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Cap. 1

Öppna dörr och fenstert 
Ögonen till venster!

Gevär för jot!
Aj — i skorsten brinner sot!

B e 11 rn an.

m
w ecembervindarne, 1831, rasade vSrre än nå
gonsin och hördes hemskare än någonstädes på 
det gamla, ödsliga, remnande, nästan tomma, 
Ulfsborg. Det hven, det pep, det smattrade, det 
dånade. Gamla dörrar smällde upp och igen. 
Gamla jernluckor gnisslade på sina rostiga gång- 
jern. De gamla jernflaggorna på tornen foro 
rundtorakring, än ät den ena, än åt den andra 
sidan, med ett ohyggligt, skärande läte, — och 
öfoer allt detta tjöt stormen, än i låga, än i hö
ga, förfärligt ängsliga toner.

— Det var en ryslig storm! Gud bevara elden! 
— sade Tante Lisbeth, snoppande ljusen, knep 
hårdare än vanligt till ljussaxen oeh lade ifrån 
sig handduken, som hon fållade på.

Nu kom en storm-il, värre än alla de förra, 
så att man hörde några gamla glasrutor öfvergif-

\



va riaa markna ramar och ramia »ed med otäckt 
huller och krasande.
~ Nej! - sade Tauten - Nu går detta ej ut» 

Ja tigre. J
- Ja, hvad vill Taute gora? - frågade Rosi- 

1«, pa en gang rädd och full af skratt.
~ Hvad jag vin g5Mj Hrad ja? _

:a§ VlH,rh,“a 1)ä husfo!^t! - sade den goda Tan- 
ten med stigande affect (fling, p„ng) _ Jag vill,

γ V Γ efter brandredskapen (pling, pling),
Ϊ mT en *' m aila Cp»-/ pling).

l0m bara ïho£ det gamla Gräfsnäs *] (uijn„) 
21 db7" ;iPP af (PH-S.) - Kom bara
geh plh!g.) ’ Pli°f’ *“*’ i,Hngdi *“** P»«*

“ Ja’ "âdîff Fröken lan tills i morgon
Sa dagS’ da höra det »‘eke ändå i denna stormen, 

sotie Dora och lagade sig till, att taga ihop

*J Crättnä. Sr ett gammalt herresäte i VestergS»

Tt ’ 80m ford<·® tfllliSrde Lejonhufvudska slägten. 
“s gamla gråatehshyggnad har troligen stått se- 

me<llet af kaihfllsl£a tiden, undergått många ö- 
Γ’ renovationer, förbättringar och försämringar, 

a brann slut%c* genom soteld om våren 1834,
!. * äamma äl’’ SOm T*,™ händelser tiraa, hvar-

Γβ,., anteB hade olyckshändelsen i så färskt min- 
- as«i,i dess orsak, nämligei^ spruckna skor» 

sienspïpor.



S a g
hälen på sîn strumpa och makade sig derföre li
tet fram tiil bordet och ljuset.

— Ilimmeleng Gud! — Akta sin mössa for lju
set, Jungfru Dora! — ropade Tanten, som nu var 
vorden alldeles eld-förskräckt, så att hon trodde, 
att elden kunde hoppa en aln, ty så långt var 
Doras möss-krus ifrån de samtagna talgljusen, 
af hvilka troligen sju gingo commodément på mar
ken.

— liai’ ingen fara. — sade Dora lugnt och 
räknade på sina maskor: — en, två, tre, fyra etc.

— IIvar är min gröna ulishawl? Har någon sett 
mina vantar? Vill inte Jungfru Dora tända min 
Jykta? — Fast! — Jag springer utan alltihop! — 
ropade Tanten, litet grå, öfver att Dora och Ilo- 
sina icke delade hennes eld-förskräckelse.

— Om Fröken nödvändigt vill hafva hud ned 
till folket, så skali jag väl gå. — sade Dora och 
gjorde sig färdig i sagta mak.

— Tack, tack! Ja, hjerlans gerna! Det viil 
jag visst, det vill jag visserligen, välsignade Jung- 
frn Dora! — svarade Tanten — Då skall jag un
der tiden taga alla nycklar, ty vi skola besigtiga 
alla pipor, nppe på alla vindar, i hela detta gam
la rucklet. Jag har det gamla Gräfsnäs i minnet! 
Hn, Gräfsnäs! — i minnet.

Imellertid gick Dora, sedan Tanten uppma
nat henae att bedja allt tjenstefolket genast kom-



ma t]pp. Under tiden uppgjorde Tanten en plan, 
dels i sitt hufvud, dels i mun, för att Rosina äf- 
ven skulle fä del deraf, och äfvenväl till henne 
Utdelades nu förhållnings-ordres:

— Nu skall du stå — nej, nej, du skall gå —
fast, dit går jag sjelf, — nej, du skall taga — 
fast, det är bättre att Dora gör det. Nej, hör hit! — 
Om du nu vill taga Cajsa-Lisa, Sven, och pojken, 
och köksan, och sjelf går före,— eller efter, med 
ljuset. Fast! — det är bättre, om du tar Beata 
och gamla Anna, ty jag vill ha Sven sjelf, och 
lille Olle-------

Så här höll Tanten på, när Dora kom med 
hela husets personal, hvilka alla voro högst för
undrade och nyfikna på, hvad man kunde uträt
ta mot stormen, ty Dora hade ieke funnit för 
godt att säga annat, än: ”Fröken befallde dem 
komma upp för stormens skull”.

— Min välsignade Sven! — sade nu Tanten — 
Hur’ är det med brandredskapen? Ilvad gör in
spector»? Gå och be honom och bokhållaren 
skynda sig hit upp! Vi måste se till alla pipor i 
hela huset, om de äro hela eller icke. Vi skola 
komma ihog det gamla Gräfsnäs.

— Brandredskapen! — Ja, det vet Gud i him
melen, hvar den är en gång; det vet inte jag! — 
svarade Sven — Och med piporna har det väl
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ingen fara, mer än de få, som eldas, och dem 

/ sign vi om helt nyss.
Nu stod Tanten med halföppen mun. Dora 

hade redan i godt mak satt sig till sin strumpa, 
Kosina qväfde ett hjertligt skratt, och pigorna 
sågo pä h varandra, knipande på rnunnen, och bör
jade i sagta mak retirera hvar till sitt göromål; 
men just under detta hörs ett rysligt skällande 
pâ alla hundarna, ty nu var ingenting mer sig 
likt på den gamla borgen. Der Hektor fordom 
knappt fick andas, der voro nu flera koppel med 
jagthundar, och inspectera hade sin hund, och 
bokhållaren sin, och sjelfva Tanten hade en li
ten Zemire. Denna flög nu äfven upp ifrån sin 
dyna, ehuru hon förut icke brytt sig om hvar- 
ken stormen eller allt oväsende i och för den. 
Skällandet ökar sig allt jemnt, och snart höres 
— O under öfver alla under! — en vagn, som 
hastigt rullar in på den gamla borggården. Så
dant bände nu så sällan, att alla intogos af en 
viss hemsk fasa, till hvilket man redan af stor
men och Tantens eld-alarm var temligen stämd. 
Tjenstefolket skyndade hufvudstupa ned. Tan
ten ropade efter dem, att en skulle genast kom
ma tillbaka och säga henne, hvad dét var, som 
körde. Hon hade gerna sprungit ned sjelf; men 
mössan var ally ft för det stora uppbrottets 
skull, och dessutom skulle litet anordningar gö-



m
ns for den främmande, »ty andra körde icke så 
”sent in pä borggården”. Mössan hyssades på, 
Iiuru det föli sig. En mängd klutar, som legat 
på ett bord, knöts nu in i en af de ny fållade 
handdukarna; alla de ofållade dito kastades i Tan
tens sparlakanssäng, oeli omhänget drogs igen; 
Kos i na tillsades att ställa i ordning pallar, stolar 
®ch bord, af hvilka nästan intet enda var tomt eller 
stod pa sm plats, och Dora uppmanades att sätta 
upp nya ljus och linda väl med papper om dem. 
Tanten sjelf sprang bara fram och åte'r och släpp
te stora runda trådnystan på golfvet, hvilka hon 
sedan tog upp, och nystade upp för att åter tap
pa dem. Wär allt detta var nästan färdigt, on
der Zemire’s ideliga skällande, då kom Cajsa Li
sa upp med andan i halsen och sade: ”att Herr
skapet kunde af.h-ig gissa, och ingen menniska 
»kunde ana — och — och” — men hon hann ic
ke längre.

Det år unga Baron Axel, som ändtiigen koih- 
mei! - sade gamla Dora och kastade hastigt 
Strumpa och glasögon ifrån sig — Det är han, 
det känner jag på mig! — och, utan att afvakta 
Cajsa.Liga* bejakande, tog hön det ena ljuset och 
sprang nöd, så fort hon orkade.

Men se, Tanten! Hon sprang fortare än hon 
orkade och tog i förbifarten det andra ljuset, och 
med dem sprang Cajsa-Lisa, som orkade springa
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, liar’ fort som helst, och allt detta gjorde, afl 

Itoäina Btadn.de ensam, försagd och ängslig, qv.r 
t . i kol mörker. - Skulle mau icke nu titta in htet 

i den arma flickans, sig hastigt korsande, tankar,

i

&

under denna länga, pinsamma, mörka stund i 
- När Axel reste ut för några år sedan, 

tänkte hon - då var jag ännu en rik, glad mun-wimie nun — .
N 1er och lycklig flicka. Nu ha Emilie’* och hen-

4 *».. j. -, 111- Ii v ί» ίΐ <1 £*. £? tlC «
Mir oca ivtiiwtjg ' , , ■»

* nes mans dårskaper förstört allt hvad de eg« ,
-, a intet! JMU.

O
och hel, mitt ert äfven. No liar jag mteti 
beror hel. min exsi.tens på gamla Tante Li- 
heth', godhet, som .krit.it till Atel och tr.g.t. 
om jag får rar. här, Ull· h.» återkommer. Men 
hvart ekall jag n» tag. vågenä N» Unoch n l 
jag icke stadna här. Ack, min God! hv.lken le - 
sam ligor jag gör i denna äogillga afton!

Si långt hade hoo honnit i sina ledsamma 
betraktelser, när hon hörde de lommande na ka. 
Tantens mm, de enda, som eldades nn forud. , 
utom Uosinas lilla rnm 1 et. af de «armaste - 
nen. Dörren öppnades, Ull. 0.1, *) kom '»> 
med häda ljusen, derefter Tanten, och s. A _ , 
»m höll gamla Dora troget i handen. Tante,.
hade redan gråtit 55 tårar, nn har. skrek ech

, ' „«.sr ännu tyst, me,d tusenberättade hon. Bora grät anm y i
blandade känslor och minnen. var stum,

Λ
*

■
») Swa följt med fideicommiss-inventarierna.



Michaile rakt framför sig och studsade till, nä»' 
de inkommit i rummet, och en läng, smärt, ung 
flicka hlygt och förläget neg för honom.

— Jag tror, du känner inte igen Rosina L.! — 
sade Tanten. —

Och detta var händelsen, och var icke så un
derligt: när Axel sist säg Rosina på ett visst bröl- 
lopp, som han väl aldrig knnde glömma, dä var 
det en liten femtonårig, rundlagd, yr och förflu
gen, fast rätt täck flicka, som kallades Rosina L. 
Nu stod der en lång, välvext, tjugoårig flicka, med 
ett hildskönt, ovalt, nästan allvarligt anlete och 
nedslagna, tårfulla blickar.

