom tid.”
”Men om du inbillar Måns sådant, kan du törstöra hela 

Irans framtid.”
”Jag har inte sagt det till honom.”
”Gör det heller inte till någon annan. Låt det bli oss 

emellan, tills pengarna komma.”
”Ja, det skall bli oss emellan.”
”Och så är det mannen som friar, inte den unga flickan?”
”Hvarför det far, om hon tycker om honom?”
”Det är en vedertagen sed, och det tillhör så väl prin

sessan som bonde-dottern att emottaga friare-anbud, icke att 
göra dem.”

”Det visste jag inte.”
”Du måste således vänta, till Måns kan sätta bo, då får 

du se, om han kommer till dig.”
”Hur säger han då?”
”Jag förmodar: Jungfru, viljen I blifva min äkta maka 

och dela med mig glädje och sorg?”
”Och hvad svarar jag?”
”Ja! om du vill; nej! om du inte vill!”
”Jag svarar ja! förstås.”
”Såå!”
”Det kan jag väl genast få säga honom.”
”Inte förr än han friar!”
”Och han friar inte förr än han kan sätta bo?”
”Nej inte förr, om han är en förståndig yngling!”
”Det är han, far!”
”Då får du ge dig till tåls!”
”Ja, jag får väl det!”
Detta samtal hade ytterligare satt myror i hufvudet 

på komministern; han hade för flera dagar sedan skrifvit till 
Nils Månsson och längtade nu allvarligt, att denne skulle 
komma.

Det inträffade också dagen efter sedan detta samtal egt 
rum. Nils Månssons vanligen så lugna anlete uttryckte oro,
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den förmärktes också i rösten, då han frågade efter Måns 
och ' sedan lät förstå, att han ville gå in till honom allena.

Samtalet varade i flera timmar, men derefter syntes Nils 
Månsson lugn och nöjd som vanligt.

Till prestfolket uttalade han sin varmaste tack för allt 
hvad de gjort för hans son.

”Han har rikligen gäldat det” — sade pastorn. ”Utan 
honom skulle vi nu vara försänkta i den bittraste sorg.”

”Och för andra gången hafva varit barnlösa,” sade pa
storskan med rörelse.

Måns hade berättat sin far alla detaljerna för det tilläm- 
nade bortförandet, och de gamla öfverlade tillsammans om 
hvad som kunde vara orsaken till det besynnerliga förfarandet.

”Hvarföre gifva sig icke hennes slägtingar tillkänna?” 
— sade Nils Månsson — ”Ingen vill bestrida deras rätt.”

”1 veten ju att modern besökte oss en gång” — sade 
komministern hallhögt.

”Jag hörde sägas det!”
”Hon anförtrodde oss sitt sorgliga öde... Hennes slägt 

skulle aldrig vilja erkänna barnet.”
”Derför bad hon oss” — sade pastorskan —.
”Försynens underbara ledning!... Så skulle Ijustkomma 

med henne. — Men nu — nu vore det hårdt att mista det 
kära barnet.”

”Vi ska hädanefter inte taga ögonen från henne,” sade 
pastorskan.

”Om det hjelper!” inföll hennes man.
Nils Månsson sade att han ville skrifva till grefve Brahe 

och berätta hvad som händt.
”Gör det!” genmälde komministern. ”Han känner famil

jen och kan nog utröna, om förföljelsen utgått från dem och 
för hvad ändamål.”

Det var eget att iakttaga den stadga och betänksam
het, som Hortense visade gent emot Nils Månsson. Den 
liflighet i ord och åtbörder, som var naturlig för henne, hade
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Iemnat rum för den långsamhet, som i allmänhet tillhör all
mogen. Hon återgaf den med förvillande trohet, och hen
nes oroliga blickar spejade i Nils Månssons anlete efter det 
intryck hon gjorde på honom.

Komministern bad henne spela och sjunga, och hon 
gjorde det sedan hon förut varit inne hos Måns och frågat 
honom, hvilka psalmer hans far mest tyckte om.

Hon dukade bordet, följde pastorskan ut i köket samt 
bar in maten. Hennes fostermor kunde icke begripa, hvad 
som kom åt henne: Jag känner inte igen flickan, sade hon 
till sin man.

Denne skrattade i mjugg, och då han och riksdagsman
nen en dag sutto i den half-färdiga löfsalen, rökande sina 
pipor, berättade han det förtroende Hortense gifvit honom, 
samt tillika den förvandling, hon undergått sedan han kommit.

Nils Måsson satt som fallen från skyarna. ”Detta var en 
tung nyhet” — sade han.

”Hur så! Hon kan bli allt hvad hon vill.”
”Just derför passar hon icke till bondhustru.”
”Låt honom studera?”
”Det har han icke hufvud till! Och deras medfödda 

naturanlag äro alltför skiljda, att de i längden skulle kunna, 
passa för hvarandra.”

”1 kunnen icke föreställa eder ett sådant välde hon har 
öfver honom.”

”Illa om så är; mannen måste vara fri så i sin vilja 
som sina handlingar.”

”Det är inte otroligt, att prinsen ger henne hemgift och 
kanske utstyrsel.”

”Nej, det är inte otroligt.”
”Men då?”
”Då har jag en ytterligare anledning att önska henne 

icke bli min sonhustru. Lefver jag då, vill jag lika litet 
som nu bli bunden af några tacksamhetsförbindelser.”
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”Jag kan förstå det; men tro mig, liar hon riktigt satt 
sig det i sinnet så —

”Hon är nyss fylda tolf år; ännu är det vi som råda; 
och blir hon allenast skiljd ifrån Måns, skall hon nog snart 
glömma honom.”

”Men han får'ju stanna qvar här ett år till.”
”Inte en dag längre än som är nödvändigt för att han 

utan fara skall kunna föras härifrån.”
”Nej, nu ångrar jag att ha sagt er —”
”Efter de samtal jag haft med honom, hade jag beslu

tat mig derför i alla fall. Han har förändrat sig — icke 
till sin fördel. — Det lefvande intresse han hade för arbetet 
har gått förloradt.”

”Det är skolan —”
”Då är icke heller den hvad den bör vara; dess ända

mål är icke allenast arbetets förädling utan också ökad ar
betslust!”

”1 hafven allt för stränga fordringar!”
”Måns går likasom i drömmen. Gårdsbruket behöfver lika 

väl starka armar som friska tankar; det skall väcka honom 
till Iif och verksamhet.”

”Men så svag som han nu är —”
”1 hafven ju lofvat mig att få dröja qvar här ännu nå

gra dagar?”
”Så länge I viljen!”
”Måns är bättre i dag än han var i går; vid hans ål

der går förbättringen fort. I början af nästa vecka kunna 
vi med all säkerhet anträda hemresan.”

”Hvad skall min lilla flicka säga?”
”Jag skall underrätta henne derom.”
En stund derefter frågade han Hortense, om h‘on ville 

visa honom vägen till den der hyddan ute i skogen, och 
hon var genast villig dertill.

Under vägen frågade hon mycket lifligt efter Måns sy
skon och yttrade mycken lust att få se dem.
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”1 skullen icke tycka om dem” — svarade fadern.
”Hvarför inte?”
”De äro ändå fulare än Måns?”
”Är Måns ful?”
”Ja, det måtte I väl se!”
”Det tycker inte jag!”
”1 han ännu sett så få menniskor.”
När de kommit in i stugan, satte sig Nils Månsson vid 

hordet. Hortense berättade ännu en gång hur allt hade 
tillgått.

”Men hvarför sprang han inte.”
”Då hade rånaren skjutit.”
”Hade han varit qvick i vändningarne, hade skottet stan

nat i dörrn. Så lätt på foten som han är, borde han hunnit 
till prestgården förr än den andre, och så hade ingen olycka 
inträifat —”

”Det är lätt att säga efteråt!” inföll Hortense.
”Men det är svårt att tänka för sig! Det han I rätt 

uti, och det har också Måns bevisat.”
Hortense såg helt häpen ut.
”Men vi ska komma öfverens om att icke säga honom, 

hur dumt han burit sig åt, det skulle såra hans fåfänga allt 
för mycket, och han är allt fåfäng!”

Detta var mer än hon kunde smälta. Hon rätade upp 
sig, medan en flammande rodnad flög öfver hennes kinder: 
”Måns är inte fåfäng!” sade hon.

”När hans far säger det, kunnen I lita på, att han för
står den saken bättre än någon annan.”

Hortense teg och sväljde tårarne. Nej, att han kunde 
vara så orättvis, det hade hon aldrig trott!

”Han är bara en pojke ännu” — fortsatte Nils Månsson 
likasom för sig sjelf — ”1 skolan säga de, att han är klen 
i läsning, men nu skall han hem och hjelpa mig i arbetet, 
och då skall jag med Guds hjelp visa, att det kan bli en 
bra karl af honom.”

Svenska historiska berättelser. VI. 7
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”Ja, det kan det, det kan det!” ropade Hortense, medan 
tårarne strömmade öfver hennes ansigte. ”Måns är den bäster 
den snällaste gosse i verlden,” och med all sin naturliga Iif- 
lighet upprepade hon hans förtjenster, som voro nästan 
oräkneliga.

Måns kunde ändtligen lemna sängen, men han var ännu 
så matt, att han icke utan hjelp kunde gå öfver golfvet. Riks
dagsmannen ville dock inte en dag uppskjuta sin resa, tvert- 
emot sin vana hade han fått en feberaktig längtan att komma 
hem igen: ”Något måste hafva förefallit i hemmet,” sade 
han; ”jag har ingen ro innan jag kommer dit.”

Afskedet från Måns var nästan lika påkostande för alla. 
Pastorskan slöt honom i sin famn och sade, att hon under 
denna sista tid riktigt lärt älska honom.

Komministern talade vänliga förmanade ord, och Hor
tense? hon glömde alla sina löften och föresatser och kastade 
sig högt snyftande om hans hals.

”Lofva mig att du snart kommer tillbaka!” hviskade hon 
till honom.

”Krya upp dig, gosse, du är blek som lärft” ropade fa- 
dren; ”heder och tack allesammans,'låt mig nu taga honom 
med mig.” Och han snarare bar än ledde honom ut till kär
ran, der begge togo plats. Ännu en gång vexlades några 
varma ord och handtryckningar, och hästen sattes i rörelse 
nYarirädd om prinsessan!” ropade Nils Månsson, och så var 
åkdonet ur sigte, och den lilla familjen stod allena qvar.

IV.

Det fordrades stillheten i hemmet och det jemna arbe
tet för att återställa Måns så i kroppsligt som andligt hän
seende; men hvad han genomlefvat, hade gjort ett så djupt
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intryck pâ hans själ, att han aldrig talade derom, icke ens 
med modern.

Den yngre sonen Erik sändes till skolan i Skara, och 
fader Nils lät den äldre, under hans egen tillsyn, allt mera 
taga Eand om åkerbruket.

Han hade skrifvit till grefve Brahe och underrättat ho
nom om den fara, för hvilken Hortense Laval varit utsatt; 
men som han icke gick in i några detaljer, behöfde han icke 
tala om den del, hans son haft i hennes räddning. Det 
dröjde länge, innan något svar kom; det innehöll då den öf- 
verraskande nyheten, att kronprinsen vid resan genom Örebro, 
hade skickat efter komministern och Hortense, samt af flic
kans egen mun hört berättelsen om det tillämnade dådet. 
De kraftigaste åtgärder skulle nu vidtagas för att utröna ger- 
ningsmannen. Kronprinsen var förtjust i sin lilla skyddsling, 
och hon hade erhållet mänga bevis derpå. Slutligen inne
höll brefvet ett ampelt beröm öfver den raskhet, som Måns 
visat, och som hans kongl. höghet hört, att han var en stark 
och stor gosse med fördelaktigt utseende, skulle han genast 
sändas till Carlberg : Den nådige herrn vill sjelf bekosta hans 
uppfostran och draga försorg om hans framtid — skref gref- 
ven.. . ”Om ni sjelf följer honom till Stockholm, få vi till
sammans tala om hvad som är att göra. Hans kongl. hög
het är förtjust att på detta sätt kunna ge er ett bevis på 
sin tillgifvenhet.”

Det var icke med glada känslor, som fader Nils lade 
brefvet tillsammans; men han meddelade det icke till sin 
hustru. Att en qvinna och isynnerhet en mor, äfven den 
bästa — alltid är fåfäng, det viste han och ville derföre 
icke fresta med sådana lysande förespeglingar, som en fram
tida officersuniform.

Efter några veckor kom också ett bref från komministern. 
Det innehöll att Hortense numera, på kronprinsens bekostnad 
hade lärare i alla möjliga ämnen, och att hennes snabba upp
fattning väckte allas förvåning. ”Hon behandlar alla sina
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lärare som om hon vore född prinsessa” — skref presten •— 
”endast mot oss är hon samma kärleksfulla barn som förut. 
Ingenting har gjort henne sådan glädje som den lycka hon 
kunnat bereda Måns. Enligt er vilja och önskan skrifver hon 
icke till honom; men hon har flera gånger frågat mig, om 
jag tror, att han vill komma till Carlberg. Jag svarar, att 
jag betviflar det inte; men det tyckes hon göra.”

”Jag skulle ö,nska, att ni likasom jag, kunde bli ett 
osedt vittne till hennes samtal med ”prinsessan” (dockan 
är fortfarande hennes enda förtrogna.) Ni skulle förvånas öf- 
ver hur trofast barnahjertat kan vara; nu — heter det att 
riddaren är borta, han slåss både till lands och vatten, och 
hon sitter hemma och väntar och får intet bud ifrån honom, 
förr än han sjelf kommer åter att göra henne till sin brud.

Jag förmodar, att riksdagsmannen icke längre betviflar, 
att det är Herrans vilja att de begge barnen skola tillhöra 
hvarandra, och derför tacksamt emottager vår nådiga kron
prins’ välvilliga anbud.” — — — — —-------—------- - —

Eader Nils lade begge brefven tillsammans i sin stora 
plånbok,1 han läste dem gång efter gång, men till någon 
klarhet kunde han icke komma.