— Nej, i sanning! — svarade Axel, och i dessa, 
nästan de första ord han yttrat, lag likasom en 
angenäm öfverraskning i sjelfva tonen. Han gick 
fram till den försagtfa flickan och tackade hen
ne, — ”som med sin närvaro förljufvat vår stac
kars gamla goda Tantes ensliga och enformiga 
”dagar.”

— Ja, stackars barn!------ började Tanten; men,
som Axel genast fattade, hvad gumman ämnade 
tillägga, gjorde han, livad man alltid, mot sinvitl- 
ja, mot alla belefvenbetens och höflighetens la
gar, nödgades göra. Han föll nämligen den goda 
gamman i talet, bröt tvärt af ämnet och kastade 
sig handlöst in uti ett annat,

— Nå, men hur* är det med Tantes gikt? — frå-



§m h im
gade Axel bestaHsamt — Den har ju varit svår 
ibland?

— Ja, för svår; — svarade den förnöjda gum
man — men nu är den bättre. — €>ch nu berat-' 
tade hon för den artiga (ja mycket artigare och 
tålmodigare än förr) unga Axel sin långa, långa 
gikt-historia, med alla dess variationer, både hvad 
krämpor och huscnrer och sy mpathier och har
ull och hund-ull beträffade.

Under tiden sysslade Rosina med théet, och 
Dora hade på eget bevåg gjort en och annan li
ten anordning i köket, för att ett par af Axels 
favorit-rätter skulle vankas yid souper’eii.

Dora slapp nu aldrig ifrån gumman Lisbetli, 
som otroligt åldrats, pâ de fyra aren vi icke ra
kat henne. Som den omtalade gikten, oaktadt bå
de har-ull och hundull, ofta verkligen hållit den 
stackars gumman vid sängen, hade Doras biträde 
vid det stora hushållet ofta varit oumbärligt. 
Och detta undandrog hon sig aldrig, at verklig 
kärlek till Axel och omsorg för hans bästa, ehu
ru hon ofta plågades som en mask hos den goda, 
tanklösa Tanten; dock mycket mindre nu i sed- 
nare tider, sedan den unga, älskvärda Rosina äf- 
ven var en fånge i den gamla borgen. Och för 
Rosina var Dora en skatt af otroligt värde: Sörj
de Rosina öfver alla sina ramlade förhoppningar 
i lifvet. så tröstade Dora henne med kraftiga,
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kärnfulla ord. Leddes den arma flickan, som for
nt varit van vid ungdomliga nöjen, sus och dus, 
då muntrade Dora henne med tusende berättel
ser ur sitt långa lif i Löwensternska huset, be
rättelser om Amalia, om Axel, och om många an
dra i slägten, hvaraf dock de tvänne nämnda ha
de ett värde framför alla andra, både för Dora 
och hennes åhörarinna. Dora hade i sin magt al
la en god sago berättares tillgångar och förtjen- 
ster: hon hade ett rent, lagom pryddt språk; hon 
stapplade aldrig; hon hade ett härligt minne; 
hon nyttjade aldrig flera ord än som behöfdes; 
hon brukade sanna, träffande liknelser nr den en
kla naturen; och framför allt låg sannfärdigheten* 
och vissheten, att hon sjelf rått uppfattat saken, 
så tydlig för den åhörande, att man skulle varrt 
färdig gå en ed på allt hvad Dora förtäljde. Var 
Kosiua någon gång uppledsen vid Tante Lis be the 
npptâg eller små-gnatande, då visade Dora henne 
bara med ett par ord, huru litet det var att bry 
sig om, när man ändå I det hela stod så högt öf- 
ver den stackars välmenande och beskedliga gum
man; och, behöfde Rosina ibland någon liten hjelp, 
så lagade alltid Dora, att Tanten på ett goilt och 
icke för mycket förödmjukande sått skaffade tien
ne det. Med ett ord, Dora var sällan hemma i 
sin lilla fristad, utan, än för Tantens, än för A- 
xels, än för llosinas skull, på det gamla kära



Uifsborg, der nu dock intet, mer ån de gamla 
ïemnande mnrarne, talade till Dora ora fordna 
glada, trefliga oeh roliga dagar. Bien nu var 
hennes afgud hemkommen! — och gumman kände 
sig hela tjugo åren yngre och lättare.

Aftonen framflöt imellertid, och, da man skul
le gå till bordet, kände Axel en besynnerlig ve
modig känsla, öfver att så här qvarsta, ensam 
och allena af en hel bjeltesiägt och på en gång 
vara égaré af all dess rikedom, alla dess ärofulla 
minnen, allt, allt, hvaröfver denna gamla ätt hög- 
modats och varit så stolt i många sekler tillbaka. 
AU han kände Löwensternska blodet mägtigt rul
la i sina ådror, det skola vi aldrig förneka; men, 
att det var till en stor del utspäddt med den nya 
tidens, den nya andans renande vatten, det var 
lika påtagligt, och det bevisade lians första iraga, 
när han kom till det lilla, endast för tre perso
ner dukade hordet.

Ilvar är min gamla Dora? — frågade han 
Jag ser ingen convert för henne.

Tanten såg högst förundrad ut; men hosi 
kom genast ihog, att nu var Axel borgherre, lät 
i största hast framlägga convert åt Dora och fo
gade anstalt, att butl efter henne genast afsändes. 
Dora gjorde väl ett par små inkast och invänd
ningar, men icke rätt mänga, och Uran denna 
stunden kiberäknade bade tjenstcfolJcet och Tan-



ten henile i den allmänna benämningen af ”Herr
skapet ; hvilket förut varit en outredd sak, som 
stod och vägde.

Axel åt för första gången egen mat under e- 
get tak. Med hans sjelfständiga och friborna sin
ne, må ingen förtycka honom, att det väckte en 
viss tillfredsställelse hos den unga mannen, som 
kämpat mot så många, för honom så högst lidri- 
ga svårigheter och harmfulla motgångar f lifvet. 
— Men, ack! sa kom en tanke på henne, som 
slumrade den eviga sömnen, och hvars död en
samt banat honom vägen till detta oberoende, — 
och då — föll en tår i vinglaset, och han för
mådde knappt, på tillbörligt sätt, besvara den 
hjertliga välkomst-skälen, som Tanten, Dora och 
Rosina helsade honom med.

Sedan man ätit, kom en stor fråga: Hvar 
skulle Axel bo? De rum, som, enligt Axels skrift
liga anordningar, dertili voro .iordningställda (A- 
malias fordna rum), de voro iinbu, oaktadt två bra
sor i hvar kakelugn, så kalla, så fuktiga, att han 
icke utan stor fara för sin helsa kunde ligga der 
denna första natten. Detta insåg både Tanten 
och Dora, och slutligen äfven Axel. Tanten ville 
flytta ut, flytta hit, flytta dit; men Dora uppfann 
ett förträffligt råd: ”Fröken Rosina Jigger i Frö- 
”ken Lisbelhs förmak, och unga Baron i Fröken 
”Bosinas rum.”
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Sagdt och gjord t! Rosin a rodnade, Axel sade 

intet, utan gummorna, Cajsa-Lisa, Beata och lillo 
Olle stökade orn alltsammans, ocli, som Axel var 
trött efter en ganska forcerad resa, tog lian snar

god natt och gick till hvila.
- Hvad är detta för ett Htet rum? - sade Axel, 

när Tanten förde honom til! hans lilla sofkamma- 
re — Här tror jag mig aldrig varit forr!
- Det kan väl hända, — sade Tanten — 131 

var bara skräp i fordna dagar; men, emedan det 
låg sa nära det rum jag nu bebor, ville Rosi- 
na sä gerna hafva denna lilla iornkammare, som 

hon så väl uppsnyggat.
Axel tog god natt. ,
Axel hade en besynnerlig känsla. Han sag 

sig om. Det var någonting 4 underbart i detta 
lilla rum, som han icke på något sätt kunde för

klara. .
- Det måste aldrig funnits här förr - sade

han till sig sjelf och skrattade nästan ät sin que- 
ka reflexion. - Väggarne tycktes vara bekladda 
med moderna tapeter; men, såg man noga derpa,
så befanns hvar enda blomma olik den andra, såle
des tydligt målade för hand och ingalunda tryck
ta. Betraktade man noga bouqneterna, sa stodo de 
likasom i rader, och mer af slump än gissnings- 
förmåga föll det Axel in att af blommans första 
namnbokstaf leta sig väg tili denna blomster-
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cliiiire. Här läste lian nu Amalias namn, härden 
goda Berthas, här den unga, lifliga Albert II—s, 
här den långa, raka Pommerska Cousinens, — och 
här! — sitt eget. Han förflyttades af dessa min
nen alldeles åter till fordna tider och kunde på en 
lång stund icke fortsätta synandet af det lilla rum
met. Gardiner och andra prydnader voro enkla, 
men smakfulla. I en djup alcove stod den lilla 
sängen, och snöhvita mussliusmoln sväfvade der- 
omkiing. Några goda böcker, dels Svenska, dels 
på de andra trenne vanliga lefvamle språken, väl 
icke af nyaste fabrik, men af god dito och af 
godt val, stodo ordentligt uppstädade på en liten 
portativ bokhylla af mahagony, som hängde mel
lan rosenfärgade sidenband. Några af dessa böc
ker voro tagna i husets bibliolhek, i andra nyare 
stod Albert II—s namn! — Axel rynkade litet ö- 
gonbrynen. En guitarre hängde på sitt gr;jn3 
hand bredvid bokhyllan. Skrifdon, putsadt och 
ordentligt, som det skall vara hos ett fruntimmer, 
stod väl uppstädadt på ett bord i don djupa fen- 
stersmygen, och någonting, man visste icke hvad, 
bevittnade, att det ofta begagnades och icke stod 
blott för ziratens skulk Axel kände en oemot
ståndlig, ja nästan oridderlig nyfikenhet. Han 
såg, han forskade, han letade; men bordets lador 
voro alla lästa, och icke en enda skrifven rad syn
tes, mer än några små anteckningar, på oketyd-
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liga utgifter, med en Vacker, modern, ung hand
skrift. ]När Axel vände om papperen, märkte han 
dock, att nian på ett dylikt profvat en penna, och 
®tt, bland några namn, slumpvis skrifna, stod dock 
trenne gånger ”Albert!” — Axel rynkade ögon
brynen och gick till sängs, sedan lian kastat cn 
flygtig blick på Rosinas lilla toilettebord, der allt 
far ytterst ordentligt, men äfven antydde, bur 
liten konst hon använde för att ändå vara ganska 
vacker och behaglig. Utom en flaska rent eau de 
Cologne, fanns inga välluktande essencer, inga lös
lockar, inga pomadeburkar, inga bronze-beslag, in
ga af jern en gång, inga onödiga bandstumpar och 
rosetter, med ett ord ingenting, som stötte den 
nogräknade och nu, mer än någonsin, finsmaka- 

de Axel.
lian lade sig, han släckte ljuset.