Att han icke ensam hade rätt att bestämma öfver sin
sons framtid det insåg han nog------

Yocka efter vecka gick, brefven blefvo allt tyngre att 
bära på! Under tiden hade Måns med nya krafter och vak
nande lust egnat sig åt arbetet. Under den förflutna vin
tern hade timmer blifvit hemkördt i och för en ny ladu
gårdsbyggnad, och genast efter Måns’ hemkomst hade man 
börjat lägga grunden för densamma. Nu gälde det att om 
möjligt få den under tak till vintern, och oförskräckt arbe
tades derpå.

En afton, sedan far och son blifvit allena vid nybygget, 
sade den förre: ”Med tiden bör gården också göras ny; den 
är nu bra förfallen.”
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”Så mycken ritning har jag lärt, att jag allt skulle 
kunna få den temligen ändamålsenlig” — sade Måns.

”Du skulle allt kunna lägga hand vid byggandet med.”
”Ja, det vill jag lofva!”
”Men här är så mycken mark att taga upp.”
”Det.skall väl gå först det?”
”Sådan är min mening!”
”Men sedan, far?”
”Hvem vet hvem som sedan lefver. Erik tycks icke ha 

någon riktig arbetskraft.”
”Än jag då far?”
”Du?” Han tog upp grefvens bref: ”Läs!” sade han.
Måns läste: En stark rodnad färgade derunder hans kin

der. Han läste om brefvet ännu en gång; sedan lade han 
långsamt ihop det och lemnade det tillbaka.

”Må!”
”Jag vill inte, far!”
”Hvarför intet”
”Jag tycker mera om att bli bonde!”
Det lyste till i ögonen på fader Nils, men han beherr- 

skade sin rörelse; ”Tänk på det först,” sade han.
”Hur länge!”
”Tag dig en veckas betänketid, men rådgör icke med 

någon; icke ens med mor?”
”Nej, det skall jag inte.”
Men när Måns efter veckans slut kom tillbaka och sade 

att han stod fast vid hvad han en gång sagt, då påminde 
fader Nils honom om att han aldrig skrifvit till kommini
sterns och tackat för all deras godhet emot honom. Nu 
kunde det icke uppskjutas längre, och med detsamma skulle 
han berätta om det granna anbud, som blifvit honom gjordt 
för hans fars skull. Men med dennes samtycke hade Måns 
beslutat att förblifva bonde; efter hans förmenande var det 
att odla jorden ett lika hedrande yrke, som något annat.

I mycket vördnadsfulla ordalag besvarade Nils Månsson
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derefter grefvens bref och betackade sig för den stora ära, 
som blifvit tillernad så väl hans son, som honom. Inom 
det stånd de tillhörde, hoppades de i ord och handling kunna 
bevisa sin trohet och kärlek för kung och land.

Emellertid hade ett starkt motstånd yppat sig inom 
socknen i följd af Nils Månssons sträfvan för folkskolan, men 
med en seghet, som af inga hinder lät afskräcka sig, höll han 
fast dervid, och återkom dertill vid hvarenda sockenstämma. 
Det gick så långt, att han en gäng var nära att bli utkörd 
från sockenstugan i följd af sina ifriga påståenden, att för
samlingen genom sammanskott skulle åvägabringa en skola.

Skrik och hotelser ljödo emot honom, men han stod 
lugn dervid och lät motståndarne skrika sig hesa. När stor
men ändtligen lagt sig, sade han på sitt enkla sätt, men 
med hög och klar stämma:

”Det faller mig underligt före, att jag, som står här så
som målsman för edra egna barn, mig betrakten I såsom 
eder fiende. Yoren edra hustrur här, skulle de allesammans 
ställa sig på min s*ida, ty modershjertat låter icke förvilla 
sig: det önskar ljus och klarhet. Eller hafven I väl någon
sin hört talas om en blind mor, som icke önskat att hennes 
barn skulle se?. . .Nåväl, I blinde fäder, lären den rätta kär
leken till edra barn af edra hustrur, och förmenen icke de 
små de kunskaper, I icke sjelfva egen. Bedjen till Gud att 
den klarhet, som utströmmar från lifvets eviga källa, må 
komma alla hans barn till godo; så höga som låga, så fat
tiga som rika.”

Det var måhända icke så mycket orden, som fast mer 
den innnboende känsla, hvilken dikterade dem, åtbörden, ut
trycket, som grep åhörarne och förstummade alla vidare in
vändningar; de fleste smögo sig bort, men någre stannade 
qvar, och desse sade Nils Månsson, att han väl ändå slutligen 
skulle få som han ville.

Under tiden var tillståndet i landet icke det bästa.. Be
kymmersamma ekonomiska förhållanden nödgade regerin-
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gen först att inställa uppbörden af kronoutskylderna, sedan 
att sammankalla en ny urtima riksdag.

Nils Månsson blef ånyo enhälligt vald. ”Gifve Gud jag 
kunde uträtta något — sade han — men sitta samme män vid 
styret, blir det en ropandes röst i öknen! Hvad som nu skett, 
förutsade jag med flera redan under den förflutna riksdagen.

”Att kreditanstalterna vållat ondt, det bör regeringen 
ha kommit under fund med!” yttrade en af socknens äldste, 
den gamle förståndige Sten Stensson, som Nils besökte kort 
före sin afresa. ”När Malmö diskont kom på obestånd, var 
det att förutse att den skulle draga Göteborgs- och Göta 
Kanals med sig.”

”För att ordna villervallan fordras enighet melllan stats
makterna” — återtog Nils. — ”Kunde man endast förmå re
geringen att framlägga en stathushållningsplan.”

”Den främmande fursten förstår inte oss och vi inte ho
nom!” . .. mumlade gamle Sten helt betänkligt.

”Det öfversätts —”

”Hjelper inte — Vi passa för hvarandra som eld och 
vatten!”

”Det skall väl bli bättre med tiden.”
Den gamle skakade på hufvudet. ”När elden slocknat, 

«tår falaskan qvar!. . . Hvad duger den till?”

Ständerna voro sammankallade till den 20:de November 
1817. Genast efter deras ankomst spred sig underrättelsen 
om den gamle konungens sjukdom, men det gaf icke anled
ning till någon oro, man visste att han icke på flera år be
fattat sig med rikets angelägenheter.

Det dröjde som vanligt temligen länge, innan det egent
liga riksdagsarbetet började. Så kommo julferierna, och dessa 
voro nyss slutade, när underrättelsen spred sig att konungen 
nödgats intaga sängen. Han afled den 5:te Februari 1818.

Men samtidigt spredos rykten om stämplingar till för
mån för det störtade konungahuset. Riksdagsmännen sågo
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undrande på hvarandra, ingen fans som i sin hemort hade 
hört talas om sådana, och i Stockholm berättades hur man 
öfverallt i landet sökte undergräfva nationens förtroende till 
konungen, samt att Carl XIII:s död, var signalen till en om- 
hvälfning i Sverige och mera dylikt.

Rättsundersökningar företogos, men de ledde till ingen
ting. Ständerna aflade sin ed till den nye konungen, och 
den ende, som visade oro dervid, var han sjelf, att döma af 
den rörelse, han förrådde i hela sitt väsen. Visst flög det 
som en elektrisk gnista genom församlingen, när den forne 
franske soldaten satte sig på Gustavernas tron, men ceremo
nien gick sin jemna gång, och lika litet der som för öfrigt 
någorstädes i landet spordes tvekan vid att erkänna Carl XIV 
Johan som konung i Sverige.

Och nu likasom förut verkade hans personlighet nästan 
berusande på dem, med hvilka han tillfälligtvis kom i be
röring. Folket jublade vid hans åsyn, i deras ögon var han
— synnerligast i början — nästan en gud.

Men inom riksdagen tog sinnesstämningen en allvarlig 
riktning. 1809 års grundlager hade lagt i ständernas händer 
magten att kontrollera styrelsens åtgöranden, och de tycktes 
vara i fullt medvetande af sin betydelse inom representatio
nen. ”De menlösa tiderna äro nu förbi,” yttrades oförskräckt
— ”vi tänka icke längre underkasta oss ett numera obehöf- 
Iigt förmynderskap.”

Riksdagens ändamål var penningeväsendets förbättring, 
men oaktadt alla strider kom man icke till ett afgörande 
beslut. Den nye konungen, som inbillade sig vara en utmärkt 
financier, ville icke lyssna till sådana män som en Järta och 
en Wirsén, och trasslet ökades derför i stället att minskas.

Bland de bekantskaper, Nils Månsson gjorde vid denna 
riksdag var en gammal assessor Osvald. De träffades van
ligen vid samma middagsbord och meddelade hvarandra sina 
intryck.

Konungen hade blifvit krönt i början af Maj, och någon
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hade anmärkt, att han nu tycktes vara lugnare för sin ställ
ning än förut.

”Det kommer han icke att bli så länge han lefver,” sade 
assessorn. ”Han inbillar sig att det är adeln som innehar 
högsta makten i riket; och han gynnar detta stånd att det 
må blifva honom ett stöd mot de demokratiska rörelser, han 
ständigt väntar hos folket.”

”Han har sjelf utgått från folket” — sade Mls Månsson; 
”skall icke den forne republikanaren befordra sitt lands ut
veckling i frisinnad riktning?”

”Carl Johan är fransman, och han anser att i Frankrike 
är det eftergifterna åt folkmagten, som Iedt till tronens om
störtande och upplösning af alla moraliska band. Han har 
icke lust att göra samma erfarenhet här.”

”Ni tror då att det är konungens afsigt att endast hålla 
fast vid det gamla?”

”Om han med bibehållandet af svenska kronan kunde 
stryka ut 1809 med allt hvad dertill hör, ur Sveriges anna
ler, skulle han med glädje göra det. Är icke indragnings- 
makten ett bevis derpå?”

”Jag skall icke dö lugn förr än den blifvit upphäfd.”
”Och dessa eviga skriftvexlingar med alla Europas hof 

om den benämning, som prins Gustaf antagit. Hvad gör 
det oss, hvad borde det göra Carl Johan, om han kallar sig 
prins af Sverige, när han icke i sjelfva verket är det? En 
sådan skuggrädsla gör en konung löjlig!”

En dag när Mls Månsson återvände till sitt hem i Stock
holm, mötte han utanför porten en livréklädd betjent, som 
bugande lemnade honom ett bref.

Han öppnade det.
”Den person som skrifvit detta, anhåller att ni ville hedra 

henne med ett besök. Gif budet ordres när han får åter
komma för att hemta er.”
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Brefvet hade ingen underskrift: ”Hvem har skickat eder?” 
frågade han.

”Jag är förbjuden att säga det.”
”Såå!”
”När får jag komma tillbaka?”
”Det är ingenting som hindrar mig att följa er nu ge

nast. Gå förut!”
Betjenten lydde. Han styrde kosan öfver Gustaf Adolfs 

torg och Fredsgatan till Drottninggatan; der ringde han på 
portklockan till ett tvåvåningshus af temligen gammalt men 
ståtligt utseende. Porten flög nästan genast upp, och begge 
inträdde.

Tvers öfver portgången var en stor gård, och der stod 
en täckvagn förspänd med tvenne stampande otåliga hästar. 
Fader Nils märkte, att kusken bar samma livré som hans 
följeslagare.

”Skall friherrinnan fara ut?” frågade denne.
”Ja!”
”Behagar ni vänta härnere, jag skall genast underrätta 

henne.” — Han snarare flög än sprang uppför trappan, och 
riksdagsmannen stannade gerna qvar der nere för att betrakta 
hästarne, som särdeles behagade honom.

Men inom en minut var betjenten nere igen. Med hat
ten i hand bad han riksdagsmannen stiga upp. Kusken fick 
befallning att spänna ifrån, det blef ingen utfärd af.

”Hvad kan nu vara på färde? Jag tycks vara en vigtig 
person,” tänkte vår hederlige Nils Månsson.

Betjenten förde in honom i ett stort ekpaneladt rum af 
dystert utseende. Tunga gardiner hängde ner, och en spar
sam dager föll in derigenom. Hviskande bad betjenten ho
nom dröja här några ögonblick, medan han gick in för att 
anmäla.

Nu fick Nils Månsson god tid att se sig omkring. Han 
såg att alla väggar voro betäckta med bataljstycken, och
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öfver dörren hängde porträttet af en äldre man, klädd i hof- 
drägt. Golfven voro betäckta med mattor, och troligtvis låg 
det halm under dem, ty fader Nils tyckte att han trampade 
i bolster och var rädd för hvart steg att falla omkull.

Ändtligen återkom betjenten och gjorde tecken åt ho
nom att stiga in. I förbigående hviskade han: ”Tredje rum
met härifrån!” och skyndade ut.

Med ej så liten undran anträdde Nils Månsson sin äf- 
ventyrliga färd. Ju längre in han kom, desto högre blefvo 
halmbäddarne, och desto svårare hade han att gå. Dags
ljuset var lika sparsamt tillmätt öfverallt, men i det tredje 
rummet brann en lampa i taket; för öfrigt syntes allt så 
mörkt, att det icke var möjligt att urskilja något visst fö
remål.

Nils Månsson stannade och såg sig omkring,’ oviss huru
vida han skulle gå fram eller tillbaka.

”Var god och kom närmare!” ljöd en klagande, åldrig 
röst från ett hörn af rummet.

”Det skulle jag gerna göra, om jag bara såg” — sva
rade han — ”men här är så mörkt.”

”Ni vänjer er snart vid det, och mina ögon kunna inte 
fördraga mera ljus” — yttrade ånyo rösten.

”Här är också så svårt att gå!” sade han och fattade 
tag i ett nära stående föremål, då han höll på att falla. 
Detta föll tungt ner på honom i golfvet.

”Håll er stilla så länge!” ljöd stämman häftigt; en klock
ringning förnams, och från motsatta sidan öppnades en dörr! 
”Friherrinnan ringde,” sade en ungdomlig röst.

”Ljus!” befallte stämman.
Nästa ögonblick inburos tvenne höga armstakar, som 

sattes långt bort i rummet och genast förseddes med skärm. 
Tjenarinnan sväfvade sedan fram till Nils Månsson, fattade 
hans hand och förde honom till höger, der han i en soffa 
upptäckte en figur, nästan begrafven i kuddar. Flickan skyn-
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dade derefter att taga upp en bild från golfvet, hon stäldes 
den ifrån sig och skyndade genast ut.