— Besynnerligt! — tänkte lian (ty det gjorde han 
nu-ändå mer än förr) — Besynnerligt! Jag leide 
ett helt långt lif i blindhet, rusade fram på iif- 
vets bana, sprang stundom förbi både dygd och 
hederskänsla, utan att låta dem hejda mitt lopp, 
var ömsom söndersliten af ånger, blygsel och den 
oemotståndliga dragningen att å nyo kasta mig in 
i. passionernas hvirfvei, föraktade menniskorna, e- 
xnedan jag föraktade mig sjelf, och fann mig ända 
alltid rätt så god sona de, gaf mig obetydlig tid 
att någonsin tänka på en Gud i höjden, sag, hur



usel veritlen var, och följde dock sjelfmant och 
gerna med dess ström, i huru många ovärdiga 
krokar den ock slingrade sig. Vänskapen, men ändå 
icke den aldra ädlaste, var den enda rena känsla, 
som ännu fanns q var, och ärelystnaden det enda 
af mma omåttliga begär, för hv liket jag icke skäm
des, vid mina få sansade ögonblick. Så ungefär 
sag det ut inom mig, när en ängel och hennes 
dod försonade mig med verlden, med mig sjelf 
och med min Gud. När man ser dygd och tror 
derpå, då börjar man åter älska menniskorna. Jag 
blef mild t och ljuft stämd. SjeJfva min sorg, öfver 
att Amalia icke mer vandrade på jorden, var ea 
mindre bitter, mindre sönderslitande känsla, än 
att hon leftle och dock för evigt var förlorad för 
mig, än alt hon tillhörde en varelse, henue så o- 
ntsägligen underlägsen och ovärdig. Amalia ville 
do — och hon fick det, och jag älskade henne 
nog högt att tacka Gud, som bönhörde henne. 
Ilon ville gifva mig allt hvad hon i verlden egde, 
Utom sin dygd, sitt rena samvete. — Nå väl! Jag 
mottog med smärtfull tacksamhet hennes gåfva, och, 
när hon ändå var borta, så kände jag mig mindre 
olycklig af att inträda i mina naturliga rättighe
ter och efterträda Amalia i egaridet af vår gam
la slägts stamgods och rikedomar, än om dessa 
gått till ett barn, der väl Amalia var moder, men 
«1er — hu! jag ryser ännu att tänka derpå! B!ot-
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ta tanken på denna ljumma half-varelse, denna 
Miihlendorf, är som den känsla man erfar, när 
ffian tar pä en groda eller annan amphibie. Nej, 
nej, Gud vare tack, att det icke lefver en varelse 
med hans kalla hvita och vårt röda varma blod, 
blandadt i sina ådror! Nej, jag står nu ensam! 
Jag förefaller mig sjelf, som den gamla De la 
Gardieska bildstoden, hvilken, när taket remnade 
på den så kallade Dramaten*), stod ensam och 
Upprätt i lågorna. Äfven omkring mig har det lå
gat. Taket har remuât, och huru länge står väl 
jag? — Den, som är ensam, huru länge vet han, 
om han står eller faller? — Och sedan är det för
bi! Sedan skola slägter födas, slägter dö; men *■ 
ingen Löwenstern skall mer uppstå! — — ,-innu 
lefver dock en — utom mig. Men brottet, brot
tet, är den hemska constellation, under hvilken 
han föddes, och han skall blott känna Löwenstern- 
ska blodet brusa inom sig, men aldrig kunna abe- 
ropa sig förfäders bragder och dygder; endast i 
bottnen af en nedslagen själ sörja öfver moders 
vanära och faders svaghet, — eller — hvad tro
ligare är, han skall aldrig drömma om sitt eget 
egentliga ursprung. Afgrundslanka! Straff till
räckligt, äfven om icke samvetet gnagde! Och det 
gnager! Visst tiger det ibland, när lifvets orkan

'/Ett De la Gardieskt palats i fordna tider.



§§§■ 20 §§§
brusar och susar, när den omgifvande verklen med 
sitt buller tar tankar oxh uppmärksamhet i be
sittning men ack, ■ dessimellan! Detta är diil 

den enda erfarenhet, jag egentligen vunnit pä min 
fyraåriga resa! - Och en ännu: att mer än en Ama- 
iia fanns det icke för mig, ty, jag nekar det icke, * 
jag har sökt, sökt, utan att finna; sökt af tusende 
orsaker, ty, skall jag bekänna det midt under den 
frihets- och jemniikhets-sol, hvars strålar, genom 
den gryende morgondimman, genomtränger mig ’ 
raed hela sin magt, midt under detta sträfvajude 
att införlifva mig med den klara, allseende philo- 
sophiens anda, som föraktar alla fördomar, midt 
i den tid, som blott vill veta utaf menntskor, men ' 
icke af slagter — så ropa dock röster ur .grifter- 
na och bjuda mig icke glömma hjeltestammeri, 
icke meclflit afhugga dess sista telning, inan nya 
skott synas!------ -

Med så mänga djerfva planer således, både 
rediga och dimmiga i mitt hufvud, med så män
ga minnen, bade bittra och ljufva, med så många 
korsande tankar i själen, ocli med ett hjerta, som 
jag befallt att hädanefter blott egna sig åt fä
derneslandet och stränga pligter, allmänna och en
skilda, och för resten vara förnuftet i allt under» 
gifvet —genomträngd af allt detta, inträder jag 
ändtiigen i afton i min gamla fäderneborg, och 
dä — dä — o, jag skäms att uttala det för mjV

<£3
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sje 1 f, då St* min första ifriga sysselsättning, att 
betrakta, nej, noga skärskåda en vanlig, obetydlig
flickas rum! Axel, Axel, Axel! När, ocli när, 
skali da resa dig upp och blifva sjelfständig? Fri
från stoftets demoner?------

Så långt följa vi Axel i hans tysta tankmo- 
)tiolog; men, tordes vi besvara hans sista fr äga, så 
{blefve det säkert med de orden; ”När du blir grå 
toch gammal och kall, men icke så länge ögat 
blixtrar, hjertat slår fort, och mannen ännu stri
der med ynglingenOch att detta sä var, bevi
sas af den härliga goda sömn, som han njöt bland 
de små musslinsmolnen och omgifven af alia de 
amå oskuldsandar, som pläga sväfra omkrrng en 
Nordisk ung-mos tysta bädd.



Ack, Frithiof, du är lycklig!
Du följer ingen, du går sjelf förut

Hur' annorlunda är clct ej med mig! 
Mitt öde li c ilar uti anclras händer.

T e gnér.

'Ifsborg var ju alltid detailernas högsäte. Ma 
man derföre vätida sin hog till de trenne fruntim
mer, som nu reda sig till hvila i Tantens mm, ty 
i det tredje af dessa sof Dora,

liosina satt tankfull och tyst på sin bädd och 
rullade upp de rika, ljusbruna lockarna pä sina 
fingrar. Dora satt äfven tyst, men nöjd och glad, 
vid caminen och knackade pä några bränder! 
Tante Lisbeth sprang fram oçh äter, i stickad un
derkjol, tofflor och grön ullshawl, och pratade i- 
deligen om Axel: Hur’ läk sig han var! Hur’ 0- 
lik sig han var! Hur’ vacker, ja vackrare än nå
gonsin! Hur elegant, ja, elegantare än någonsin, 
och detta med rätta, ty, ”det är icke nu med lån- 
ta penningar han svänger,” och hnr han talatom, 
att han hade en hel coffert med fruntimmers små
saker utifrån, som Tanten och Dora skulle fä gö
ra hvad dem bust syntes med, och att Tanten

Cap« 2.
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frågat, ora ej Rosine fick vara med i den delnin
gen,

— Nej, kära Tante, för all del! - sade Rosi- 
ns, uppspringande frän sin plats och likasom upp
vaknande ur många långa tankar Det vill jag 
visst icke. Axel har nog varit god, som tillåtit 
mig vara här dessa åren. Nu satt jag just och 
gnmdade på, att den tid är kommen, då jag bör 

tänka för mig sjelf.
— Ah, kära Fröken! — sade Dora - derpå ar 

tid nog att tänka i vinter. Baron Axel blir ju 
endast hemma några dagar, och det skulle se un
derligt ut, om Fröken genast talade om hädanfärd,
Vänta denned, tills ban i vår hemkommer från 
Stockholm, och under tiden kan Fröken ju ställ*»
Om passande plats at sig.

Att Dora hade rätt i detta, var påtagligt, och 
Rosina fann det sjelf, ty, att tala om sin hädan
färd utan att veta, hvart det skulle bära, vore li
kasom en uppmaning, att Axel skulle bedja henne 
stadna qvar; men, att nämna intet, var att alldeles

slippa det ämnet.1 Nej, ».i» bjertana Ro.!»·! - T““■ 

för hvilken Jen gl»d>. S»'U a,ck"n '"‘ί· ' ' '
Ven alldeles oumbävlis - Nej, lä™ <·»'”· 
te om att Hytt» tfrän »Ig! J-g ■»·“ »«» ‘«U· 
Axel, att du får stadna qvar, lita på mig!

— Nej, kära goda Tante, — sade Rosina, å nyo
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uppfarande från sin plats — gör inte det! Jag 
skali lyda Doras råd; men bed ieke Axel om nå
gonting för mig, ty det plågar mig!

— Ack, kära barn, — sade Tanten med enviss 
liten nätt ton — du skall icke vara tyckmycken! 
Tacka do Axel för livad han vill göra för dig! Al
la tycka om tacksamma menniskor, och hvem vet? 
Kanske trampar du längre ån jag i dessa gamla 
trappor.

Här bief gummans ton, enligt hvad vi minnas 
af gammalt, litet tårblandad, ty tanken på döden, 
den, den kostade ändå alltid en våt fläck på den 
blårutiga näsduken, ehuru den goda gummanicke 
egentligen fruktade döden, utan fastmer rördes 
af tankan på sin egen begrafiling, sin egen svep
ning·, kista, confect och Ilhenskt vin etc. etc.

Rosine låtsade alldeles icke förstå Tantens 
små tauksvängningar, utan svarade hebt allvarligt 
.och bestämdt:

— Ja, Tante har ganska rätt: I morgon vill jag 
göra,'hvad jag försummat i afton, som är att tac
ka Axel för hans gästfrihet, och till och med bed
ja honom cm dess fortfarande ännu en liten tid. 
Bet är rätt, och hvad sonn är rätt, det bör man 
göra, åfven om det kostade på aldrig så mycket. 
Och att det skail kosta på att vara i beroende a£ 
alldeles främmande personer, det är icke under
ligt, när maa vuxit upp och införlifvat sig ,i du»
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tankau, att man egtle tillräckliga medel för sia 
bergning under ett helt lif. Rosina grät bittert.

— Ja, din svåger har handlat som en stor narr 
för sig sjelf, och som eil stor skälm emot dig — 
sade Tanten och marcherade i vredesmod, med 
sa långa steg, som den stickade, snäfva och myc- 
2<et af tvätter hopkrupna yllekjolen det medgaf.

llosina svarade intet, och Dora proponerade 
att gå till hvila. Men detta var icke så lätt gjordt 
som sagdt. Tanten hade tusende saker att orda 
om. Ilon såg nu i Axel en lifslefvande Cousin 
Malte, hvars aldra minsta önskan hon till punkt och 
pricka ville uppfylla; men nu var olyckan, att, lika 
så väl som gumman kände alla salig Cousin Maltes 
små egenheter och önskningar, lika litet visste hon, 
hrad som behagade Axel, så i mat som allt annat. 
Hon hade fordom mer studerat på att mota, con
trecarrera och contreminera Axels phantasier, än 
att efterkomma dem, och nu hade, hon alldeles 
glömt deras form. Ilon funderade mer på mor
gondagens -anrättning, än på hela den i gummans 
annaler oförgätliga brölloppsmiddagen, ty då vis
ste hon, att allt ha ad som kunde upptänkas skul
le finnas; men att nu hitta på fyra à fem favorit
rätter, när hon ändå icke , visste någon, det var ett 
hufvudbry, från hvilket den goda Tanten icke så 
snart somnade, och Dora, som redan lagt sig i y tt* 

Axçlt I, 2,



re rummet, tyckte det vara tid nog tills morgon
dagen att rycka fram med sina råd, ty hon kun
de lätt begripa, att alla dessa matfrigor, som skul
le passera Ilosinas rum, hvilket satt i mellanhand, 
skulle ängsligt och motbjudande contrastera med 
den arma flickans många, mer och mindre sorg
liga tankar.

Prisad vare Doras klokhet! Nu sofva de snart 
alla tre, ty, när ingen svarade Tanten på hennes 
matbekymmer, sa skulle hon tänka och fundera i
sin tystket, och, när Tanten någon gång företog sig 
detta besvär, helst mellan täcke och lakan, så som
nade hon genast och bestämdt, när gikten icke var 
tillstädes, ty den beskedliga gumman hade godt sam
vete, emedan hon aldrig anade, huru mycket ondt 
ltennes dumheter gjort och gjorde här i verlden, 
©cli emedan hon dessutom, såsom en ärbar mö eg- 
nar och anstår, aldrig läst Consinerna, den fas- 
ligt farliga hoken för alla flickor.

Och medan nu alla sofva på det gamla Ulfs- 
horg, fast de kanske hafva så högst olika dröm
mar, så vill man, heldre än att skildra alla 
derCajsa Warg på sitt håll, — der små ungdoms- 
sorger och framtida hägringar af rosor och liljor, 
— der minnen af fordna ljufva tider i Axels och 
Amalias barndom, — der alla mannens dj erfva pla
ner och ynglingens ljusa förhoppningar, spelade 
hvar sina roller; heldre, säger man, än att afrnåla
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alla dessa drömmar (ty de voro ju ändå bara 
drömmar), så vill man för en nyfiken läsare ocli 
mild granskare framlägga några fragmenter af A- 
xels res-journal, ställd i bref till Carl S., för att 
litet närmare lära känna honom, än af hans egen 
tankmonolog i den mörka alcoven. '

Cap. 3.
För Skartdiens kulna regioner 
Jag af mitt öde danad var. 
Den första bild, mig tjusat har, 
Skall få min lyras sista toner.

S t a g neli u s.

Milano 1833.

ej, kära Carl, spara in hela din fruktan! Na 
är det afgjordt: Angelika blir aldrig den maka, jag 
hemför i min gamla fäderneborg. Jag nekar icke, 
alt hennes första anblick samt det trånande och 
genialiska i hela hennes väsende ovillkorligt drog 
mig till henne. Men det är mycket, soin tjusar 
på längre håll, och som vid närmare skärskådan
de förlorar sina färger och behag. Du minns, att, 
sist jag skref till dig härifrån, hade jag blott på 
ett par] promenader och på la Scala sett henne.



Jag· vore en lögnare, om jag nekade, att lion clà 
«PPtog liela roiii uppmärksamhet. Att bland alla 
dessa italienskt blixtrande ögon se tvänne Nor
dens milda stjernor pä deras dunkelbla grund, Och 
denna snöhvita lilja bland Söderns glödande rosor5 
det var nagot nytt och hänförande, och du vet, da 
vet, hvad det nya dock alltid hade för en magt 
efver din vän. "Amalja finns icke mer. Hennes 
’’motbild finns heller icke. Men en maka måste 
”jag söka mig, om icke lifvet skall för mig g| 
”förloradt, och kanske är det ödets villja, att jag 
”här, långt ner i Södern, skall finna den Nordblom-
”ina, som var mig ämnad, som blott uppspirat för 
”mig, som blott kastats hit, för att jag hä,r skul
le finna henne.” Sä talade jag till mig sjelf, 
när jag såg flickan, när jag såg hennes Öga hvila 
på mig, och hon likasom tycktes förebrå mig den 
köld och liknöjdhet, som jag visade deruti, att 
jag, ehuru deras landsman, icke lät införa mig i 
Grefvinnan M—s och Angelikas högt prisade krets. 
Men du vet, huru jag förstår att långsamt insuga 
min fröjd, och huru retande jag alltid funnit det- '.» 
ta dröjande att plocka en frukt, som lockade raia 
hog. Jag gick icke till Grefvinnan, oph, förhvar 
gäng jag såg Angelika, tycktes hennes blick allt ] 
mer och raer förebrå mig detta. Hennes kind bief
Ibland, som när man håller en röd ros invid en hvit, 
ech — skall jag bekänna tlet? — jag trodde mig mais
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ka, att mina blickar jast voro den röda rosen, som 
färgade den hvita. Bien ack, men ack, i terpen« 
tin, — ja, skratta bäst du vill! — i terpentin skul
le denna milda, ömma, haiftäiula låga släckas! 
Dock, jag vill icke gå händelserna i förväg.

En morgon helt tidigt, lockad af Italiens tju
sande himmel och förtrollande dofter, och nr stånd 
att dväljas längre i mitt varma locanda, kastade 
jag en lätt morgondrägt öfver mig, skyndade nt, 
för att dricka den balsamiska morgonluften och 
njuta med alla sinnen af all den härlighet, som 
utbredde sig för mig. Jag lät slumpen leda mina 
steg och dömen locka mig, och snart stod jag vid 
Milanos beryktade domkyrka. Inan jag rätt visste 
huru, var jag på höjden af dess bildverld och 
snart försjunken i denna tjusande dyaja, sont skön 
konst och härlig natur, sammansmälta och förenade, 
kunna inverka på ett sinne, öppet för alla dess re
tande behag. Jag vandrade tyst och fördjupad i 
orediga phantastiska ide'er, då i en hast jag väc- 
kes. Bien af hvad? Jo, likasom från en af mar- 
morstoderna Ijiula mitt hemlands toner, en Svensk 
sång från en djup, låg fruntimmersröst, mer kän
slofull och vemodig än egentligt skön, men som 
dock ingrep mägtigt på mig, i den sinnesstämning 
jag då var; ty, ehuru hänförd, just af Italiens 
magiska omgifning, var jag mer än någonsin öp
pen för minnen och intryck från fäderneslandet



i norden, Men, utom sjelfva språket och något i 
den molltoniga melodien, var sången föga foster
ländsk. Den lydde så:

”Mig törstar ej!” Jag dricker saligt 
Hesperiens luft i långa drag.
”Mig törstar ej!” Här vill jag evigt 
Lustvandra både natt och dag.

I konstens verld hur’ lätt att andas! 
Dess luft är ren, är aldrig kall.
En evig morgon evigt randas,
Sol syn’s gå upp, men ej dess fall.

Här vill jag dö; men dittills lefva,
Ej tvina bort och slockna ut.
Här vill jag mina segel refva 
Och diöja, tills min dag är slut.

Till Nordens is jag mer ej vänder*
Dess kalla söner håna mig.
De skjuta bort med hårda händer 
Mig arma, som valt konstens stig.

Som utaf känslan för det sköna 
Blef lockad till Hesperiens strand,
Som glömmer der, i dalar gröna,
Hur kall man är i Svea land.

— ”Hur kall man är i Svea land!” — upprepa·* 
de jag med harm, när sången tystnade, och sva
rade genast i samma enkla molltoner, som jag 
dock då och då bröt ut litet i en spefull dur; t
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Ja väl, dröj här, bland konstens minnen 
Och låt dess sol få värma dig;
Men håna ej de fasta sinnen,
Som Nordens män tillkämpat sig!

: S

Af is de format sig ett pansar;
Men bakom isen gömma de
Ett Hekla. Och blott ärans kransar
De skönare än konstens se.

Och, lyser dem ej konstens fackla 
I tallens skog, på klippig stig,
Så ser man dem dock aldrig vackla, 
När öppen fara visar sig.

Och, när de till sitt hjerta trycka 
Den mö, de korat sig till brud,
År hennes lif, är hennes lycka, 
Hvad högst dc be om hos sin Gud.

Jag stod länge tyst och stilla, väntande pä ett 
svar; men det kom aldrig. Slutligen närmadejag 
mig allt mer och mer den bildstoden, bakom hvii- 
ken jag anade att sångerskan gömde sig. Kom
men derintill, nämner jag flickans namn; men An
gelika (ty du förstår väl, att det var hon) svarar 
icke. Jäg trodde, hon sagta afiägsnat sig, ehuru 
omöjligt jag tyckte detta vara, så vida hon icke 
hade förmågan att göra sig osynlig; men döm net 
om mi» känsla, när jag framträder, och Angelika, 
med pannan stödd mot marmorstodens socle, lig-



ger a fev i ni ai ad och utan tecken tiü lift Hon bief 
for mig genast en lätt och, jag nekar det icke, 
en behaglig börda. Men, skall jag nu bekänna 
dig sanningen? Säger du blott icke,ratt jag är från 
mina sinnen, när jag tillstår för dig, att just me
dan jag nedbar den afsvimmade flickan till Gref- 
vinnan M—s vagn, som väntade vid portiken, slock
nade hela den eld, som icke just brann, men var 
färdig att tändas. Flickan låg der så skön och 
stilla på mina armar, jag medgifver det; — men — 
men jag bar svårt att bekänna den verkliga, in
nersta, nakna sanningen: — Hon luktade så starkt 
terpentin, och under de hundrade trappstegens 
nedgående upptäekte jag mer än en oljefärgsfiäck 
på den fina hvita klädningen, och märken af den
na sysselsättning äfven på de späda, hvita fingrar
na. Flickan vaknade upp under tiden, men vari 
en sorts exalteradt tillstånd, som icke tillät hen
ne att redigt uppfatta någonting. Hon talade; 
men hennes ord voro mer lika somnambtilens 
uppenbarelser, än en vanlig menniskas, och hen
nes tacksamhet uttrycktes i de mest ovanliga or
dalag, icke just utan behag, men oerhörda, aldrig 
förr anade. Med ett ord: förundran, förvåning 
oeh en viss likgilltig beundran trädde i alla var
mare och lifligare känslors ställe, icke är jag 
hvarken döf eller blind för allt hvad som höjer 
sig öfver stoftet, och, om jag icke sjelf är en af
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dessa, sig högst uppsvingande andar, så har jag 
ingen motvillja att följa dem understundom, et® 
godt stycke på vägen; men — jag rår icke der- 
för: allt hvad som öfverskrider det naturliga, det 

fattliga, det rimliga, det får för mig genast en 
anstrykning af löjlighet och osmaklighet, som strax 
återsänker mig till jorden och gifver den, med 
all sin måtta, allt sitt lagom, tusende nya keltag.