”Jag hoppas att ingen skada skedde” — genmälde fa-' 
der Nils; ”men jag duger icke till att leka blindbock!”

”Ni är riksdagsmannen Nils Månsson!” frågade rösten 
med ett uttryck af otålighet.

”Ja, det är jag!”
”Det var ni som för snart åtta år sedan tog hand om 

en liten flicka på gatan i Örebro.”
”Det är sant.”
”Jag är hennes mormor!”
”Verkligen!... Får jag be om namnet?”
”Kalla mig friherinnan.”
”Friherrinnan har förmodligen varit okunnig om barnets 

tillvaro eftersom —.”
”Det har jag — fullkomligt okunnig!” utropade hon 

häftigt. ”Min dotter gjorde en messalians, min man försköt 
henne, och vi trodde att hon rest ur landet... När jag se
dan blef enka, annonserade jag i alla franska tidningar, men 
som jag aldrig erhöll något svar, trodde jag att hon var 
död!... 0, jag har lidit gräsligt!” Den lilla figuren skakade 
konvulsiviskt.

”Friherrinnan vet måhända, att man ville röfva bort henne 
för några år sedan.”

”Det var hennes fars slägtingar, som ville bemägtiga 
sig henne för att på det sättet komma åt min förmögenhet; 
ty jag är rik, mycket rik skall ni veta.” Den jemrande stäm
man lät om möjligt ännu mera klagande.

”Och friherrinnan har varit okunnig om allt detta?”
”Jag talar sällan med någon främmande, och min slägt 

har funnit sin uträkning vid att inte låta mig veta, att jag 
hade en dotterdotter. Nu säga de, att det skett af ömhet 
för mig!.. . men jag genomskådar dem ...”

”Det är förmodligen grefve Brahe —”
”Ja, det är denne förträfflige unge man; det svenska
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ridderskapets blomma och den nye konungen med det med
födda majestätet!... Yet ni, han vill besöka mig för att be
rätta om min lilla Hortense . .. Hör på, der på etagèren lig
ger ett porträtt; har ni sett hvem det liknar?”

Af riktningen på hennes hand kunde Nils Månsson se, 
hvar han skulle söka porträttet. Han bar det till ljuset för 
att riktigt kunna betrakta det.

”Det är likt Hortense, men vackrare,” sade han.
”Det är också äldre än hon, ”svaradö rösten hörbart 

smickrad. ”Porträttet är mitt, och edra ord bekräfta hvad 
grefve Magnus sagt mig. Hon skall vara mycket liflig?”

”Som eld och lågor.”
”Alldeles som jag vid hennes ålder.”
”Hon är sina fosterföräldrars glädje!”
”Det tror jag det!”
”Utan dem vet jag icke hur det skulle gått med henne.”
”Jag skall löna dem!”
”Sådana tjenster kunna icke betalas med penningar, fru 

friherrinna.”
”Med hvad då?”
”Jag tror de icke alls kunna betalas.”
”Hm, det få vi väl se! Jag tänker taga min dotterdot

ter hem till mig.”
”Är det mig tillåtet att gifva ett råd?”
”Gör det!”
”Låt henne vara der hon är ännu några år. Hon är 

uppfödd i ljus och frihet... Stadslifvet skulle inte bekomma 
henne väl...”

”För min skull bör hon underkasta sig det.”
”För hennes skull bör ni försaka —.”
”Jag skall tänka på saken. Nu [vill jag betala min skuld 

till riksdagsmannen.”
”Friherrinnan är mig ingenting skyldig!”
”Men jag vill inte stå i någon förbindelse!”
”Det gör ni heller inte! Det var det fattiga, öfvergifna
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barnet jag tog upp ifrån gatan. Derföre att jag trodde hon 
intet värn hade, ville jag blifva hennes hjelp.”

”Jag har aldrig haft någon menniska att tacka för nå
got, och på en enda dag blir det två, till hvilka jag icke 
kan betala min skuld.”

”Att vi äro skyldiga mera än vi kunna betala, är en er
farenhet, som vi alla förr eller senare måste göra” — gen
mälde Nils Månsson med djupt allvar.

”Men se min dotterdotter måste jag åtminstone —”
”Så skrif till hennes fosterfar och rådgör med honom.”
”Hur gammal är hon —.”

•”På fjortonde året.”
”Grefve Magnus antydde, att hon hade en inklination.”
”Utan all betydelse —.”
”Jag tror det blef min död, om hon likasom modern 

gjorde en messallians.”
"Vi skola hoppas att hon inte gör det.”
”Grefve Magnus sade, att det var en bondpojke. Fi donc!”
”Han räddade henne ifrån att bli bortröfvad!”
”Det skall jag betala!”
”Han vill ingenting ha —”
”Inte han heller? .. . Mina slägtingar ligga ständigt öf- 

ver mig med att jag skall ge dem penningar, och så kom
mer simpelt folk och vill ingenting ha...”

”Nu skall jag begära min lön!”
”Åndtligen! Nå låt höra?”
”Att hennes nåd afstår ifrån att taga hit sin dotterdotter 

förr än hon fyllt femton år och gått fram till Herrans bord!”
”Det var en besynnerlig begäran.”
”Det är ock lönen för en synnerligt stor tjenst.”
”Det är sant, och jag får väl Iof att bevilja den!”
”Jag tackar och skall icke längre uppehålla?”
Så slutade besöket.
"Och min son skulle komma in i en sådan familj, der 

man kanske med förakt skulle se honom öfver axeln! Hur
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mycket lyckligare är han icke nu; hur oändligt rikare är 
icke det Iif han lefver, emot dessa ständiga trakasserier der 
mitt och ditt utgöra både ränning och inslag. — Men hon, 
den stackars flickan? måhända har hon med modersmjölken 
insupit förmågan att finna sig uti eller motarbeta förhållan
den, som icke behaga henne.”

»

Riksdagen hade dragit ut i närmare nio månader; mén 
till något egentligt afgörande hade man icke kommit, och 
riksdagsmännen längtade till sina hem.

Samtidigt gingo rykten om att Sveriges ställning till de 
främmande makterna var allt annat än säker, och att ett 
krig möjligen låg närmare än man trodde. Nils Månsson 
vände sig till sin vän assessorn och begärde få veta hans 
tanke om saken.

"Det har djupare rötter än från i går” —• sade denne. — 
”Det är efterkänningarna efter två årtiondens strider. Hvad 
som träffat stormakterna, det få vi nu bakslag af, och det 
beror på om vi kunna stå emot det.”

”Vill ni icke tala litet tydligare.”
”Hela Europa befinner sig i ett utmattningstillstånd, och 

regeringarna hafva begagnat sig deraf för att återtaga de 
löften om borgerlig frihet och sjelfständighat, som de af- 
gåfvo då befrielsekrigen satte knifven på deras strupar. Fol
ken i sin enfald trodde, att nu skulle det landsfaderliga re
gementet börja. Det utlofvades också högtidligt i den he
liga alliansen, men vet ni också från hvem den egentligen 
utgick ?”

”Från Kejsar Alexander.”
”1 andra hand ! Det ryska bibelsällskapet hade förberedt 

honom, men för tanken och verkställandet har Europa att 
tacka fru von Krüdener.”

”En qvinna?”
”Har något riktigt sattyg uppkommit i verlden, der icke
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de haft sin hand med? Sedan hon i många år hejdlöst hän- 
gifvit sig åt stora verldens nöjen och vunnit ryktbarhet för 
sitt lättsinne, kastade hon sig på en gång in i mystik och 
svärmeri! Eejsar Alexander vistades då i Wien, och genom 
en god vän lät hon tillställa honom flera bref, vimlande af 
bibelspråk, förnämligast hemtade ur uppenbarelseboken. Kej
saren, som var särdeles mottaglig derför, försjönk i religiösa 
svärmerier. Då öfverraskades han af hennes personliga be
sök. Hon förespådde honom en stor lycka och när fälttåget 
1815 mot all förmodan fick en sådan lycklig utgång, såg 
han i henne en sannskyldig profetissa och i sig sjelf ett red
skap för försynens planer och afsigter. Frun inbillade ho
nom, att han var revolutionens besegrare: ”den hvite freds- 
engeln” och ”Herrans utkorade”, som i Norden skulle grunda 
”Det nya Jerusalem”.

”Och han trodde henne.”
”Fullt och fast. Tre månader efter Napoleons andra 

afsägelse ingick han med Österrikes och Preussens monarker 
den så kallade heliga alliansen. Den innehöll att de skulle 
understödja hvarandra i ett kristligt fostbrödralag; att de 
till sina undersåtar skulle iakttaga familjefäders ställning, 
och att deras folk ej skulle hafva någon annan öfverhet än 
Gud i Kristus.”

”Var det allvarligt menadt?”
”Möjligtvis var det så, när det nedskrefs; men en rysk 

sjelfherrskare menar, att barnens välfärd beror på att de kyssa 
riset, som agar dem, och falla ner för Herrans smorde ! Man 
ansåg i början hela öfverenskommelsen som ett meningslöst 
pladder, men kongressen, som nyligen är afslutad i Aacheni 
bevisar att förbundet kan bli en förmur mot alla frihetssträf- 
vanden. Den heliga alliansen har åtagit sig polismakten 
öfver hela Europa.”

”Sverige har icke ingått deri!”
”Jo visst, och Danmark, som ligger i delo med Sverige
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och Norge rörande norska riksskulden, har hänskjutit frågan 
till stormakternas afgörande.”

”Sålunda kunna också vi få erfara trycket af den heliga 
alliansen?”

”Danmark önskar ingenting högre; det behåller ännu 
norska lejonet i sitt riksvapen och gör allt hvad det förmår 
att skaffa oss ett krig på halsen.”

”Måntro konungen önskar det?”
”Att det blefve en afledare för de inre tvistigheterna 

är säkert, så att icke fruktar han det.”
”Utgången är tvifvelaktig!”
”Men han är fransman, och ”la gloire” är hvad han högst 

af allt eftersträfvar.”
”Det är en underlig verld vi lefva uti!”
”Ja, att inte det här klotet blffvit kaos igen, är mer än 

någon kan begripa.”
”Han förmår det nog, som sagt: ”Hit skall du gå och 

icke vidare!” Med eller mot sin vilja blir menniskan ett red
skap i hans mäktiga hand! Hvad vi kalla kaos, är endast 
början till ett bättre.”

”Det är nog rätt att se det sålunda! Men hör nu, får 
jag inte lyckönska riksdagsmannen?”

”Till hvad då?”
”Direktörsplatsen för Malmö diskont.”
”Derom vet jag ingenting.”
”Jag tror mig veta att saken är afgjord.”
”Bruka icke sådana platser sökas?”
”Brist på sökande har det heller inte varit, men som 

riksdagsman vet, blef förre innehafvaren af platsen skild 
derifrån pä grund af oredlighet. Man var tvehågsen i valet, 
men konungen lär hafva afgjort frågan genom att nämna 
”Monsieur Nils Månsson.”

Påföljande dag erhölls bekräftelse härå. Hans stånds- 
oröder kommo för att lyckönska honom. Fader Nils tackade 
dem hjertligt och sade, att den befattning han erhållit icke

Svenska historiska berättelser. VI. 8
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skulle komma att förminska hans nit för landets allmänna 
frågor: ”Se!” — sade han och visade en liten lista — ”jag 
har i dag gjort upp den här och satt mitt namn främst. 
Vill någon af eder teckna sitt derunder, blir jag mycket 
tacksam.”

Listan afsåg att samla medel för en folskola i Skumparp, 
och Nils Månsson hade tecknat sig för etthundrade riksdaler.

”Jag anser för en heder att bli den näste!” inföll An
ders Danielsson och skref sitt namn.

Flere andra följde, och så tecknades på en kort stund 
365 riksdaler.

”Detta är en välsignad dag,” utropade fader Nils. — ”Nu 
är början gjord.”

Vid det besök han sedan gjorde hos grefve Brahe, emot- 
tog denne honom med största hjertlighet: ”Konungen var för
tjust att ändtligen hafva funnit ett medel att bevisa honom 
sitt förtroende, och om hans tid icke för tillfället vore 
så upptagen, skulle han kallat riksdagsman till sig. Nu 
ville han endast låta honom veta, att han sett sin adop
tivdotter, att hon lofvar bli en skönhet. Det enda som 
är hans maj:t obegripligt är att icke Nils Månsson vill låta 
sin son bli soldat, när konungen lofvar att han icke länge 
skall få vänta på officersepåletterna.”

”Hans håg ligger icke deråt, herr grefve.”
”Men det, fins ingen annan väg —”
”Till hvad?”
”Hortense Laval har sagt konungen, att hon älskar yng

lingen, och förtjust öfver denna barnsliga uppriktighet, har 
hans maj:t lofvat att, så vidt han förmår, befordra uppfyllan
det af hennes önskan.”

”Om några år har hon nog ändrat tycke.”
”Önskar ni då inte denna förbindelse?”
”Nej, herr grefve, de passa icke för hvarandra.”
”Det måste de sjelfva afgöra.”
”Sådan är ock min mening —”



115

”Men dertill fordras, att han erhåller en uppfostran som 
gör honom — i någon mån till hennes jemlike.”

”Efter min mening är det hustrun, som skall se upp 
till mannen, icke tvertom. Min Måns artar sig att bli en 
bra bonde, och — med Guds hjelp — också en redbar men- 
niska. Vill hon en gång dela hans samhällsställning, skall 
jag visserligen afråda derifrån, men jag skall icke förhin
dra det.”

”Ni är mig en ganska besynnerlig menniska och utan 
ett grand äregirighet!”

”Det är min ära att vara svensk bonde, och rent ut, 
herr grefve, jag sätter den så högt som någon annan.”

Den förnäme men godmodige ädlingen syntes litet öf- 
verraskad; men han tryckte bondens grofva hand till afsked, 
med synbar aktning, och följde honom till dörren.

Vid återkomsten till hemmet fann Nils Månsson skörde
arbetet i full gång och Måns i spetsen derför. Det var icke 
utan att han återtagit en del af sitt välde från forna dagar, 
ehuru han nu brukade det med mera förstånd. Mor stod 
som förut under hans lydno och fogade sig med mycken 
lätthet deri, ehuru hon ofta var sträng emot de yngre barnen.

Fader Nils sökte som vanligt att skipa lika rätt åt alla, 
men han lät Måns behålla tillsynen öfver arbetet. Förhål
landet mellan far och son var godt, och den förre medde
lade den senare de förbättringar han ansåg böra göras.

På allt sådant ingick Måns med största ifver; han hade 
isynnerhet stor lust för att b}rgga om boningshuset, men då 
han föreläde fadern den ritning, han uppgjort, frågade denne 
skrattande, om det var hans mening att bygga ett slott.

Måns rodnade. Han tyckte att när man gjorde det sjelf, 
skulle det icke kosta så mycket.

”Jag förstår nog meningen” — sade den kloke fader 
Nils. —”Fem syskon och fem bostäder. Skulle så vi gamla 
lefva, blef det sex hushåll; men jag tror inte att det vore
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nyttigt att inrymma alla i ett lius; bättre att hvar och en 
har sitt.”

”Ja naturligtvis,” svarade Måns.
”Låtom oss gå omkring egorna, jag har någonting att 

säga dig!”
De gingo. Skogsmarken var högst betydlig; på många 

ställen växte endast ljung och mossa, på andra en småskog, 
som ingenting var värd.

Fader Nils gjorde öfverallt sina anmärkningar och fram
kallade också sådana af Måns.

”Här är arbete för många mansåldrar!” sade den förre.
”Det hinnes väl aldrig med!” genmälde Måns.
”Om jag klyfver min mark i fem delar och ger en åt 

er var, blir det sedan hvars och ens ensak att göra på sin 
del så mycket han kan.”

”Men far —?”
”Ja, jag vet väl att du som äldste sonen har rätt till 

gården, mot att du löser ut dina syskon; men tycker du icke 
det vore bättre att ha din del fri från början? Du har nog 
ändå tillräckligt med arbete.”

”Visserligen, men jag kan också få barn.”
”Och i afvaktan derpå skall icke jorden få bära den 

gröda, som redan kunde komma ganska många till godo? 
Vore det också din tanke ifall du vore yngste sonen?”

”Nej, det vore det väl inte.”
”Nå, tycker du inte, vi böra göra åt andra, hvad vi vilja 

de skola göra oss.”
Ynglingen kämpade en kort strid. ”Gör som I vill far!” 

— sade han.
”Min mening är,” återtog denne, ”att yrka bemmans- 

klyfning för hela vårt land, men jag skulle gerna föregå med 
mitt exempel.”

”Men tron I man kan lefva på det?”
”Det skall leda till ett förbättradt åkerbruk, det skall 

bereda sjelfständighet åt många flera, som nu sakna hus och
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hem. Slutligen skall en lika fördelning mellan barnen göra 
slut på missämja och afund.”

”Och I tron jorden kan föda så många?”
”Ja om vi förstå att rätt använda hvarje fläck deraf. 

Ingenting lönar menniskans möda så tacksamt som jorden.”
”Så dela den mellan oss — som du vill.”
Fader Nils tillkallade genast derefter en landtmätare, 

och arbetet började. Måns talade icke vidare om den nya 
byggnaden, men mor Inga lät förstå, att han icke slagit den 
ur hågen.

”Men hvad skall han med den att göra, så stor och 
präktig?” frågade fadern.

”När han gifterasig.”
”Det dröjer väl ännu!”
”Ja det förstås; tills han blir 25 år.”
”Så länge?”
”Ja, hon skall bli 20 år!”
”Hvilken hon?”
”Hans käresta förstås!”
”Har han redan en sådan?”
”Det veten I likaväl som jag!”
”Spökar den gamla historien ännu?”
”Hon skrifver till honom.”
”Såå, gör hon det!”
”Måns säger, att hon tycker så fasligt mycket om honom.”
”Nå, än han då?”
”Han säger, att hon är så fin som en prinsessa.”
”Är det derför han vill bygga ett slott.”
”Med mindre går det väl inte för sig.”
”Då få väl I och jag flytta i fattigstugan.”
”Nej, vi ska också bo der!”
”Men I begripen väl, mor, att vi äro för simpla för hen

nes förnäma slägtingar. Vi flytta nog ner i fattigstugan!”
Samma dag satte sig Nils Månsson ned att !skrifva till 

komministern. Han berömde sin Måns, men det både för-
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vånade och smärtade honom, att Hortense oaktadt sitt löfte, 
likväl skref till hönom. ”Säg henne från mig” — tilläde 
han slutligen — ”att den som icke håller sitt ord, den aktar 
jag icke högt.”

Svaret lät icke vänta på sig. Det innehöll att Hortense 
genast erkänt sitt fel och lofvat att icke förnya det. Kom
ministern tilläde : ”Korn hit och se henne, och I skolen anse 
eder mer än lycklig, om I en dag får kalla henne eder son
hustru.” Slutligen följde berättelsen om ett bref från hennes 
mormor. Hortense hade genast svarat, att hon ville resa för 
att helsa på henne; ”men till min stora glädje — får hon 
icke göra det förr* än hon blir konfirmerad; jag får således 
den glädjen att ännu behålla henne några år.”

”Den gamla står vid sitt ord, och det håller jag henne 
räkning för” — sade fader Nils för sig, i det han omsorgs
fullt läste in brefvet.

Kort derefter reste riksdagsmannen till Malmö för att 
tillträda sin nya befattning. Hans simpla drägt och enkla 
värdiga hållning drog uppmärksamheten till honom. En dag 
då han bevistade ett bröllop, bad man honom hålla talet för 
brudparet, och han gjorde det på ett sätt, som inte allenast 
lockade tårar i allas ögon, utan ock väckte ett sådant bifall, 
att han icke allenast den dagen blef den mest firade gästen, 
utan ock sedermera eftersöktes af hög som låg.

Den klarhet i uppfattning och den stränga redlighet han 
ådagalade vid den befattning han nu skötte, blef snart all
mänt kunnig. Den förnäma skånska adeln bjöd honom till 
sina fester, och han gick dit lika ogeneradt som öfverallt 
annorstädes. Han var bror med prosten och hans klockare, 
med öfversten och korporalen, han talade lika hjertligt och 
vänligt med ett fattigstuguhjon som med en excellens, och alla 
drogos till honom, ty alltid hade han något sinnrikt att säga, 
något som förtjenade att minnas, något som man kunde 
tala om.
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Hans tid delades nu mellan hemmet och Malmö!... Så 
fortgick det i flera år.

Det fins skeden i menniskans lif, då förhållandena lika
som stå stilla, ehuru tiden går sin jemna gång, och vi blifva 
äldre utan]?aTt ens veta deraf. För många är en sådan tid 
dödande enformig, och de längta efter omvexling, för andra 
är den möda och arbete, men också förberedelse till något 
kommande.

På Skumparp hade ungdomen vuxit upp som furorna i 
skogen; de tre äldste, stodo färdiga att sjelfva bryta sin väg. 
Hemmansklyfningen var lyktad, och fader Nils gaf de tvenne 
yngre hvar sitt stycke att sjelfva bebyggai och plöja. Hvad 
tror icke ungdomen sig i stånd till! Också lyste de ungas 
anleten af glädje. De visste väl att hvad som kommit dem 
till godo var ett intrång på den rätt, som enligt gammal 
sed bort tillfalla Måns, och att han afstått från den, gaf 
honom ett stort värde i deras ögon, En syster följde hvarje 
bror till den stuga, han upptimrat, och som med mors till
syn blifvit någorlunda inredd. Det var både glädje och sorg, 
när de skildes från hvarandra, dock var icke afståndet längre, 
än att de när som helst kunde träffas. Erik var redan tro- 
lofvad med en rik bonddotter, och det gick tal om att hen
nes far skulle timra upp en byggnad åt de unga. Lill Pehr 
hade ock sin ntkorade, men hon hade ännu icke gått fram, 
och det var inte att tänka på ännu på flera år.

Måns var en lång och präktig ung man, litet högdragen 
kanhända, men det var något hurtigt i hans väsen, och det 
fans icke en bland socknens jäntor, som icke svarat ja, ifall 
han friat. Men det gjorde han sig ingen brådska med. Visst 
dansade han helst med Sten Erssons dotterdotter, och der- 
emellan glammade och skrattade de med hvarandra, men 
det tycktes inte vilja komma till något frieri.

Efter det samtal som mor Inga haft med fader Nils, 
hade hon alldeles slagit den förnäma fröken ur tankarna,
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och hon trodde nästan att Måns gjort så med, efter som han 
aldrig talade om henne.

Sten Erssons vackra Brigitta var föremål för alla gos
sars hyllning. Visst bidrog mycket att morfadern var rik, 
men hon var eftersträfvansvärd det oaktadt, ty dugligare 
flicka fans icke i socknen. Ingen var så flink i väfstolen och 
väfde sådana dräller, ingen spann jemnare och finare garn. 
Ingen höll sådan ordning i ladugård och kök. Kopparen 
blänkte som rödaste guld, och tenntallrikarne, som stodo 
uppstälda hyllan utefter, glänste som renaste silfver.

Om det nu var derför att hon var så lång, att hon nä
stan alltid måste se ned på andra, allt nog det sades att hon 
var stursk. Måns påstod att det var inte sant, men som 
han var längre än hon och det derför var nödvändigt att hon 
såg upp till honom, så var ingendera parten i stånd att af- 
göra frågan.

I ett voro de öfverens; att hon hade ett godt öga till 
Måns. Aj hvad det förrädiska blodet sqvallrade hvar gång 
han oförväntadt kom i hennes närhet.

Den egenkäre pojken såg det nog, och han drog alltid 
på munnen när han mötte henne.

"Men hvarför sade han ingenting?” Det frågade Bri
gitta sig sjelf under strida tårar. Det frågade socknens flic
kor skrattande hvarandra; skulle händelsevis Måns tycka om 
någon annan, och hvem skulle det kunna vara?

Då hände att en ny häradshöfding flyttade in i socknen, 
och han hade två unga skrifvare.

Begge två förälskade sig i Brita innan första veckans 
slut, och hegge friade till henne under loppet al den andra. 
Men hon bara skrattade åt dem och förklarade, att hon inte 
alls hade tänkt på att gifta sig. De försäkrade att hon vän
tat på endera af dem; det ville hon då icke medgifva, men 
sade slutligen, att i sådant fall finge de ge sig till tåls, hon 
kunde icke så snart bestämma sig.

Det ligger i qvinnäns natur att kokettera, hon lärde det
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af moder Eva1 och konsten har icke gått förlorad. Hvem 
vet om icke den vackra Brigitta hade någon afsigt med den 
uppmärksamhet, hon visade de begge bleka skrifvarne.

”Kors se Måns Nilsson!” sade hon en dag så kallt, som 
om hon aldrig i verlden brytt sig om honom. ”Det var länge 
sedan vi råkades!”

Nu var verkliga förhållandet, att hon föregående dag 
hade mött honom, men dä hade hon en skrifvare på hvar 
sida och hade icke ens låtsat se att Måns helsat på henner 
än mindre rodnat.

En sådan uraktlåtenhet förargade Måns, och han hade 
fast beslutat att icke gå på det gille, som skulle komma att 
hållas påföljande dag.

När tiden led deremot, erfor han emellertid en oro och 
eu längtan att se hur Brigitta skulle bära sig åt med sina 
begge friare; men han hade sagt till flera bekanta, att han 
skulle bli hemma, och derför gick det hans heder förnär att 
ändå komma.

Men mor Inga var också bjuden och klädde sig i riktig 
stas3. Innan hon skulle ge sig af, tittade hon in till Måns 
och blef helt förvånad att se honom i arbetskläderna. ”Hvad 
vållar, att du icke är klädd ännu?” frågade hon.

”Jag tänker bli hemma!” svarade han.
”Vill du de ska säga att skrifvarne slagit dig ur brä

det?” frågade hon.
”Det ha de icke gjort?”
”Hvilket som helst, så låtsa ingenting om; dumt har du 

gjort i alla fall.”
”Hur så?”
”Att hon tyckt om dig, kunde en blind katt se, men dåt 

ville inte du!”
”Hm!” sade Måns och drog af arbetsrocken.
”Nu lär väl inte hon vilja.”
”Det kan ingen så noga veta” — svarade han med en 

viss säkerhet och hängde upp den.



122

;,Så mycket kan jag säga, att bättre flicka fins inte i 
socknen; hon är som hon vore ämnad åt dig Måns. Litet 
stolt, just som du, och om hon inte låter harslera med sig 
som du gjort, undrar jag inte på; man skall ha respekt för 
sig sjelf, säger far.”

'”Jag undrar hvad han tycker om henne?”
”Säger han det någonsin? Om I togen eder hustrur ur 

fattigstugan, så sa han visst: Hvar och en skall välja som 
hans hjerta bjuder honom.”

Måns stod och höll i helgdagsrocken utan att sätta den 
på. ”Men mor, om nu hjertat tycker om två.”

”Gud tröste mig, så syndigt du talar; vi äro väl inga 
hedningar heller!”

”Jag har inte sagt: man skall gifta sig med två; jag 
undrar bara hur man skall kunna välja den rätta ... Ja, I 
kunnen nog inte förstå mig, mor.”

Men det var just hvad mor gjorde, fast hon inte ville 
låtsa om det: ”Då skall man rådgöra med sitt förstånd,” 
sade hon, ”och noga betänka, hvilkendera som bäst passar för 
de förhållanden, i hvilka man sjelf och ens anhöriga lefva.”

Måns stod handfallen och stirrade framför sig utan att 
säga ett ord.

Mor Inga vågade inte röra sig ur fläcken: hon bara 
undrade hvad Måns skulle besluta.

Hastigt trädde han rocken på armarne, strök luggen ur 
pannan och-sade raskt: ”Ska vi gå nu?”

Under vägen yttrades inte ett ord, men hvad Brigitta 
sade åt honom, när han helsade på henne i gillesalen, det 
veta vi redan, och att det förargade honom, synnerligast som 
två par smala ben sprattlade på hvardera sidan om honom, 
alldeles som de skulle haft lust att springa bort med den 
vackra flickan.

Men han sväljde harmen och sade lika stolt som hon: 
”Det hindrar väl icke att jag kan fråga, om I viljen dansa 
den här dansen med mig.”
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Hon kunde icke låta bli att se på honom. Han såg 
ut som en örn mellan två spindlar, och ehuru hon öppnade 
munnen för att säga: ”Det vill jag inte”... så blef det i 
stället: ”Det är ingenting som hindrar!”