En afdånad Hicka, som, vid sitt uppvaknande 
i en ung, främmande mans armar, hade sagt ett 
enkelt: ”tack/" och skämtat litet blygt öfver saken, 
hade tusen gånger mer behagat mig än denna, i 
sig sjelf, rätt vackre och rätt poetiska monolog, 
som kanske från scenen gjort en rätt god effect 
på mig och andra, men som nu gick alldeles för
lorad för mig. Bock ar jag alilid skyldig den 
unga älskvärda Angelika den rättvisan, att i hela 
hennes varelse och sätt att bete sig fanns icke 
den ringaste tillgjordhet eller beräknande af the- 
atereffect, utan hennes känsla var uppstämd, och, 
i stället att, som qvinnan bör det göra, söka 
nedtysta och qväfva alla dess utbrott, gaf hon 
den luft och utgöt i ord ett varmt, lifligt bjer- 
tas öfversvallande råga. Fall likväl icke på den 
dåraktiga tro, kära Carl, att hon med ett enda 
ord antydde någon förtjusning eller glädje öfver 
vår tillfälliga bekantskap, eller annars någon för 
mig allt för smickrande känsla! Nej, visst icke!
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Då tror jag verkligen, att jag släppt ned henne 
och låtit henne spatsera. Nej, nej, långt derifrån! 
Det var rena utgjutelser af känslor, lifvade af den 
sköna morgonen, af tacksamhet till en okänd lands
man och kanske af några ljufva, fast ilygtiga, 
hemlands reminiscenser, men allt detta klädd t i 
poesiens bildspråk, då ett vanligt blygt qvirino- 
språk oändligen mycket mer skulle behagat mig.

Som jag nn tyckte, att presentationen kunde 
vara gjord, följde jag henne till det palazzo, der 
Grefvinnan M. bodde; och, sern den sköna Gref- 
vinnan sjelf kom emot sitt skötebarn med oro 
och öm ängslan, blef äfven min bekantskap med 
henne snart färdig, och jag ombedd attdejeunera 
med mina båda iandsmäuinnor. Det var någon
ting i sanning rörande att se den älskvärda Gref- 
vinnans omsorger och moderliga omvårdnad för An
gelika. Jag glömde i detta ögonblick allt, hvad 
jag hört om Grefvinnan M., och beundrade nn 
hos henne blott en älskvärd och ömsint qvinna. 
Hon tycktes icke liafva en enda tanka för sig 
sjelf, utan alla för sin älskling, hvilken bon dock 
skötte, som hade Angelika varit ett fem årsbarn. 
Hon talade naturligt och hjertiigt om sin oro un
der Angelikas frånvaro.

— Du måste afstå från dessa ”morgonbad i bal
samluft,” min goda Angelika sade Grefvinnan. 
—■ Du kommer alltid utmattad och alldeles med-



tagen åter, och jag har icke ett ögonblicks ro, 
under dessa långa ängsliga stunder, och ingen sär
deles hog att följa dig. Mina sänggardiner villja. 
icke gerna öppna sig så tidigt, — tilläde hon, med 
detta förtjusande leende, som väl icke är den rena 
himmelska oskuldens, men den lifliga, af verlden 
smittade, fast ingalunda förderfvade qvinnaiis.

Sedan såg jag, huru omsorgsfullt hon tog An
gelika om händer, och, sedan hon kastat en flyg
tig blick på hennes vårdslösa och oordentliga kläd
sel, hörde jag henne sagta hviska till en cameri- 
ère: ”Kläd om Mamsell, sätt på henne det och 
det!” etc. — Carl, nu var det slut! Nu var det 
förbi! Säg icke, att detta ordet mamsell gjorde 
den ringaste disharmoni i mina tankar! Nej, nej, 
då kände du mig aldrig! Min gamla stam ligger 
mig om hjertat, jag nekar det icke; men af de 
qvinnliga ympqvistarna begär jag endast behag och 
dygder. Sexton anor, eller ens några, må de 
för mig gerna sakna. — Nej! — Men detta miss- 
ljudande ord: ”Kläd på Mamsell!” likasom, för en 
Ung qvinnlig varelse ändå icke klädseln (den 
stränga moralen må skrika, bäst den vill) är och 
förblifver en af dess hufvud- och statsactioner, 
och likasom vi män någonsin kunde förlata, att de 
slösade smak och omsorg på annat, glömmande 
sina egna, af naturen förlänade behag och van
vårdande dem, under det att penseln eller dikten



skapade andra, huru sköna och fulländade dessa 
ock kunde vara. Skalden, konstnären, tonsättaren, 
Philosophen, — alla dessa förlåter man ali möj
lig vårdslöshet om deras egen person, och man set 
dernt! endast, till hvilken höjd de äro sin konst 
eller sina idéer tillgifna; men icke så med q vin- 
nan. Man kan väl förlåta äfven henne; men må» 
heklagar henne, höjer axlarna och — kan omöj
ligen älska henne. Detta är det största och re
naste bevis, att hon icke passar till dessa konsten* 
ntkorade, ty en qvinna, som försmår kärlek och 
föredrager annat, hon är icke mer någon qvinna, 
ntan ett mellanting, som både mannen och de» 
verkliga, sanna, sköna qvinnligheten gå skygga och 
förundrade förbi. De obildade och råa le och 
begabba henne, de bildade och tänkande skänka 
henne en sorglig och likgilltig beundran; men in
gen ville gerna, att hon skulle vara en syster, e» 
maka, en dotter, knappt nog en vän, ty hos hvem 
skall man tro på vänskap, som föraktar kärlek?

Allt detta icke förthy, trifves jag ganska väl 
hos Grefvinnan M.; och Angelikas verkliga, med
födda sinne för konsten och allt skönt skänker 
mig många högst angenäma stunder, och den skö
na, snillrika Grefvinnan iifvar mig ofta och hade 
troligen fått någon magt öfver mig, om hon icke 
understundom, och sig ovetande, påminde mig om 
en tid och en person, som jag ville kunna utplåna
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tir mitt minne, om (let vore möjligt. — Nej, min 
goda Carl, du behöfver icke mer frukta. Jag 
kunde väl bära Angelika på mina armar nedför 
Domkyrkans i Milano alla trappsteg, raen aldrig 
uppför de remnande trapporna i min gamla fä
derneborg.

Cap. 4.

Så underbart är sångens helga välde,
For dem, som rätt dess gudaspråk förstå.

Grafströ m.
m

annan gång skref Axel till Carl från **** 
Carl! Så när hade din vän fastnat i sångens 

garn. Sången, sången! Den ljudande, melodiska 
sången! — O, för den skulle jag äunu en gäng 
kunna begå dårskaper och låta hela min philoso- 
phi ramla. Hör du, Carl! Jag säger: jag skulle 
kunna — men jag har dock icke gjort det, ehuru 
jag varit nära på väg dertill. Se här ett af mina 
reseäfventyr:

För en fyra veckor sedan kom jag hit. Jag 
hade flera re/commendationsbref till vår minister 
härstädes, och äfven till andra, och, som jag var 
personligen bekant med flera af corps diplo
matique, infördes jag genast i de angenäma
ste och första kretsarna, iledan andra dagen
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mitt vistande liai-, var jag pä en stor aftonsam
ling hos * * * *, och huru angenämt öfverraskad 
blef jag icke, dä, bland de kommande gästerna, 
var ryktbara landsmanimna, Fröken S., inträdde! 
Men det var icke mer den rädda, blyga, tarfliga 
flickan, utan ett fruntimmer, med den goda tonens 
säkerhet och takt, ändå utan det ringaste öfver- 
mod eller anstrykning af kringresande virtuos. 
Nej, ett älskvärdt, angenämt och behagligt frun
timmer, och som jag tyckte mig finna att alla he
drade med uppmärksamhet, icke allenast för hen
nes talent, utan äfven för hennes personlighet. 
Om det var den smakfulla, nästan rika, fast enkla 
klädseln och en viss förkärlek för våra nordiska 
blondiner, som man af ren motsägelseanda för- 
värfvar i södern, allt nog, Fröken S. tycktes mig 
oändligen mycket vunnit, äfven i utseende, på des
sa år. Och hennes rena sång! — Den minns du ju 
höil på att göra mig galen i fordna dagar, —och 
nu var väl eifecten annorlunda, men förtjusnin
gen nästan enahanda. Hon visade en högst be
haglig och intagande känsla, vid återseendet af 
en gammal bekant. Ilon var glad, hon var öf- 
verraskad, hon dolde det ej; men icke en enda 
rörelse var beräknad på att göra effect, hvarken 
på mig eller de omgifvande. Alla lyckönskade 
henne att ha träffat en landsman, som varit vittne 
till hennes första och må hända svåraste triumpha
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tien i sitt eget land. Ilon visade äfven en verk
lig glädje deröfver och berättade nu, glad t, otvun
get och ungdomligt, flera små, ratt roliga och na
iva drag, ur hennes första virtnos-lif, och för de 
närvarande flera små anekdoter, der jag och ruin 
anspråkslösa basse-taille spelade en roll. Hon gaf 
mera ioford åt denna, än den någonsin förtjenade, 
och, endast föregifvande heshet, bröstverk etc., 
kunde jag slippa att gifva min älskvärda landsman· 
inna orätt i hennes beröm. Jag utbad mig att da
gen derpå få göra henne ett besök. Ilon gjorde 
dervid inga svårigheter, utan gaf mig sin adress 
och bad mig komma en viss timma, emedan hon 
annars kunde vara upptagen af repetitioner etc. 
Då först rann det mig så bjert i bogen, att hon 
beträdt theatern; men jag måste äfven medgifya, 
att, enligt mina liberala åsigter, gjorde det dock 
icke egentligen någon särdeles menlig verkan på 
mig då. Det kom sednare. I)et var icke det he
la af saken, utan det aller na χ som skulle a fskrä eka 
mig. Andra dagen var jag på bestämd tid hos 
Signora S—, som hon här kallades. Jag återfann 
hos henne alla de behag, jag funnit henne ega 
aftonen förut, men ack, — hvad hela hennes om- 
gifning afskräckte mig! — Att man äfven i den 
minsta småsak upptäckte, huru mycket hon stod 
på resande fot, det fick väl passera, ty deruti är 
väl egentligen icke något ondtj men den «ivinnas



mê ίο

som eger ett hem, en bestämd plats, der hon e- 
gentiigen bör vara, har äfven den förmågan med 
sig, alt göra hvarje sin boning till ett hem, och 
att hvar främling, som besöker henne, icke gp- 
nast märker, att hon kom nu och är färdig till upp
brott om en liten stund. Detta nomadiska lef- 
liadssätt ger åt en mängd småsaker en viss an
strykning af lättsinnighet, som gör ett obehagligt 
intryck, man kan icke, rätt förklara, hvarföre. 
Dessutom voro dessa mina besök, hos min annars 
så älskvärda landsmaninua, de aldra oroligaste 
man kan tänka, sig: jemna bud, jemna besök, ic
ke för att lugntfråga: ’Huru mår ni?” — och sedan 
språka litet om dagens och tidens händelser, dis
cutera öfver ett interessant ämne eller dylikt, 
utan för att berätta den eller den vigtiga thea- 
ter-nyheten, för att begära roller, stämmor, par
titurer, reda på det, besked om det, och föra an
gelägna helsningar ifrån andra medspelande, än 
om costumer, än om tiden till mötes, än om hemt- 
ningar och återresor, m. m. Med ett ord, min 
älskvärda värdinna var alllid så upptagen, att jag, 
som endast korn för hennes egen skull, ofta icke 
lick mera än de små ögonblick och mellanstun
der, som blefvo öfver, sedan alla dessa ledsam
ma angelägenheter uttagit sin rätt. Dessutom 
fanns hos Signora S. ingenting, som kunde på
minna om ett godt, trefligt hvardagslif, och, jag
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fruktar det, dessa årens ombytliga, brokiga lif 
har, utan att egentligen ha förderfvat hennes go
da hjerta och rena seder, dock gifvit henne eu 
afsmak för ett lugnt stilla lif i en familje-krets, 
och der en mans kärlek ensamt skulle ersätta 
henne en hel allmänhets beundran och högljudda 
bifall. ■— Bien, när jag hörde henne från scenen, 
när jag blott såg henne vid liennes piano, när vi al
lena sjön go tillsammans, eller när hon ibland, ut
an allt accompagnement, förtrollade mig med sin 
säng och icke med något annat sköt tillbaka 
min känsla, då medgifver jag att jag ofta var fär
dig säga: "Kom, Giovanna! Lemna allt detta« Λ- 
•’tervand till ditt kalla, men trofasta land, och 
tjusa blott mig med dina silfvertoner, och blif 