Hon reste sig genast, och han lade armen kring hennes 
lif: Det var alldeles för tidigt, men ingendera hade något 
emot att vänta. Han kastade hufvudet tillbaka med ett ut
tryck som hade han velat säga: ”Tag henne ifrån mig den 
som vågar!”...

Hon blickade rakt framför sig, men det var liksom en 
dimma för ögonen. Ingendera talade ett ord.

Så började musiken, han trycke henne fastare intill sig, 
och så gingo de några steg framåt, nu svängde de ... så Iyf- 
tade han henne högt, allt hastigare blefvo hvirflarne, hon fick 
knappt vidröra golfvet, han höll henne uppe i sina starka 
armar, och rundt öfver golfvet flögo de hvarf efter hvarf. 
Det var som om han velat låta henne umgälla att hon lekt 
med honom.

Alla de andra paren hade redan slutat, och detta enda 
fortfor ännu lika hejdlöst som förut.

”Sluta! sluta!” ropades omkring dem.
Ändtligen stannade han: ”Är du trött?” frågade han 

skrattande och såg på henne.
”Något är jag väl!” svarade hon flämtande. ”Så tycker 

jag om att dansa; men det är ingen som kan föra mig i 
dansen som du!”

”Vill du hvila dig en stund?”
”Ja tack!”
Han förde henne till en bänk och satte sig vid hen

nes sida.
De begge skrifvarne närmade sig genast.
”Du får. icke dansa med någon annan än mig!”. . . hvi- 

skade han till henne.
”Om jag vill!” svarade hon och såg utmanande på 

honom.
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Begge bjödo på en gång upp henne.
”Jag kan inte dansa med mer än en” — svarade hon 

skrattande.
”Så välj, välj!”
”Det kan jag inte! hellre låter jag bli att dansa med 

någondera. Du Måns får allt föra mig i en dans till!”
”Det skall jag göra!”
De begge skrifvarne smögo sin kos igen, synbarligen 

mycket missnöjda.
”Vill du dansa en långdans med mig?” frågade han ha

stigt och allvarsamt.
”Hvad är det för en dans?”
”Det är en sådan som kan börja i år, men som inte 

slutar förr än endera af oss äro döda.”
”Har du ingen bättre att bjuda upp än mig?”
”Jag vill ingen annan ha!”
”Får du henne kanske inte?”
”Jag har ju sagt dig, att ingen är mig så kär som du” 

— upprepade han.
”Då får det väl bli dervid!” sade hon och räckte honom 

handen.
Han höll den qvar, och så sutto de åter igen tysta bred

vid hvarandra.
Flere af de närvarande hade lust att tala vid dem; men 

ingen kom sig för att gå dem närmare: ”De der ha sitt för 
sig!” sade en, och så tyckte visst alla de andra.

”Vill du nu så gå vi till Mor!” frågade han.
”Ja, låt oss göra det!”
Hon satt på andra sidan rummet och hade haft sin 

glädje af att se på dem.
När de nu kommo hand i hand, visste inte allenast hon 

utan alla de andra, att nu voro Måns Nilsson och Brigitta 
Ersdotter öfverens, och helt säkert skulle de redan till hösten 
ha bröllop; ty hennes utstyrsel hade redan länge legat färdig,
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och hos riksdagsmans var godt om rum, sedan de fyra yngsta 
barnen kommit bort.

Redan påföljande dag skref Måns till Malmö och under
rättade sin far om den förbindelse, han ingått: ”Jag har der- 
igenom med ens gjort slut på alla barndomsfantasier,” skref 
han ”och jag tror mig ha handlat klokt, på samma gång jag 
gått mina kära föräldrars önskningar till mötes.”

Detta bref öfverraskade Nils Månsson, ty han hade tänkt 
att knuten skulle lösas, icke afhuggas som. nu skett. Emel
lertid beslöt han att genast resa hem och skyndade att derom 
underrätta en af Diskontens tjenstemän. När han återvände 
öfver Malmö torg, hörde han någon ropa: ”Nej se Nils Måns
son !”...och när han såg upp, kände han igen en torpare 
från sin egen by, som varit inne i staden med ett vedlass.

”Far du snart hem igen?” frågade Nils.
”Nu genast, tänker jag!”
”Får jag följa med?”
”Viljen 1?” frågade torparen gladt förvånad.
En bräda lades tvers öfver lasset, och begge togo der 

plats, broderligt samspråkande med hvarandra, först om tor
parens egna angelägenheter, sedan i de ämnen, som lågo 
Nils Månsson närmast om hjertat: folkskolan och hemmans- 
klyfningen. Han berättade, att han hoppades få skolan till 
stånd redan nästa år; den andra frågan skulle underställas 
ständernas pröfning vid en följande riksdag.

Så fördjupade i sitt samtal som de voro, gaf ingendera 
akt på att en vagn kom körande efter dem. Kusken befallte 
strängt att de skulle hålla ur vägen, och torparen drog så 
nära diket som möjligt, på det den präktiga herrskapsvagnen 
skulle kunna köra förbi. I samma ögonblick detta skedde, 
hördes ett skri inifrån vagnen, och en ungdomlig röst tillro- 
pade kusken, att han skulle hålla.

Denne lydde genast, vagnsdörrn flög upp, en ung flicka 
hoppade ner ur den, sträckte begge armarna emot Nils Måns
son och utropade: ”Känner inte riksdagsman igen mig?”
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Han stirrade förvånad på henne.
”Hortense Laval! ert eget barn!”
”Är det möjligt!” Han steg genast ur åkdonet, ett rof 

för ganska stridiga känslor.
Hon räckte honom begge sina händer!... ”Jag har varit 

så förtviflad, men nu äro alla sorger slut, nu följer jag hem 
med er, och de lyckliga dagarna skola åter börja!”

”Hem till mig?” frågade fader Nils häpen.
”Ja, det är numera min enda tillflykt.”
”Far du ensam hem, och tack för skjutsen!” sade han 

till torparen. ”Det är onödigt att låta någon veta, att jag 
är stadd på hemvägen.”

”Skall ingenting säga!” svarade denne och gaf sin gamle 
krake ett rapp.

”Kom nu och åk med oss!” bad Hortense.
”Hvem är mera i vagnen?”
”Min kammarjungfru!”
”Låt vagnen vända. Yi fara åter till Malmö.”
”Hvarför det?”
”Jag skall sedan säga det.”
Nils Månsson måste erkänna för sig sjelf, att Hortense 

var en af de vackraste unga flickor han sett. Den forna häf
tigheten hade lemnat rum för en dämpad liflighet, som hade 
ett tjusande behag. Han gaf henne tecken att han ingen
ting ville säga i den främmande qvinnans närvaro, och Hor
tense berättade honom i stället om sin käre fosterfaders död, 
och att hon var den, som tillslöt hans ögon.

Pastorskan hade flyttat in till Örebro, och Hortense hade 
nu tillbringat ett halft år hos sin mormor.

Yid framkomsten till staden togo de in i Nils Månssons 
vanliga logis; ändtligen blef han allena med henne: ”Berätta 
mig nu allt!” sade han.

”Jag har fördragit alla hennes nycker” — sade Hor
tense ödmjukt — ”jag har suttit i mörker veckor igenom 
utan att klaga; hon är min enda anförvandt, och jag ansåg
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mig skyldig att vara henne underdånig, men nu då hon vill 
gifta mig med en menniska, som jag afskyr, då uthärdar 
jag icke längre. Det sade jag henne, jag sade att jag skulle 
taga min tillflykt till er: Ees, svarade hon, han skickar dig 
snart tillbaka ... Men det gör ni ju inte!... Ni har inte räd
dat mitt Iif då jag var litet barn, för att nu, då jag blifvit 
stor, öfverlemna mig åt det bittraste elände.”

Tårarne strömmade utför det vackra, bleka anletet, hon 
sjönk ner på knä och höjde de knäppta händerna emot honom, 
likasom bedjande om barmhertighet.

”Lugna er, arma barn!” — sade han, lifligt rörd, idet 
han lyfte upp henne, ”ni gjorda rätt som kom till mig; 
jag skall icke öfvergifva er, och om jag också icke i detta 
ögonblick begriper, hvad jag skall göra, är jag ändock viss, 
att Gud i sin barmhertighet skall ingifva mig det.”

Hortense förnyade sin begäran att få komma hem till 
honom, och för första gången sved det i hans hjerta att inte 
kunna samtycka. Om han icke erhållit Måns’ bref, hade 
han troligtvis fört henne hem med sig. Nu sade han blott, 
att han måste tänka på saken till påföljande dag.

Att natten blef sömnlös, faller af sig sjelft! Följande 
morgon underrättade han henne om att han beslutat sig att 
resa till Stockholm. Ännu återstodo visserligen tvenne må
nader, innan riksdagen skulle börja, men han hade mycket 
att göra under tiden.

”Ni afstår från glädjen att vara tillsammans med edra 
anhöriga, hellre än att föra mig hem till dem?” utropade 
hon ... ”Store Gud, hvad har då händt?"

”Det är min egen fördel —”
"Nej, nej!... bedrag mig inte! Säg, hvad är det?” Och 

hon slog sina armar kring hans hals, alldeles som hon bru
kade göra med sin gamle fosterfar.

”Kära, kära barn, det är verldens gång!”
”Är han gift?”... hviskade hon, och han kände hur hon 

skalf i alla lemmar.
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”Nej — men förlofvad! Jag fick bref derom i går. 
Yiljen I läsa det?”

Hon höll honom fortfarande omfamnad, men det före
föll honom, som om hon stelnat derunder. Efter en stund 
reste hon sig och försökte att småle. ”Förlåt!” sade hon — 
”det skall snart bli bättre.”

Han ville ge henne Måns’ bref, men hon afvisade det: 
”Jag tror det nog ändå” — sade hon.

En liten stund derefter frågade hon, om de skulle resa 
samma dag?

”Om I hafven krafter dertill!” svarade han.
”Det har jag!”
Så anträddes resan. Nils Månsson lärde under densamma 

att känna den viljekraft, som bodde i denna unga själ. Hon 
frågade icke, hvad han [ämnade med henne, framtiden tycktes 
vara henne likgiltig!

Då han sporde, om hon ville återvända till mormodern, 
svarade hon, att det var henne detsamma hvar hon vistades, 
och när han lät henne förstå, att hon icke kunde tvingas till 
ett giftermål, som var henne motbjudande, sade hon, att om 
det verkligen var hennes mormors önskan, skulle hon foga 
sig derefter.

Vid ankomsten till Stockholm begärde Hortense att ge
nast bli förd till friherrinnan. ”Ni följer mig ju” — sade 
hon — ”och intygar att jag i allt varit eder lydig?”

”Det både kan och skall jag!” — svarade han.
Vid framkomsten underrättades Hortense om att friher

rinnan haft en slagattack samma dag, att man af hennes 
brutna talesätt gissat till hennes längtan att återse sin dot
terdotter, och att en kurir derför blifvit afsänd att hemta 
henne.

Den unga flickan flög till mormoderns säng. Nils Måns
son lemnade Hortense med svidande hjerta och lofvade att 
hvarje dag återkomma.

Med all kraft ville han nu egna sig åt riksdagsarbetet,
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men den sista tidens tilldragelser hade så mäktigt inverkat 
på honom, att han hade svårt att frigöra sig från intrycket 
deraf.

I hemmet förundrade de sig öfver den brådskande Stock
holmsresan, och Måns skref att om denna riksdag skulle bli lika 
långvarig som den förra, fick allt far resa hem för att öfver- 
vara hans och Brigittas bröllop. Mor tyckte det var bra hårdt 
att icke få ha honom hemma öfver julen, då riksdagen icke 
skulle börja förr än den 20:de Januari, men fader Nils sva
rade, att han måste dela sig lika mellan sina barn, låtande 
de hemmavarande dermed tro att han syftade på sitt arbete; 
Men verkliga förhållandet var, att han icke ville Iemna Hor- 
tense allena. Till ingen ville hon sluta sig mer än till ho
nom; den gamla mormodern fortfor att lefva, ehuru beröfvad 
nästan alla själsförmögenheter. Hortense var den enda hon 
kände igen, den ende hon ville hafva nära sig, och den unga 
flickan lemnade henne endast då hon sof. Nils Månsson var 
den ende hon tog emot, och dessa begge tillbringade ofta 
flera timmar tillsammans vid den halffåniga qvinnans bädd.

Här samtalades om lifvets vigtigaste frågor, och den 
gamle förvånade sig icke litet öfver det tankedjup, som fans 
i flickans själ. Begäret att lära hade hon i ovanlig grad, 
och tolkade han bibelordet, möttes han af denna barna-upp- 
fattning, som icke behöfver se för att tro. Talade han åter 
med henne om dagens frågor, så bevisade hon en sund och 
god uppfattning. För sin ålders nöjen tycktes hon vara lik
giltig, och aldrig frågade hon efter Måns, aldrig yttrade hon 
en önskan för egen del. Hennes dagliga uttryck: ”Kom igen 
i morgon!” var hennes enda framtidstanke.

Julaftonen sutto dessa två tillsammans som vanligt i 
sjukrummet. Hortense hade anskaffat lefvande blommor, nå
got som den tiden var lika sällsynt som dyrbart. Der fun- 
nos en hel hop paket med påtecknade namn. Ingen af Nils 
Månssons familj var glömd, icke ens ”hans fästmö”. Riksdags
mannen ville göra invändningar, men han nändes icke, och när

Svenska historiska berättelser. VI. 9
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han slutligen öppnade det paket, som bar hans eget namn, och 
fann en kostbart inbunden bibel, då slöt han gifvarinnan i 
sin famn och sade: ”Hvad skall jag gifva eder tillbaka?”