"den goda genius, som skall göra mitt gamla äl- 
'skade Ulfsborg till något annat än en graf, ett 
hemskt minne af hvad jag dock — — oersätt
ligt förlorat!” — Bien så kom en röst, som heter 

förnuft, och den bad mig tiga och njuta af o- 
gonblicket och tro: att den fogel, som länge flugit 
fii och lös i skogen, den kommer aldrig att älska 
sin lilla bur sa, som den, hvilken der är född och 
uppfödd. Och —- qvinnaus äkta stånd är dock en 
hur, det måste vi medgifva, fast det kommer an 
pa oss och henne sjelf, att pryda den med blom
mor, eller att låta den se ut, som ett — lifstids- 
fängelse egnar och anstår. Nej, jag egaar den
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älskvärda sångerskan en sann gärd af både beun
dran och tillgifvenhet; men min hand — den be- 
höli jag för mig sjelf ännu en tid, och himlen 
vet, om hon den en gång antagit, med alla mina 
hårda villkor. Och minst af allt vet jag, hvad 
man skall göra med en korg. Jag påstår i iifoch 
död, att, hvem som får en dylik, är honom väl 
värd, för sin blindhet i ett eller annat afseende. 
Ty, är man icke säker på en qvinnas tillgifven- 
het, som man älskar och värderar, då hör man 
dröja, och är det en sådan varelse, som man kan 
ana leker med vår känsla, och som lofvar med
ögat, hvad munnen nekar, den bör man redan pröf- 
vat på andra sätt, inan man gifver henne magt 
alt säga ett nej eller ja, som afgör mitt öde. Nej, 
nej, en korg är och förblir ett lyte hos en karl, 
och han kan merändeis fylla honom ettdera med 
egenkärlek, dumhet, kortsynthet, inbilskhet, oför
måga att bedöma det andra könet, deras känslor 
och intryck, och framför allt med en hög grad 
af onödig häpenhet och brådska. — Itifven icke 
ut ögonen på mig, alla olyckliga friare, utan för
låten mig, — tanken på mig, — och hafven mig 
för ögonen!



Cap. 5.
■ Min kärleks blomstersaga 

Ej mer skall omnämnd blifva,

Stagnelius.

Hl räu Cassel skref han till Carl;

Om du kunnat afundas mig någonting, sä 
borde det varit min nuvarande vistelseort, som 
jag dock om ett par dagar lemnar. Jag har på 
hela min resa väl funnit märkvärdigare, interes- 
santare, minnesrikare ■— och ställen, mer värda 
all min uppmärksamhet, men aldrig något trefli- 
gare ställe än här. Vore jag icke med lif och 
själ mitt gamla härliga Svea tillg.ifven, så ville 
jag lefva och dö här. Och dock har jag äfven- 
väl här fått en och annan rätt hård erfarenhets
nöt att bita på! inan jag i allmänhet talar om 
mitt tjusande Cassel, vill jag berätta för dig ett 
äfventyr, till hvilket jag dock skulle önska mig 
en penna, något litet naggad af v. Thiimmel, om 
icke just doppad i samma apotheks-flaska som 
hans. — I parenthes vill jag fråga dig, om du ic
ke, som jag, tycker, att det är något plågsamt i 
dessa Thummels eviga krämpor; men vi lemna 
honom nu, ehuru jag är säker, att du ibland, un
der loppet af min berättelse, kommer ihog ho-
BÖKU
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Som jag ämnade att tillbringa eil längre tid, 

ja, kanske hela sommaren, här i Cassel, hyrde 
jag mig ett par rum i ett litet täckt landthus pä 
rägen mellan staden och Wilhelmshöhe. Min me
ning var väl icke, att tor beständigt begagna den
na lilla hostad; men jag fann ett visst behag uti 
att så der hafva ett hem på landet och ett i sta
den, under denna gudasköna årstid; och, emedan här 
mycket påminner oin den enda fiction, som haft 
ett ouppskattligt värde för mig, — jag menar vår 
älskade Jean Pauls Titan, hvars "Lilars trädgår
dar” äro, som det påslås, en förhärligad copia af 
dem vid Wilhelmshöhe —* så ville jag åtminstone 
deruti likna Albano, att jag hade fast fot både 
här och der. Men, ack! — Mig fattades Schop
pe, Liona, Chariton, Dean, min egen Carl, och 
mycket mera. Imellertid var jag dock temligen 
nöjd med hvad jag hade, som var den aldra lilla 
sötaste bostad, bland törnrosor, jasminer och näkter
galar, och en fryntlig värdinna, enka efter en 
Pächter, temligen förmögen, och som gjorde allt 
för min beqvämlighet och trefnad. Som hon re
dan passerat sina femtio, hoppas jag du icke tror, 
att jag ville hafva Thiimmels pensel, för att måla 
henne;------- men, ack! — hvar finnas så glödan
de färger, så liflig colorit, som det fordrades, för 
att glfva dig blott en liten svag esquisse af lien-



ne§ systerdotter, Julchenl —· Dock, jag till icke 
gå händelserna j förväg.

Jag hade varit flera gånger i JLindenhain, -~ 
min lilla bonings namn —utan att hafva sett mera 
än min beskedliga värdinna, som sjelf tyckte® 
hafva ajl omsorgen om mina rum och de.obe
tydliga anrättningar, som jag då och da begärde, 
Af en händelse fick jag veta, att hon hade ett 
litet, äldre piano, väl icke mycket långt, men 
tillräckligt för sång-accorapagnement, hvilket hon, 
på min begärai], lät uppstämma och inflytta i mitt 
inre rum, och som sedan för mig utgjorde ett, 
tm på min resa, temligen ovanligt nöje, Att, när 
jag kom, piano’t alltid stod öppet och oftast var 
pryddt med friska blommor i små ljusblå bert- 
glasmuggar, tillskref jag allt min goda värdin
na, men icke slutligen den förundran, som intog 
mig en afton, då jag kom sednare än vanligt, och 
således alldeles oväntad, till min lilla ensliga, men 
alldeles förtjusande, fristad, Dagen hade varit 
mycket varm, och jag på ett aftonsällskap hos 
Svenska Consuln, Herr v. * *, vid hvars slut jag 
fipk en särdeles hog, jag ville nästan kalla det en 
ingifveise, att till fots begifva mig till Lindea- 
haiji, hvilket jag äfven verkställde. Jag kora sa- 
iedes på en gång sent, oväntad, tyst och allena, 
Porten var dock ej stängd, utan jag ingick, men 
5agia och tyst, för att icke väcka min goda fru,



! fall hon redan gått till hvila. ”Jag hittar vål 
på någon tjensteande”, tänkte jag och gick sagta 
till mitt rum. Dörren till det yttre var öppen.— 
Och, när jag tyst inträder, hvem kan tänka sig 
min förvåning, då jag från inre rummet hör en 
vacker, ren fruntimmersröst, som sjöng simpelt» 
enkelt och naturligt:

"Mir nach war ein Lehen aufgegangen" etc. —
ur Tiedges Urania —■

accompagnerande sig smakfullt, men utan all 
konst, på mitt lilla piano. — Jag stadnade. En 
suck egnades ett fordomdags minne, och henne, 
som jag evigt ville hört sjunga, och hvars låga, 
rena, enkla röst sångerskan något påminde om. 
Hon tycktes ingalunda ana min närvaro, utan höt 
smånätt nog om ton, preludierade litet och sjöng 
ιώ en liten skämtsam Tysk visa, som gjorde, att 
jag ville svurit på, att flickan, som sjöng, var 
ung, vacker eller åtminstone högst behaglig. — 
Och jag bedrog mig icke. I en hast fick jag en 
särdeles hog att förvissa mig om min förmodan, 
held're än höra hennes sång, och gick derföre ett 
par hörbara steg mot den öppna dörren till 
inre rummet. Sången slutade genast. En ung, 
ovanligt vacker, flicka kom häpen och försagdl 
mot mig. Hon tycktes biifvit både rädd och för
lägen och gjorde en rörelse, likasom för att gå 
förbi mig och iemna rummet.
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Nein, meine Beste'. — sade jag; och höll hen
ne sagta qvar — Säg, hör ni till huset här? Dröj 
biott ett ögonblick! — tilläde jag och släppte hen
nes arm, likasom för att visa henne, att jag vil
le endast fråga henne om något, men på intet sätt 
förolämpa henne. Hon stadnade äfven, väl litet 
brydd, men inte mycket, och tycktes afvakta 
min fråga. Nu var det min tour att blifva förr 
lägen, ty egentligen ville jag just ingenting veta. 
Flickans namn var mig likgillligt; — en vanlig 
följd af resor och vistande i främmande länder 
men jag ville tala med henne, se på henne, hö
ra henne tala, — med ett ord, jag ville njuta be
haget af ett litet äfventyr,börjadt under så vackra 
och retande augurer, som att finna en ung, vac
ker, sjungande flicka uti mina egna rum, en guda- 
skön sommarafton, eller snarare sommarnatt, då jag, 
så väl genom naturen, som det glada, själfulla säll
skap jag lemnat, var upprymd och mer än vanligt 
färdig att emottaga hvarje Ijuft, lifiigt intryck. 
Flickan dröjde med frågande blickar, och nu stod 
jag fångad i mina egna nät, ty jag hade egentii- 
gen ingenting att säga henne. Hon tycktes nä
stan sjelf begripa detta, och efter en liten tyst- 
Wad, under hvilken vi oafbrutet betraktat hvaran· 

’ dra, sade hon leende och gladt, fast litet brydd;
— Lieber Freiherr! — blif icke förundrad el- 

fortörnad, för det ni funnit mig här! Jagoclt

I



mia Tante trodde icke, ni skulle komma hem i 

afton, och jag sjunger sâ ge nia vid piano’t.
Jag har aldrig känt en så besynnerlig känsla, 

som i detta ögonblick- Jag ville icke pa det rim 
gaste sätt förnärma den vackra, intagande flickan, 
eller med ett enda ord, en enda rörelse komma 
henne att rodna; men jag hade ett oemotståndligt 

begär att säga henne: att hon var vacker, att jag 
gerna såg ljcnne, att jag gerna önskade hon skul' 
le dröja, och att jag ville prata gladt och godt 
med henne. Jag gjorde mig väl icke rätt reda, 

för allt detta dd; men, som det var min verkliga 
mening, vek jag icke heller derifrån, utan, för 
att vinna mitt ändamål, sade jag äiultligen: lia

rs heter ni, liebes Mädchen? Säg mig det!
— Julchen, Ihnen zu dienen. — svarade ho»» 

och nu börjades följande samtal:
— Ni är ju icke rädd för mig?

Äh — alldeles inte. Mjn Tante har sag* 

mig, att ni är så god.
_ Vill ni då inte sätta er här — jag skall pl»' 

cera mig i andra ändan af soffan och berät! 
något om er sjeif, och lata mig få tala om f&f 

er, hviiket gedt och vackert land som är mitt!
__ Åh jo, -—warum nicht? — sade hon och s®t

te sig ned, obetydligt misstrogen — Jag är fader' 
och moderlös, — började hon — minns icke eö 
gång mina föräldrar, utan har varit här hos B»"1



______ "TT"'.' ■fm

m 49

Tante, alit sedan jag var sex år. Hon är myc
ket god mot mig; men nu liar jag varit borta en 
tid hos en slägtinge i Münden, b lott varit hem
ma några dagar, derföre har ni icke sett mig 
förrän i afton. — Nun, lieber Freiherr! — slu
tade hon med ett oändligen naivt behag — Nu 
vet ni hela min lefnadshistoria!

— O, kunde jag lika lätt göra upp min för 
er, vackra Julcheu! — sade jag halft skämtsamt, 
halft allvarsamt, ty jag tyckte i hast, alt det var 
en himmelsskriande skilnad på mig och denna 
glada, oskuldsfulla, ovetande flicka, hvars orm 
jag föresatte mig att icke blifva.

Hon såg på mig med stora ögon, troligen för 
det vemodiga i min blick.

— -Nå, — sade hon - 
det sköna Sverige!

— svarade jag
fast kallt; men de Svenska bjertan, de äro var- 
ina och trofasta.

— Båda delarna? Das ist ja wunderbar! — sa
de bon, skälmskt leende.

Jag makade mig litet närmare.
— Nej, nej! — sade hon ocli gjorde en rö

kelse, likasom för att, gå — Det är emot vår of- 
^erenskommelse.

berätta nn om er ocli

Det är skönt och godt,

skall jag 
3.

flyttade mig tulbaka; men
Axel) /,
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bekänna det? — flickan gjorde på mig ett intryck» 
som steg för hvart ögonblick. Vi skämtade glailt 
och go dt of ver det ovänliga, att vi för en half 
timma sedan aldrig sett hvarandra, och nu voro 
såsom gamla bekanta och kände hvarandra rätt

väl.
— Åli, inte just så väl heller! — anmärkte 

j10Ii _ ]\i har ännu icke sagt mig ett ord om er.
— Nå väl, vackra Julchen, hör nu på, men blii 

icke ond! Jag kunde hafva mycket att säga er 
om mig, mycket ondt och något godt; men jag 
vill nu blott säga ev, hvad som kan röra er, 
och det är------- nej, hlif nu qvar! Var förnuf
tig, — se, jag är ju som ett lamm! — Jag vill 
blott säga er — att ni behagar mig outsägiigeu,

, vackra, älskvärda Julchcnl
— Ja; men just derföve måste jag gå min väg! 

— svarade hon med en viss komisk allvarsamhet, 
dock utan allt pruderie eller låtsad eller verkli? 

stränghet.
_ Det borde ni göra, Julchen, — sade jag hen

ne helt allvarsamt — det borde ni visst, om jag 
sagt de orden i mening att förolämpa er, eilet 
om en blick, en rörelse, gifvit er äfven den rin
gaste anledning, att jag det ville. Men se på 
rajgi _ Se en gång på en ung man, som, oaktadi 
så mycket kunde ursäkta hans djerfhet mot dig, 
älskvärda — men förlåt, att jag äfven säger
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oförsigtiga Julchtu, dock ej mcd en halfdragen 
anda vill göra dig något emot. Se blott pâ mig, 
och du skall fintia, att jag menar uppngdgt med 
dig.

Jag tror er, —- sade hon långsamt — jag 
tror er och stadnar qvar, ehnrn detta— just det
ta — är både orätt och oförsigligt.

— Deruti har ni rätt, Julchen; men jag skall 
ingalunda vara den, som bevisar er, att ni gjort 
orätt. Sitt nu lugn och stilla, flicka, sä vill jag 
saga dig mycket, som mången annan kunde fått 
vänta på månget långt år: — Julchen, du beha
gar mig! — Om ditt hjorta är lika godt och al.sk- 
vardt som ditt yttre, så känner jag, att jag skul
le kunna älska dig mycket. Säg, flicka! Vet dn, 
livad kärlek är? Har du sjelf älskat? Älskar da 
må hända? — Tala nu upprigtigt till mig, som 
till en bror, en vän!

Hon rodnade sä skönt. Hon sönderplockade 
en törnros, som hon hade vid sitt bröst, och da 
kan icke tro, huru barnsligt nyfiken jag var pi 
hennes svar, som jag såg att hon ville, men ieke 
kunde gifva.

bvara mig, goda Julchen! — had jag ett par 
gånger.

— Jag har en cousin — — stammade hon slut
ligen, nästan ohörbart.

— Det har jag haft, — sade jag medvetslöst,



cell den vemodiga saknads suck framträngde, som 
äfven den minsta påminnelse om Amalia uppja

gar ur mitt bröst.
__ Och denna din cousin — älskar dig? — frå

gade jag, efter en liten tystnad.
— O, ja, ganska mycket! — svarade hon, högst

förlägen.
__ 0c]i dn älskar honom tillbaka? — frågade

jag, med samma känsla ungefär, som när man 
längtat efter ett bref, får det, är färdig att med 
yttersta otålighet bryta sigillet och — finner 
det adresseradt till en annan.

_ o, nej! — svarade Julchen med naiv hastig
het _ Tvärtom, han plägar mig.

— Och jag — plågar jag dig?
_ Nej! _ svarade Julchen, nästan ovillkorligt

och utan att tänka derpå; men hon steg på sam

ma gång upp för att gå.
— Nej, Julchen! — bad jag — Ännu icke, blott

en fråga till! — Skulle du kunna älska mig?
— Jag vet inte. — sade hon och vände anle

tet ifrån mig. Men nu gick hon, och jag — holl 
henne icke qvar; men för min själ sväfvade den 
tanken, alt, sedan jag såg Amalia träda in i Ulfa- 
horgs gamla capell, har aldrig någon qvinna gjort 
ett så lifligt intryck på mig, som denna, för mig 
alldeles okända, Tyska flicka. Det var, ehuru o- 
lika till sin natur, lika oväntadt, lika litet beras-
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uadi, ocli ingrep mägtigt, — jag bekänner det. 
Skratta åt inig, fördöm mig bäst du viiii Jag 
kan dock hvarken göra mig bättre eller sämre 
än j.ag är,

Bn liten stund, sedan Julchen var utgången, 
kom städerskan in för att bädda, och jag skynda
de ut i min värdinnas lilia vackra trädgård. Näk
tergalens slag var det enda ljud; rosor och jasmi
ner doftade mot mig; luften var varm, så ock jag! 
Natten var mer än vanligt mörk. Mina steg hör
des obetydligt på de mjuka gångarna. Snart hör 
jag ett litet prasslande, likasom af en sidenkläd- 
»ing, — och snart — upptäcker jag Julchen, som, 
icke anande min närvaro, står lutad mot ett ca- 
stanieträd, hvars stam hon omfattade med den e- 
na armen, Jag var orörlig. Äfven hon var tyst; 
men slutligen (o Carl, le icke!), slutligen hör jag, 
med en förtjusning, som jag förgäjves skulle för
söka, icke villja och aldrig kunna beskrifva — hu
ru Julchen för sig sjelf, och likasom i följd af 
sin tankegång, sagta, men häftigt, utropar; ”0 
Gud, hvad han var skön!”

Tror du mig, Carl, när jag säger, att jag gick 
tyst oclr sagta ur trädgården? Men, ack! — mi
na drömmar, de voro om Julchen, om den salig
het, jag skulle känna, hade, jag i henne funnit, 
hvad jag, och hvad hvarje ung man dock egent- 
%ea avigt söker dier evigt saknar; en öm o c II



trogen och älskvärd följesltgarinna genom lifvet. 
Da skäms väl för din vän, Carl! Du säger väl:— 
”Är detta Axel, dfen qvinnohatande, qvinnosky en- 
de, qvinnoflyende Axel, som låter sa dara sig aï 
ett par vackra ögon och det romantiska i sjelfva 
afvcntyret*?” Men säg icke så! Kom ihog — A- 
malia gjorde mig till renegat! Det är just det 
härliga, det himmelska man har, af att ha känt eu 
ädel, oskuldsfull, ren qvitmlig varelse; då tror 
man på de öfriga. Om icke just öfver allt, sa 
tror man sig dock här och der finna bevis för 
sin nya, ljufva sats. — Så trodde jag!

Andra dagen dröjde jag vid Lindenhain; men 
Julchen var icke synlig, och jag hade en molvill· 
ja att fråga min värdinna efter henne. Jag gick 
ut, jag gick in; jag var oupphörligt på dén lilla 
gården, på färstugu-qvisten eller i trädgården, 
eller ock låg jag i mitt öppna fettster. Men i det 
hela vann Julchen ett nytt hehag i mina ögon,
genom denna skygghet,------- ett drag, som vi —
framför alla andra — älska hos qvinnan. Min vär
dinna kom slutligen och frågade mig, om jag be
fallde: Mittags-mahlzelt zu speisen, och jag tog 
mig då mod att fråga henne, om jag icke fick 
göra henne och hennes Nichte sällskap.

— ”0, für mich! Ich danke recht sehr! Aber 
die Kleine! Sie wagt sich nicht hervor”. — sva

rade hon.
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Jag vilie gerna frågat henne, Iwarfüre; men, 

som hon tycktes endast tala i allmänhet, brydde 
jag mig icke derom, utan förnyade min anhållan. 
Resultatet hlef: att vid måltidstimman bad man 
mig gå ut — "in den Garten” — och der fann jag 
ett litet dukadt bord, pryddt med blommor, oefl 
för tre personer. Min goda värdinna var redan 
der, och snart kom, till min fröjd, Jnlchen, lika 
enkelt klädd, men med högre rosor på kinderna, 
än aftonen förut. Tanten presenterade oss för 
Il varandra. Detta förundrade mig litet, ty jag 
tyckte det skulle mer öfverensstämt med hvad jag 
tänkte om Jnlchen, att hon upprigtigt talat om värt 
möte för Tanten; men, när hon na icke hade gjort 
det, så var mitt hjerta genast tillreds att ursäk
ta henne med de orden: ”Hou har varit för brydd 
dertili!” — och detta fråntog henne intet behag 
i mina ögon. Måltiden var treflig. Julchen sade 
väl inte mycket; men vi sågo länge och ofta på 
hvarandra, och hon började få ett uttryck i sina 
ögon, som icke var bara räddhogans och änna 
mind re liknöjdhetens.

På eftermiddagen kallades Tantenbort — och 
vi blefvo allena i rosenhäcken.

— Julchen! — sade jag — Tänker du illa om 
raig, som med så liten förställning behandlat min 
kända till dig?

— O, jag tänker intet! — sade hon, och hen-



nes blick besannade detta utrop, — ty i den var 
kärlek — bara kärlek.