”Tro på mig hädanefter!” svarade hon.
”1 ären af Gud rikt utrustad. Bruka dessa gåfvor till 

hans ära och edra medmenniskors gagn.”
”Jag för olycka med mig hvart jag kommer.”
”Det inbillen I eder!”
”Ingen kan älska mig!”
”Misskänn icke eder sjelf, och I skolen finna tro och 

kärlek i rikaste mått.”
”Icke den som tillfredsställer hjertat.”
”Se denna arma qvinna. Skall icke minnet af den kär

lek, hon hyser till eder, följa till lifvets gräns.”
”Det är sant!”
”Jag gamle man, som skild från hustru och barn, sit

ter vid eder sida på årets största högtidsafton, kan det vara 
annat an den ömmaste faderskärlek, som förmår mig dertill?”

”Det är medlidande!” utropade Hortense, medan tårarna 
störtade från hennes ögon; ”ni vill godtgöra hvad en annan 
brutit. Men säg, att jag förlåter honom, att jag ber till Gud 
för hans lycka och skall aldrig förgäta min tacksamhetsskuld 
till honom.”

”Än om det nu är jag, som brutit er förbindelse.”
”Ni?”
”Derför att jag trodde och ännu tror, att den icke skulle 

beredt eder den lycka I väntaden.”
”Hur veten I det?”
”Tanken på eder moder?”
”Min arma mor!”
”På henne der!”
”1 gjorden kanhända rätt!”
”Det beror på om I viljen fylla eder pligt. Stora ego

delar skola falla eder till. Förvalta dem rätt! Blif till en 
välsignelse för många, och den sorg, som nu framkallat edra
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tårar skall då blifva eder högsta glädje, derför att den öpp
nat vägen till den verksamhet, som bör bli eder i en snart 
stundande framtid.”

”Mätta den hungrige, kläda den fattige!”
”Der ser ni barn, hvilken herrlig lott som är eder äm

nad; det är genom försakelse, ni vunnit den, men just derför 
blir lönen så mycket rikare!”

Hon såg upp på honom med sina klara ögon, all sorg 
var försvunnen derur. ”Ni skall bli nöjd med mig, min far!” 
sade hon.

En betjent anmälde att någon var derute, som önskade 
tala vid riksdagsmannen.

”Bed henne stiga in!” sade han förnöjd.
Betjenten gick.
”Hvem är det?” frågade Hortense.
”En god vän, som skall stanna qvar här, om I så önsken.”
Hortense kunde knappt återhålla ett glädjeskri vid åsy

nen af sin gamla fostermor. Hon flög i hennes famn och 
öfverhopade henne med sina smekningar.

”Tro inte att det är allenast hans bref, som förmått 
mig att komma” — sade pastorskan och visade på Nils Måns
son. — ”Det var min egen längtan — jag har nu mera 
ingen annan än dig!”

”Och I vill stanna qvar hos mig, mor?”
”Så länge du önskar!”
”Då skiljas vi aldrig!”
”Nu hafven I ett skydd, en vän!” sade fader Nils till 

Hortense, och jag kan med lugnt samvete lemna eder i hen
nes vård! Mig behöfven I icke mer!”

”Tänken I nu öfvergifva mig?”
”Jag skall återkomma, men icke dagligen. Många göro- 

mål taga min tid i anspråk.”

Nils Månsson ville nu med all kraft egna sig åt riks- 
dagsgöromålen. Från flera håll sökte man att inverka på
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honom, och i samma män hans inflytande steg inom ståndet, 
fordrades att han också skulle göra det gällande; men miss
troende sin egen förmåga, blef han vaksammare, varsammare 
i alla sina åtgöranden.

Grefve Schwerin hade, efter det förut omnämnda mötet, 
icke vidare sökt Nils Månsson; nu deremot gjorde han det 
genast efter sin ankomst. Det var hans plan, sade han, att 
bilda en tal-klubb, bestående af, på sin höjd, ett femtiotal 
personer. Afsigten dermed var att utvidga och stadga be
greppen i ärenden af allmän vigt; att bereda tillfälle att 
uppfatta andras idéer och klart framställa sina egna. Han 
erbjöd riksdagsmannen inträde i klubben, menande att det 
afsedda meningsutbytet kunde blifva till ömsesidig nytta.

Nils Månsson tackade för anbudet och antog detsamma: 
”Det skall blifva mig till stort nöje” — sade han.

Man talade sedan om de stundande riksdagsarbetena, 
gladde sig åt att freds-utsigterna i Europa nu voro större 
än de på länge varit, och att inom vårt eget fädernesland i 
allmänhet en lugnare, mera sansad uppfattning af förhållan
dena hade inträdt.

”Det är eget med folklynnet,” sade grefve Schwerin ”att 
utsigten till nöjen och förströelser kommer dem att glömma 
de allvarligaste frågor. Den stundande förmälningen mellan 
prins Oscar och den Leuchtenbergska furstinnan tar det all
männa intresset så starkt i anspråk, att allmänheten icke har 
sinne för något annat.”

”Att konungens glädje delas af folket, är ett bevis på 
kärlek som bör fröjda hans hjerta” — genmälde Nils Måns
son. ”Det är i följd häraf att hoppas, det begge statsmak
terna icke så hårdt skola drabba samman som under före
gående riksdagar.”

”Jag är af samma mening, att inga svåra konflikter skola 
uppstå!” sade grefven.

Han angaf dagen och tiden för klubbens sammanträde, 
och man skildes åt.
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Nils Månsson infann sig på tid och ställe; han afhörde 
ett förträffligt utfördt tal af grefve Schwerin ”Om bidrag till 
talspråkets karakteristik” derefter samtalades i allmänna äm
nen — och man åtskildes.

Påföljande dag infunno sig flera ståndsbröder hos Nils 
Månsson; det röjdes en viss förlägenhet i deras väsen, slut
ligen yttrade de sina beklaganden öfver hvad som skett . . . 
det grämde dem alla djupt.

”Hvad är det då?” frågade han förvånad.
”Jag säger det utan omsvep,” utbrast den häftige Rut

berg. ”Man hviskar inte, man skriker högt, att du med flere 
andra, inlåtit dig i upproriska stämplingar.”

”Hvem säger sådant?”
”Var viss på att det utgår från högsta ort. Det är den 

der talklubben hos grefve Schwerin, som satt eld på raket
kistan, nu exploderar den åt alla håll.”

”Alla vidare sammankomster äro förbjudna!”
”Det är inte möjligt!” yttrade Nils Månsson.
”An mera” — återtog Rutberg — ”öfverståthållaren 

har förklarat, att om sällskapet fortsätter sina sammanträ
den, är han nödsakad atk vidtaga lämpliga mått och steg 
till ledamöternas åtskiljande.”

”Jag går genast till grefve Schwerin —”
”Gör det inte!...Hvem vet, om icke spioner äro ut

satta deromkring för att uppge och sedan låta arrestera hvar 
och en, som besöker honom.”

”Kallas detta för frihet!” ropade en.
Endast med möda lyckades Nils Månsson att lugna den 

upprörda sinnesstämningen och vidhöll sitt beslut att besöka 
grefve Schwerin.

”Vi följa dig!” ropade Rutberg.
Men detta motsatte han sig bestämdt. ”Hvad skulle jag 

ha att frukta” — sade han. — ”Helt säkert upplöser sig allt
sammans i såpbubblor.”
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Men detta inträffade icke. Grefve Schwerin bekräftade 
de gängse berättelserna.

”Men hvad är då orsaken?”
”Konungen fruktar, att det är meningen att stifta en 

plantskola för oppositionen. Minnet af klubbväsendet i Frank
rike spökar i hans hjerna, och nu upphäfver han våra sam
mankomster på den grund, att Kongl. Maj:ts nådiga tillstånd 
saknas. Jag hade likväl underrättat öfverståthållaren, och 
han sade, att inga vidare formaliteter vore att iakttaga.”

”Vågar jag fråga, hvad som nu är herr grefvens afsigt.”
”Naturligtvis att inställa alla vidare sammankomster, 

men jag tänker derför icke låta saken falla, ty detta rör 
svenskmanna frihet, och den måste värnas.”

”Det är också min tanke.”
”Misstron hos konungen tycks ha blifvit en mani; nu 

när inga yttre faror hota, vill han uppspana sådana bland 
vårt lugna fördragsamma folk.”

’En sådan lek kan vara farlig! Hans omgifning borde 
säga honom det.”

’Bland omgifningen finnas de, som gerna fiska i grum
ligt vatten, och med Carl Johans eldiga lynne behöfs blott 
att rita den onde på väggen, för att han genast ser honom 
lifslefvande framför sig.”-------—------------- --------- ---------

När fader Nils återkom hem, fann han ett bref från 
Hortense, som genast bad honom komma dit.

Han efterkom uppmaningen. Pastorskan, så väl som 
den unga flickan, emottogo honom mycket upprörda.

”Hvad har händt?” frågade han. — ”Är den gamla död.”
”Nej” — svarade Hortense — ”här är allt sig likt, men 

en stor fara hotar eder!”
”Mig? hvilken då?”
’Grefve Brahe har varit här; han har sagt, att jag skall 

varna er.”
”För hvad?”
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”Flytta hit till oss!... Låt mig vaka öfver eder, jag har 
ingen ro annars," bad Hortense med all sin forna liflighet. . . 
”Om någon olycka träffade eder, skulle jag dö af förtviflan.”

”Men så förklara mig då —”
”Konungen tror, att ni är hans fiende.”
”På hvad grund?”
”Den sista anledningen är en sammankomst hos grefve 

Schwerin, der I varit närvarande.”
”Detta går sannerligen för långt. . . Jag skall gå till

grefve Brahe.”
”Han önskar, att I icke skall göra det ännu på någon tid.
”Hvarför inte —?”
"Konungen skulle misstycka -—”
”Såå, spioneriet sträcker sig också till honom.”
”Det är nödvändigt” — sade pastorskan allvarligt — 

”att riksdagsman får veta alla de anledningar till missnöje 
med honom, som konungen tror sig hafva, och då grefven 
meddelat dem till oss, är det väl meningen att de också 
skola komma fram.”

”Säg dem du mor”, — yttrade Hortense rodnande — 
”jag skall under tiden se till vår kära sjukling.”

Hon skyndade ur rummet!
”Först och främst” — sade pastorskan — ”bevisar det 

vanvördnad mot hans person, att de penningar, som han gaf 
till Hortenses uppfostran icke blefvo använda.”

”Det träffar eder mer än mig!”
”Också är detta det minsta. Värre är att I icke låtit 

beveka eder att emottaga hans gåfvor, och allravärst att han 
icke fick bekosta Måns uppfostran.”

”Här finnas tusental, som äro i behof af hjelp.”
”Men ni vet, han ville förena honom med Hortense.”
”För ett sådant infall skulle jag —”
”Det var allt en plan under —”
”Hvilken då?”

' ”Man beskyller honom för att gynna adeln; nu ville han
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genom att förena en förnäm adelig fröken med en bondson, 
visa sina folkliga tänkesätt, och han hade den bästa anled
ning dertill, efter som Hortense tyckte om gossen.”

”Jag kan icke återkomma från min förvåning!”
”Grefven berättade, att idén hade fallit Carl Johan in 

strax efter det flickan anförtrott honom sin barnsliga kärlek, 
och han har sedan aldrig lemnat den; det ser nästan ut som 
kungen med detta giftermål trott sig kunna utrota stånds- 
skilnaden och göra slut på alla stridigheter. Grefven lät 
mig tydligt förstå det.”

”Detta väntade jag icke!”
”Ni har slagit omkull hans korthus, derför har vänska

pen förbytts i ovilja, det forna intresset for Hortense i miss
tro. Det är också hvad grefven sagt, naturligtvis med af- 
sigt att låta er veta orsaken, hvarför han icke gerna skulle 
se, att ni besökte honom.”

”Jag skall heller icke göra det!” — sade Nils Månsson 
allvarligt begrundande. Men strax derefter frågade han med 
mycket deltagande. ”Hur finnen I Hortense ?”

”Likasom jag icke skulle känna henne i grund och bot
ten” — svarade hon med en viss stolthet. • ”Om det vår så 
rätt att skilja henne från Måns, vill jag inte döma öfver; 
när sådana hjertesträngar slitas, är det som lifskraften för
svann, och det dröjer länge innan de växa samman igen.”

’Komme hon endast ut i verlden med annan ungdom!”
Hon är beundransvärd i sina omsorger för den gamla 

mormodern.”
”Men dennes slägtingar, komma de icke hit?”
De blifva icke mottagna. Jag är busen, som visar 

bort dem.”
”Och hon saknar inga af sin ålders nöjen?”
”Nej; hennes största nöje är att tala om det förflutna 

med mig. — Det förstås----------- ”
”Hvarför afbryten I?”
”Jag vet inte om jag bör säga —”
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”Tala rent ut!”
”Friherrinnans läkare brukar skicka hit en ung med- 

hjelpare — — — ”
”Hvad är det med honom?”
”Han har hela tiden trott att Hortense var här såsom 

sällskap eller vårderska för friherrinnan, och att döma efter 
hennes uppträdande, kan man icke tro annat. Det har väl 
gjort att han vågat se på henne litet mer, än som var ho
nom nyttigt, och kanske har han också gjort sig vissa för
hoppningar. Så fick han händelsevis veta, att hon var den 
blifvande arftagerskan. Jag har aldrig sett en menniska un
dergå en sådan förändring; han begärde få tala med mig och 
sade, att han af en förnäm herre erhållit ett resestipendium ; 
han hade dröjt qvar i Stockholm längre än han bort, nu var 
han nödsakad att oförtöfvadt resa. Jag misstänkte ingenting, 
men visste, att han vid sjukbädden var af ovärderlig nytta 
för Hortense. Hon kom in i rummet under vårt samtal, och 
jag underrättade henne om den förlust hon skulle göra. Det 
lade sig ett uttryck af saknad öfver hennes vackra ansigte, 
hon räckte honom begge sina händer och sade, att hon inte 
kunde vedergälla, hvad han redan gjort. .. Den stackars gos
sen både rodnade och bleknade. Om hon önskade att han 
stannade qvar, ville han göra det. .. det ville hon inte be
gära, men slutet blef, att resan är tills vidare uppskjuten, 
och han vakar nu som förut hvarannan natt hos den sjuka. 
Emellertid hade jag fått klart för mig, att han förälskat sig 
i Hortense. Jag sade henne det också.”

”’Hvad svarade hon?”
”Att jag misstog mig förstås! Emellertid ger hon nu 

mycket noga akt på den unge mannen —”
”Hans namn? Jag måste skaffa mig underrättelser.”
”Det har jag redan gjort. Doktor Adamsson är af en 

fattig men hederlig prestslägt —.”
”Nå, Gud vare lof!...”
”Jubla inte i förtid, vi veta ännu ingenting.”
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’ Tillräckligt att tacka Gud för hans underbara ledning!”
Men förgäfves sökte Hortense och hennes fostermor öf- 

vertala riksdagsmännen att flytta till dem.
”Jag har inte det ringaste att frukta” — sade han skrat

tande. — ”Det smattrar visst, men det bränner inte.”
Något besök hos grefve Brahe kom icke vidare , i fråga. 

Nils Månsson deltog i riksdagsförhandlingarna med djupt 
allvar, han yttrade sig offentligt många gånger och alltid 
enkelt, men med en så hänförande öfvertygelse, att åhörarne 
ovilkorligt drogos med honom. Han öfvertänkte noga hvad 
han ville säga, men han skref aldrig upp det,- när ämnet låg 
klart inom honom, fick hans egen sunda uppfattning fritt 
återgifva det, och den behöfver inga fraser, som fått den na
turliga talgåfvan. ”Man hade blifvit så mätt på den lju
dande malmen i oppositionens och den klingande bjellran i 
ministerialismens rethorik, att man verkligen behöfde läska 
sig ur denna källa, den rena, naturliga, hvars åder alltid 
hade samma temperatur.” Det var en talare, som aldrig 
förgick sig hvarken mot den ene eller den andre, ständigt 
höll sig till sak, aldrig till person. För de begge frågor, 
som lågo honom närmast om hjertat, arbetade han oaflåtligt, 
och var han någon gång tyst och sluten i ett samqväm, be- 
höfdes blott att väcka fråga om hemmansklyfningen eller folk
skolan, för att få Nils Månsson liflig igen.

”Det är hans käpphästar!” sade Anders Danielsson 
skrattande.

”Nej, det är mitt lifsarbéte!” svarade fader Nils. Jag 
tror att vi bönder fått denna seghet i viljan för att drifva 
igenom och göra fruktbar en stel och hård mark så på na
turens som tankens område.”

”Ja hårdt får du strida, innan folkskolan blir till en verk
lighet” — sade Eutberg.

”Den som redan finnes i Frenninge, bör snart kunna locka 
till efterföljd.”
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”Så har den också gjort dig gråhårig,” invände Anders 
Danielsson, och slog honom på axeln.

”Hvad mera! Det vore inte illa, tror jag, om livar och 
en af oss tog sig något visst före, som vore allmänt nyttigt 
och inte släppte efter förr än han fått det till stånd.

”Ja, ja!” instämde alla de andra, ”det vore nog icke 
så illa!”

Det hör icke hit att redogöra för riksdagens gång i 
annan mån än förhandlingarna stå i samband med Nils Måns
son. Den ändlösa långsamheten tröttade honom som alla 
andra, särdeles som arbetets resultater syntes bra ringa.

Förmälningshögtidligheterna i Juni månad drogo alla tan
kar från allvarligare göromål. Återigen uppgick den allmänna 
sinnesstämningen i glädje och jubel, och det var ingen till
fällighet, att behandlingen af statsregleringsfrågorna' egde 
rum tätt efter och till en del midt under festdagarne. De 
som nyligen åtnjutit och än ytterligare kunde vänta att få 
åtnjuta en lysande kunglig gästfrihet, kunde inte gerna afslå 
de föreslagna små förhöjningarne på första hufvudtiteln, och 
de kinkigaste anslagspunkterna — minister-staten, hären 
och flottan, gingo alla igenom — efter en lysande bal på 
hofvet.

Just vid denna tid hade den gamla friherrinnan slutat 
sitt sorgliga lif. Nils Månsson motstod sin längtan att resa 
hem till sitt under denna tid, för att med en faders omsorg 
styra och ställa för Hortense. Hvad man väntat hade in
träffat; hon ärfde allena sin mormor, och Nils Månsson 
och en annan pålitlig person utsågos till hennes förmyndare.

Förgäfves sökte hennes anförvandter att få draga omsorg 
om så väl henne som affärerna; fader Nils afböjde det lugnt 
och bestämdt.

Hvilken mängd af vänner Hortense nu fick! Hon öfver- 
hopades med vänskapsförsäkringar, allas armar öppnades för 
henne, men tvert emot sin natur, var det nu hon som blef 
kall och tillbakadragen.
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”Jag vill icke hafva några nya vänner!” — sade hon 
och kastade sig i pastorskans armar. — ”Du mor och jag 
skola lefva och dö tillsammans.”

”Alldeles allena?” frågade den gamla frun.
”Vill du inte det?”
”Besök af en läkare få vi väl ta emot?”
”Du, kankända, jag behöfver ingen!” Men derunder vände 

hon sig rodnande bort.
Den gamla fruns affärer voro i så redigt skick, att öf- 

verflyttandet af den stora förmögenheten på Hortense var 
det enda som behöfde göras.

Med frikostig hand ville hon dela ut gåfvor till alla dem, 
som stått i någon gemenskap med den aflidna, och fader 
Nils lät henne obehindradt göra det.

En dag när man talade om att alla hade fått sitt, sade 
han: ”En återstår.”

”Och det är?”
”Doktor Adamsson!”
”Hur kommer det till, att han numera aldrig syns till 

här? Har han rest?”
”Nej, det tror jag inte!”
”Hur tänker du löna honom?”
”Jag vet inte!”
”Han älskar dig!”
”Har han sagt det?”
”Nej, men en god vän till dig tror sig ha märkt det.”
”Mor!” sade hon.
”Tror du hon sett orätt?”
”Jag vet inte!”
”Svara mig nu barn, erfar du ingenting för honom?”
”Är han god nog åt mig?” frågade hon icke utan en 

viss bitterhet.
”Ja, han har kunskaper och är i bildning din jemlike.”
”Mera behöfs då inte?”
”Han älskar dig öfver allt i verlden!”
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Hon kämpade med sin rörelse. ”t7et ni det säkert?”
”Jag tror mig veta det, och har för öfrigt gjort mig 

ycket nära underrättad om mannen. Han arbetar otroligt; 
ien familj, hos hvilken han bor, ger honcm det amplaste 

beiröm; men de säga, att han på senare tider lidit af någon 
heîmlig sorg.”

”Hvad kan det vara?”
”Man tror af olycklig kärlek.”
Hortense rodnade starkt: ”Till mig!” hviskade hon.
”Beror nu på, om du tycker om honom!”
Hon dröjde länge med svaret: ”Jag vill inte att han 

skall vara olycklig!”. .. sade hon.
”Får jag säga honom det?”
”Bed honom komma hit!”
”Bedan i dag!?”
Bud afsändes genast till doktorn, att riksdagsman Nils 

Månsson anhöll om hans besök.
”Jag vill vara inne med, och noga gifva akt på honom, 

medan I talen” — sade hon.
”Gör det!”
När doktor Adamsson inträdde, fann han inte allenast 

riksdagsmannen, utan också den unga arftagerskan i mottag
ningsrummet. Han ursäktade, att han icke gjort besök på 
länge, men dels hade han varit sjuk, dels mycket öfverhopad 
af göromål.

”Hvad sjukdomen angår, är den visst inte öfverstånden 
ännu” — sade riksdagsmannen — ”om jag skall döma efter 
edert utseende.”

”Ombyte af luft skall snart återställa mig” — svarade 
han leende. ”Jag anträder i morgon min utländska resa och 
— han gjorde en bugning för Hortense —• tänkte mig just 
hit i afton för att göra min afskedsuppvaktning."

”Min myndling står i en stor skuld till eder?”
”Inte särdeles!” — svarade han.
Nils Månsson hade aldrig förr talat med den unge man-
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nen, men dennes utseende gjorde genast det bästa intryck på 
honom. Läkarens väsen var lugnt, undfallande, men värdigt, 
utan ett spår af sentimentalitet.

”Säg mig uppriktigt: skola vi betala er med penningar?”
”Med hvad annars?” frågade han förvånad.
”Det skall ni naturligtvis sjelf bestämma.”
”Jag snusar inte!” svarade han leende.
”Någon dosa ha vi heller inte att erbjuda, men den af- 

lidna hade dyrbara preciösa, och Hortense vill gerna, att ni 
skulle välja deribland.”

Han bugade sig ånyo utan att svara.
Riksdagsmannen öppnade en låda och tog derur åtskil

liga ringar, bröstnålar, af stort värde samt slutligen det por
trätt, som friherrinnan vid deras första möte hade visat ho
nom : Här är friherrinnans porträtt, sade han, men infattnin
gen är utan värde. — Han lade det afsides på bordet och 
visade på de öfriga dyrbara juvelerna. ”Behagar ni välja här!”

Den unge doktorn var synbart förlägen, han tycktes inte 
ha håg hvarken för ringarne eller nålarna: ”Var god och utse 
hvad ni anser lämpligast,” sade han artigt till förmyndaren, 
”jag har ingen rätt att göra något utan betalning, och tar 
derför tacksamt emot hvad ni behagar gifva! Medan ni be
stämmer er, skall jag be att få se på friherrinnans porträtt!”

Han tog det, men vid första åsynen gjorde han en rö
relse af öfverraskning och kastade en snabb blick på Hor- 
tense. Likheten var numera träffande, det var endast kläd
seln som skilde.

”Jag skulle gerna vilja gifva er något, som friherrinnau 
satte högt värde på” — sade fader Nils och låtsade ifrigt 
beskåda bröstnålarna.

Hortense hade smugit sig helt nära honom, liksom fo- 
gelun en, som söker moderns skydd.

”Tillör detta porträtt de dyrbarheter, bland hvilka jag 
skulle få välja?” frågade doktorn med en röst som nästan' 
darrade af rörelse.
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”Det har inte något värde!”
”För mig har det ett ganska stort; det påminner om 

en person, som visat mig mycken godhet, och som jag — 
aldrig skall glömma.

”Det är inte det minsta likt.”
”Tycket är olika.”
”Enligt min åsigt är det mycket mera likt Hortense, än 

hennes gamla mormor.”
Doktorn rodnade: ”Jag finner nu att min begäran var 

alltför djerf” — sade han och lade det ifrån sig.
”Jag nekar inte, att den kommer mig på underliga tan

kar!” — yttrade Nils Månsson och såg sträng ut.
”Får jag lof, så tar jag den här nålen” — återtog den 

unge mannen — och grep den första han fick tag uti.
*Så lätt slipper ni inte!” ropade fader Nils — som vid 

åsynen af doktorns förlägenhet sjelf blef vid det yppersta 
lynne: ”Ni begär ett porträtt, som är en trogen afbild af min 
myndling ... Men det förutsätter ju, att ni är kär uti henne!”

Doktorn blef dödsblek! ”Jag har inte varit så narraktig, 
att jag sagt det” — sade han.

”Men det är just hvad jag vill ni skall göra —”
”För att få en anledning att kasta ut mig!”
”Nej, för att få tillfälle att gifva henne åt er! Seså 

mitt välsignade barn” — sade han med vek röst till Hor
tense — ”säg honom nu, att du vill tillhöra honom!” Han 
fattade hennes hand.

Under det föregående samtalet hade hennes blickar oaf- 
vändt varit fästade på doktorn, och vid dessa ord lät hon 
utan motstånd föra sig närmare.

Doktor Adamsson stirrade häpen från den ena till den 
andra. Det var tydligt, att han inte visste, om han drömde 
eller var vaken. När Hortense räckte honom sin hand, fat
tade han den hastigt, men höll den länge qvar innan han 
yttrade ett ord; slutligen föll han till hennes fotter: ”Älskar 
du mig? ... älskar du mig verkligen?” frågade han.
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Fader Nils fick icke höra svaret, han smög sig sakta 
ut från dem och in till pastorskan.

”Nu är allt klart,” utropade han glad. — ”De skola 
tillhöra hvarandra.”

”Gick det så lätt?”
”Det var ju färdigt förut” — sade han. — ”Kunde jag 

nu bara förmå henne till ett hastigt giftermål.”
”Sorgåret först, vet jag!”
"Under sådana här förhållanden beböfver man icke hålla 

sä noga på gamla bruk; det skall pastorskan säga henne.”
”Skall jag?”
”Utan att derför hvarken råda eller afråda; det skall 

bli doktorns sak.”
Yi göra som riksdagsmannen och lemna de unga för att 

ännu en gång återvända till riksdagsförhandlingarna. Nils 
Månsson törblef den lugne, sansade oppositionsmannen, som 
åtnjöt lika stor aktning af både vän som motståndare, derför 
att hans vandel var utan fläck. I många frågor vädjade 
hans ståndsbröder till honom, och fick han allenast tid att 
sätta sig in i ämnet, gaf han alltid ett svar, som var grun- 
dadt på goda skäl. Kunde han icke komma till någon viss
het med sig sjelf, så yttrade han sig icke.

Under denna riksdag antog motståndet en kompaktare 
och mera bestämd form. Oppositionen hade fått bättre in- 
sigt om sina rättigheter och var besluten att begagna dem.

En dag då det återigen kom på tal, hur litet man hade 
att vänta af den närvarande regeringen, utropade Nils Måns
son: ”Om folkmakten endast låg i händerna på redlige, rätt
rådige män, skulle vårt land, på grund af våra samhällsin
stitutioner, vara det lyckligaste i verlden. Vi skrifva sjelfva 
våra lagar; skattebördorna blifva icke tyngre, än vi finna för 
godt att pålägga oss dem; vi kunde vara det friaste folk i 
verlden, om icke fåfängan, egennyttan, afunden och småsin
net likt en skogsbrand fore härjande fram. Är icke Sverige 
för oss, som det var för våra fäder, ett kärt och älskadt
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de än må tillhöra, barn af samma land, våra bröder och 
systrar. Yi kunna inse deras fel, ogilla deras handlingar; 
men om de handlat orätt mot oss, är det intet skäl för oss, 
att göra sammaledes; kif och nit väcker hat och split, och 
följden blir, att bröder stå som fiender mot hvarandra. Den 
som i första rummet ser på allmän rätt, bevakar bäst sitt 
eget. Svensk lag är bondens säkra värn, vår fasta sköldborg 
i hvarje strid! Så låtom oss stå fasta under detta heliga 
banér! Fosterlandet, allmänt väl, lika rätt åt alla, vare må
let för all vår sträfvan; vi hafva icke blifvit riksdagsmän för 
att bevaka våra egna eller vårt stånds fördelar, utan lan
dets, folkets!... Det goda, det nyttiga vi uträttat, kommer 
ock oss till del, derföre att vi tillhöra detta folk, detta land!"

Riksdagen afslöts icke förr än den 22 December; den 
hade således pågått i elfva och en half månader. Bondestån
dets flesta ledamöter hade rest en vecka tidigare: livar och 
en ville gerna komma hem till jul.

Nils Månsson hade den glädjen, att i början af Decem
ber se Hortense förenad med doktor Adamsson. Han upp
sköt sin resa, för att hon skulle medfölja och efter någon 
tvekan samtyckte hon dertill.

Det unga paret afreste kort derefter till utlandet, der 
de skulle vistas några år. Under tiden hade pastorskan Iof- 
vat att stanna i Hortenses hem.

”Är du lycklig nu?” frågade henne Nils Månsson, dagen 
innan de skulle afresa.

”Jag tror att jag blir!” svarade hon.
”Älskar du honom icke?”
”Mera för hvar dag!”
”Men, kära barn, hvarför samtyckte du?”
”Jag såg att ni önskade det, och dessutom vet jag att 

han älskar mig!... Säg mig, är Måns gift?”
”Han skall ha bröllop i jul!”
”Helsa honom ifrån mig!”

Sveuska historiska berättelser. VI.
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”Det skall jag!”
Mot sin vilja måste fader Nils emottaga gåfvor till sina 

hemmavarande. Hortense var den enda, han inte kunde neka 
något.

”Får jag skrifva till er?” sade hon.
”Du skulle göra mig ett stort nöje dermed.”
Doktor Adamsson tillbad sin unga hustru, och han för

säkrade Nils Månsson, att han skulle göra henne så lycklig, 
som det stod i hans förmåga.

Vid afresan lindade Hortense sina armar kring den gam
les hals: ”Farväl!” hviskade hon. — ”Glöm icke mig, jag 
skall aldrig upphöra att tänka på eder.”

Tvenne veckor senare tog Nils Månsson afsked af pa
storskan. ”Underrätta mig så snart hon skrifvit” — bad hon.

”Jag lofvar att sända brefvet så snart jag sjelf läst det.”

Hur efterlängtad, hur välkommen var icke den gamle 
när han ändtligen återvände till hemmet. Det blef högtid 
icke allenast i den nyupptimrade mansbyggnaden, som Måns 
lagt sig vinning om att få färdig tills far skulle komma, utan 
byn, ja hela socknen kände sig hedrad af att få hem den 
man, som inom ståndet hade rykte om sig att i heder och 
redbarhet stå främst bland alla. Många enskilda angelägen
heter kommo till, som gjorde fader Nils hemkomst betydelse
full. Måns’ bröllop skulle nu firas, och så var julen nära för 
handen, och den har i alla tider varit svenske bondens största 
och käraste högtid. För att kunna 'fira den i lust och gam
man, släpar han och sliter ondt i flera månader förut. Jul
fröjden betalar mödan hundradefallt.

För fader Nils var det dubbel högtid att få vara hemma, 
och när mor Inga beskref, hur tomt det varit efter honom 
den föregångna julaftonen, då undrade han, hur Hortense hade 
det denna qväll, och om han ändå hade handlat alldeles rätt?

De gåfvor, hon sändt, utdelade han. Måns erhöll en
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vacker pels. När han förvånad frågade, hvem som skänkte 
honom den och nästan tog för gifvet, det var Brita, sade 
fader Nils:

”Det är Hortense, som skickat dig den.”
”Kors, mins hon mig ännu?”
”Du har väl glömt henne?”
”Ja, på sista tiden alldeles!”
”Jag kunde tro det” — .sade han till sig sjelf — ”han 

var henne icke värd!”
Strax på nyåret firades bröllopet; det var stort och präk

tigt och stod i många dagar. Mor Inga var förtjust i sin 
unga raska sonhustru och tyckte, att far var för besynnerlig, 
som inte ville medgifva, att en bättre hustru hade Måns al
drig kunnat få.

På våren samma år gifte sig också Erik; det var lust 
och fröjd hos riksdagsmannen Nils Månsson, och blid och 
vänlig var han mot alla; deras lycka tycktes också vara hans. 
Hortense skref allt emellanåt; hon berättade om hvad hon 
sett, men om sig sjelf talade hon icke, deremot mycket om 
de studier, hennes man gjorde.

”På henne blir man då aldrig klok” — sade fader Nils 
för sig och skakade på hufvudet.

Hans tid delades nu mellan diskonten i Malmö och det 
egna åkerbruket, som han egnade sig åt så mycket tiden 
tillät.

Den fördelning af jord, han gjort mellan sina barn, hade 
burit goda frukter; isynnerhet hade Iill-Pehr företagit be
tydliga plöjningar, och han öfverraskade sin fader med ett 
vackert sädesfält, der förut endast funnits mossa.

Nils Månsson blef mycket glad vid åsynen deraf-! ”Gud 
ske Iof!” utropade han — ”Gud ske Iof!”

Så fick han veta från grannsocknarna, att flera bönder 
gjort på samma sätt som han; men den största glädjen blef 
dock, när underrättelsen kom om den kongl. förordning, som 
påbjöd hemmansklyfning öfver hela landet.



148

Der var nu ändtligen en frukt af hans ihärdiga arbete! 
Hur innerligt tackade han icke Gud derför! Äfven folkskolorna 
började spridas! Mänga fiender hade han fått genom sitt nit 
för desamma. Dessa kommo nu sjelfvilligt för inhemtandet 
af hans råd vid stiftande af nya skolor, och han gaf dem 
med en beredvillighet, som bevisade hans intresse för saken.

Det var en jemförelsevis lugn tid för Nils Månsson mel
lan mellan 1823 och 28, men ju närmare det led mot den 
tid, då riksdagen ånyo skulle börja, desto mera framstod för 
honom det kraf, man hade på honom att godtgöra hvad han 
felat, då han samtyckte till indragningsmakten. Så vidt han 
förmådde, skulle han tala- deremot, eller åtminstonne inlägga 
den allvarligaste protest.

Denna vigtiga grundlagsfråga hade hvilat till afgörande 
från föregående riksdag, och intresset för densamma var Iif- 
Iigt inom hela landet. Den gick igenom utan diskussion i 
borgarståndet och hos presterna med en rösts pluralitet.

I bondeståndet talade And. Danielsson och Eutberg för 
densamma, derefter uppträdde Nils Månsson: Antingen en 
regent är god eller ond — sade han — äro tidningarna nöd
vändiga; i förra fallet att kungöra hans omsorger för landet 
och göra honom än mer känd och älskad, i senare fallet att 
göra honom bekant med folkets tänkesätt. Samma förhål
lande med landets öfrige innevånare; när den redlige, dug
lige embetsmannen fyller sin pligt, skall det offentliga er
kännandet blifva honom en vederqvickelse i hans arbete. 
Felar han af svaghet eller missförstånd, skall ett uttryck af 
den allmänna meningen blifva honom en nyttig tillrättavisning.

Mot den skada, tidningarna kunna åstadkomma, böra 
visserligen korrektiv finnas, men icke indragning; katolikerna 
låta visserligen inbilla sig, att påfven är ofelbar, men ho 
kan förmå svenska folket att tro detsamma om hofkanslern, 
eller att han icke skulle kunna fela i sitt omdöme?----------

Då i verldens begynnelse Gud skapade himmel och jord, 
sade han först af allt: Yarde ljus! ty han visste att ljuset
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var det element, hvaraf menniskan först kom i behof! . .. 
Ljusets fader sände sin enfödde son, och han sade till folket: 
Yandrer i ljuset, medan I hafven ljuset, att mörkret icke 
må omfatta eder! —-------------------- • — —----------- —

Vi hafva hört att konungen af Frankrike sagt till sitt 
parlament: Jag har lossat alla de band, som fjettrat tryck
friheten. Hvarför skola vi hindra vår store konung att lossa 
de band, som fjettra vår tryckfrihet? Vi böra tro, att han 
längtar derefter, men han förmår icke följa sin ädla böjelse, 
om icke vi nu medgifva indragningsmaktens upphörande.

Hvem förmår att skildra föredragets rörande värma, ta
larens okonstlade värdighet, intrycket af en röst, af ett öfver- 
tygelsens språk, som från talarens hjerta elektriskt träffade 
åhöraren. Alla hänfördes deraf, i allas ögon såg man tårar. 
Aldrig förr hade en svensk bonde hållit ett tal, som så ode- 
Iadt vunnit bifall, och likväl inträffade det oväntade, otroliga, 
att förslaget förkastades med 64 nej mot 44 ja!

Resultatet af voteringen väckte allmän öfverraskning; 
äfven utom ståndet framkallade harmen en demonstration, 
bestående i en medborgerlig middag, anordnad af medlem
mar bland oppositionen.

Middagen blef besökt af omkring 300 personer, men 
regeringen fann lämpligt* att låta förbjuda första gardets 
musikkorps att enligt aftal utföra taffelmusiken.

Det var blott en mening om, att ehuruväl frågan fallit 
den likväl skulle gå igenom vid nästa riksdag!

Före sin afresa träffade Nils Månsson, assessor Osvald: 
”Hvad skall man säga om en sådan konung?” utropade denne.

”Han är utlänning .och känner inte värt språk!” svarade 
fader Nils.

”Det bästa man kan säga om honom,” återtog den förre 
— är att han påminner om en lysande meteor, ett flam
mande norrsken på nordens himmel... det bländar ögat — 
och försvinner!... Farväl, farväl, jag har inte tid längre!”

När Nils Månsson återkom hem, fick han veta, att han
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blifvit utvoterad såsom direktör i Malmö Diskont, med an
ledning af sitt tal mot indragningsmakten; men han tog den 
saken lugnt, hade heller aldrig sökt platsen. — — — —

Ungefär tio år derefter, också en söndag, stod på Fren- 
ninge kyrkogård bonden Måns Nilsson, vid sidan om honom, 
voro tvenne barn sysselsatta att pryda med blommor en vac
ker, väl vårdad graf, på hvilken stod ett högt stenkors, om- 
slingradt af en krans, likaledes af sten. Bonden stod med 
hatten i handen, sannolikt försänkt i bön.

Då närmade sig med raska steg en trettio-årig dame, 
som höll en liten flicka i ena handen och en stor krans af 
blommor i den andra. Utan att fästa något afseende på 
bonden, knäböjde hon vid grafven och yttrade dervid sakta:

”Må Gud välsigna dig för allt hvad du gjort för mig! 
Hvad jag icke fick tillfälle att säga dig, medan du lefde, 
det vill jag hviska på din graf: Jag är mycket lycklig, och 
för min lycka har jag dig att tacka!”.. .

Derpå kysste hon blommorna och virade dem kring 
korset.

Bonden stod orörlig och betraktade henne.
Hon vände sig om för att göra honom en fråga, men 

orden dogo på hennes läppar, och Jion rodnade lätt!
”Är det icke Måns Nilsson?” frågade hon.
”Jo men!” svarade han förvånad.
”1 känner icke igen mig?”
”Herre Gud!... det är, det är — — —”
”Hortense Laval” — sade hon och räckte honom handen. 

— ”Det har mycket skett, sedan Vi .träffades.”
”Ja!” svarade han och blef blodröd.
”Är det edra barn?”
”Ja, det är det.”
”Och det här är min lilla flicka.”
Han svarade ingenting, han bara såg på henne.
Då lade hon sin arm på det gamla förtroliga viset på
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hans axel: ”Våra öden ha gestaltat sig mycket annorlunda, 
än vi gjorde upp det; och han, som sofver dernere, hade del 
deri; men att uppoffrande kärlek ledde alla hans handlingar, 
det har jag länge vetat, och att hvad han gjorde endast af- 
såg vår lycka, det känner jag nu lifligare än någonsin. Gör 
du det inte också, Måns?”

”Illa vore, om jag klandrade en af hans handlingar, jag 
som har den lyckan att vara hans son.”

”Mig kallade han sin dotter!... vi äro således syskon, 
Måns, och se, står inte der på korset:

“En man af folket och för folket.“
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SVENSKA HISTORISKA BERÄTTELSER
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I häftet innehållande: Smedsonen från Örebro. 1 kr. 50 öre.
II » » Gustaf Il Adolfs ungdom. 1 kr.

III )> 7) En ädel drottning. 1 kr. 50 öre.
IY )> » Carl Xll:s drabant. 2 kr.
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(Pris för arhetet fullständigt i 6 häften 9 kr.)

Såsom prof å de mänga fördelaktiga vitsorden af pressen 
om dessa berättelser anföras följande :

-------- Detta nya arbete i fäderneslandets historiska min
nen tilltalar mycket, sä väl för innehållet som ock för formen 
— och rekommenderas till hvar och en. (O.-P.)

------- Författaren berättar med talang, hans stil är be
haglig och det valda ämnet är i hög grad tilltalande — han 
lägger i dagen en klar blick för det lärorika och vackra i våra 
historiska minnen. (Nya Sk. P:n.)
9------- Detta arbete förordas åt hvarje svensk läsare — i
klara drag, stundom med dramatisk kraft och liflighet upp
rullar förfrn taflor och framställer personligheterna. (G. A.)

— -—- Dessa berättelser vittna om ett varmt sinne för 
vårt fosterlands stora minnen, för våra fäders strider och segrar, 
på samma gång framställningen förråder en icke obetydlig för
måga i händelsernas gruppering och en fantasi som med lätt
het sätter sig in i förflutna tiders förhållanden och tänkesätt.

(Jönk. T.)
------- Den rena och fosterländska anda som genomgår be

rättelserna samt det lifliga och friska framställningssättet, göra 
boken förtjent af att förordas. (K. T.)

------- Den raska karaktärsteckningen, handlingens drama
tiska Iif och den varma fosterlandskärlek som inspirerat förfat
taren äro egenskaper som säkert skola göra arbetet omtyckt.

(G. A.)

Omslaget tryckt i Central-Tryckeriet.