— Julehen, — frågade jag — älskar du mig? 
Säg ja, om så är, men nej, om du inte känner det 
mägtigt!

— Jag känner det. — hviska.de bon och sjönk
till mitt bröst ----------- En kyss, på den hvita,
rena pannan, var det enda, jag tillät mig, och 
sedan bad jag henne lugnt sitta vid min sida och 
höra, hvad jag ville säga henne. Hon tycktes nu 
hafva fullt förtroende till mig och icke frukta det 
ringaste, utan satte sig gerna bredvid mig och 
lät sin hand hvila i min.

— Julehen! — sade jag—Jag älskar dig! Det
ta är oförnuftigt, jag vet det, ty jag känner ju 
af dig blott din vackra yta; men jag tror, att du 
är god, och, är du det — så skall du se, att det 
är mera allvar med iniu kärlek, än hvad du och 
något hvar, af dess hastiga tändande, kunde vän
ta. Jag vill icke förlada dig till något ondt, Gud 
vare dertill mitt vittne! Tvärtom, jag vill hos dig 
Uppmana allt det goda och ädla, som bör finnaSj 
inom ett qvinnobröst, och vill, till en början, be
handla dig som en hroder, en god vän.

— Damit bin ich nicht zufrieden! — sade den 
lifliga, naturliga flickan, steg upp, ville gå, — men 
dröjde dock, när jag med förundran sade:

— Hum, Julehen! ïlvad önskar du då mera?



— Kärlek! — sade hon — Lika varm som The
odors, lika full och oinskränkt som hans.

— Nä väl, — svarade jag, öfverväldigad af min 
känsla — det skall dn få! och tryckte en brinnan
de kyss på hennes läppar.

— O, — hviskade hon — huru olika! Huru 
olika det smakar! Hvad du är skön! Hvad da är 
älskvärd! Hvad Theodor skulle vara lycklig, om 
jag tyckte så mycket om honom!

— Tala icke om Theodor, flicka! — sade jag 
och började känna en ånger, jag vet icke, hvari- 
från den rätt kom, eller hvart den ville utgå.

— Nej, — sade hon — jag vill icke tala om 
honom, icke tänka på honom! Endast på dig, du 
härlige! — Och nu hade flickan sjunkit ned på 
gräset och såg npp till mig, såsom jag alltid fö- 
reställt mig, att Clärchen såg upp påEgmont, när 
hon på knä framför honom sade: So lass mich 
sterben! Die Welt hat keine Freuden auf diese! — 
— Hon var förtjusande i detta ögonblick; men 
ack, min Gud! hvarföre flög genast den tanken 
objuden förbi min själ, att min maka blir hon ic
ke, kan icke, far icke, bör icke blifva det? O, 
Oarl! Carl! Hvad vi ändå äro orättvisa mot den 
arma qvinnan! Vi be henne om kärlek, vi tigga 
henne derom; men, när hon ger oss, hvad vi bedja 
om, när hon räcker sitt hjerta till oss — ovärdi
ga — huru löna vi henne då? — — Tro dock ie-
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ke, att jag· var hvarken så usel eller så kall, att 
jag gjorde dessa reflexioner i det ögonblicket! —* 
Nej, jag måste medgifva det: jag njöt af att se 
detta varma, lifliga hjerta öppna sig för mig, — 
endast iefva för mig, och i ve vide a icke ega nå
got, som hon eguade en enda tanka, mer än mig* 

Så förflöto några veckor. Om Tanten märk
te eller intet märkte, det vet jag icke. JulcheB 
och jag voro beständigt tillsammans. Hon sjöng 
för mig, hon läste för mig. Hon hade sinne för 
allt skönt, men endast tänka och lif för sin kär
lek. Oupphörligt talade hon dock om Theodor—* 
denna hennes cousin. Iloh hade vuxit npp tillsam
mans metl honom och var alltid ämnad till hans 
maka samt tycktes till och med icke draga i be
tänkande, att han en gång skulle blifva det..

Ehuru värm, ehuru ii fl i g flickan var, ehnrtt 
väl jag fann, att hon helt och hållet var i mitt
våld, var hon dock för mig så helig, att jag vå
gade knappt vidröra hennes hand,, af fruktan att 
min egen varma, upplifvade känsla skulle föra 
mig ett steg längre än jag befallt mig. Detta 
tycktes nästan förlryta Juleben.

— O, du älskar mig icke, som jag älskar dig! 
— sade hon ibland — Theodor älskade mig myc
ket mer! — Han ville aldrig tala, aldrig läsa el
ler dylikt, barä skämta och smeka och kyssa mig-



— Och det fielt han? — frågade jag, stum af 
förundran.

— Ja visst! — svarade hon, alldeles okonstladt 
•— Det är jn min cousin och blir väl en gång 
min man.

Jag visste icke rätt, huru jag hade allt, un
derstundom. Nu började jag verkligen ångra mig 
och betänka, att jag gjort bra illa, som lockat hen
ne ifrån denna hennes cousin, som hon väl slutligen 
lärt sig att älska, om jag icke kommit itnellän 
med alla de retande behag, som blott det nya 
kan hafva på ett så lifiigt sinne, som hennes. Jäg 
hade aldrig talat med Ju leben, om att hon äfve» 
kunde blifva min maka. Detta var något, som hon 
tycktes aldrig sätta i fråga, och jag vet icke, h vår
före jag allt mer och mer undvek att vidröra 
det ämnet. För hvar dag insåg jag allt tydliga
re, huru jag förhastat mig och låtit ögonblicket 
ach min på nytt födda tro på qvinnän förleda 
mig till ett steg, som jag nu mer än väl fann 
alt jag skulle ångra. Flickan var ingalunda för
dertvad, utan en fullkomligt oskyldig varelse, med 
ett behag, som jag sällan såg någon qvinna så full
komligt låna blott af den friska, rena naturen; 
men hon hade i sitt lynne och sina idéer något 
så medföddt lättsinnigt, obetänksamt och ombyt- 
ligt, som hon sjelf icke ens tycktes ana eller 
förstå, mycket mindre försöka dölja, att mas



skulle nästan i hvart ögonblick vara på sin vakt, 
för att icke begagna sig deraf, till hennes for- 
derf. Jag insåg nu, att hvilken annan än jag, el
ler den, som föresatt sig att — kosta hvad det 
vilie — skona den ofärsigtiga flickan, skulle kun
nat förleda henne till alla möjliga dårskaper, ut
an att hon knappt anat, det hon gjorde illa. Hen
nes varma, innerliga tillgifvenhet hade något verk
ligt hänförande. Gråtande, skrattande, sjungan
de, lekande, hoppande — alltid var hon lika van», 
lika lifiig — och sade mig fritt och öppet, att 
på hela jorden fanns ingenting, som hon ens frå
gade efter eller tänkte på, mera än mig. Och 
detta var en verklig sanning. Men jag insåg re
dan då, att denna känsla, elinru sann och häftig 
den var, skulle äfveu af den minsta tillfällighet 
öfverflyttas till en annan, och att den var för sju
dande, för ytlig, att kunna bestå och icke all
deles släckas af tiden. Allt detta faun jag; men, 
det oaktadt, var det min fulla föresats att, om 
jag funne, det hon annars skulle känna sig verkligt 
olycklig, hemföra henne som min maka och gö
ra allt, för att gifva hennes känsla och sinne 
bättre och fastare rigtning, ehuru jag misströsta
de, att detta någonsin lät sig göra, ty henne brast 
den hufvndsakligaste grunden för qviunans rätta 
vandel: verklig religion och aktning, för verldens 
omdöme. När jag ville väcka henne derpå, sade
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hon blott: ”Ja visst! Den gode Guden är visst godS 
”Det ser jag, ty han har ju gifvit mig dig, som 
”är bättre än allt hvad som finns både pä jorden 
’’och i himmelen.” Och när jag talade om andra 
menniskors omdöme, sade hon blott: ”Det bryr 
!’jag mig inte om, bara du älskar mig, tycker om 
”mig, är nöjd med mig.”

lmellertid började man i staden att undra 
ofver mina många och långa besök i Lindenhain, 
och snart märkte jag, att man drog någon miss
tanka om sanningen. Några af mina bekanta, som 
besökte mig der, hade ett par gånger sett en skymt 
af flickan, och jag såg på deras blickar, att dea- 
nade något af verkligheten eller, snarare, anade 
mycket mera än verkligheten. Som jag var ytterst 
rädd om flickans goda rykte, föresatte jag mig 
att visa mig oftare i staden och gifva misstan
karna en annan rigtning. Jnlchen var otröstlig 
öfver hvarje min frånvaro, och, hvart jag tog vä
gen i staden, såg jag henne, än under en, än un
der en annan förklädning, utan all annan tanka 
eller besinning i verlden, än att blott se på mig, 
hicka åt mig och, än me<l sorgliga, än med små 
gladt hotande miner, gifva mig sin saknad till
känna.

Vet du, Carl! Ibland ville det heta min ny- 
förvärfvade Stoicism och alla mina föresatsers 
»fpptiliamle i stridsordning, för att icke duka im-
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«1er fiîr eit handlingssätt — en känsla, ett lif, —- 
som jag på det hela afskydde, men hvilket dock 
framstår som oftast för min inbildning, med alla 
de förledande färger, som just äro våra farliga
ste demoner här på jorden.

Så stodo mina och Julchens förhållanden, när 
några af mina vänner i Cassel föreslogo mig att 
vara dem följaktiga på en liten resa till Rhen- 
trakterna, hviiken vi ofta talat om, och som no 
kunde göras på det mest angenäma sätt. Jag Ila
de i början vägrat; men, när en ung Lebensbru- 
der slutligen helt spefullt sadeî ”0 nein, es ist 
ja nicht die Mühe werth, att villja öfvertala Lö- 
wenstern, ty han vill af heia vår gamla Tyska jord 
icke veta utaf en enda lapp, mer än en viss liten 
Lindenhain med dess alla behag,” och, när alla de 
andra då bjevtligen skrattade, då såg jag, hvad ti
den led, och att det var min skyldighet att godt- 
göra, så godt jag kunde, min egen oöetänksamhet 
och Julchens oförsigtighet. Men, huru detta skul
le ske, var icke så godt att säga. Att resa ifrån 
henne och låta henne förtvifla, det var väl ingen 
konst; men, ”jag var väl heller icke någon tiger,” 
och det skulle jag verkligen på en gång blifvit, 
för att vara i stånd till en så barbarisk gerning. 
Men en liten tids frånvaro ansåg jag nödvändig 
för oss båda och i alla afseenden. Julcheubehöf- 
de att i stillhet och ro tänka, tänka på mig, och
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îletta utan att se mig, och äfven jag farm, att 
én diversion skuîle göra mig godt »eh stärka al
la mina goda föresatser, sorti — jäg nekar det ic
ke stimdotn började vackla. Juichen tänkte al
drig på morgondagen, sade aldrig ett ord, som an
tydde, att hon någonsin trodde tiden kunna biifva 
annor i anda, eller att jag hvarken kunde lenina eller 
taga henne med mig, eller något, som kunde gifva 
mig anledning att tro, det hon någonsin tänkt sig att 
lilifva eller icke biifva min maka·. Detta på en 
gang gladde mig, smärtade mig, förundrade mig 
och bevisade mer än allt annat, huru grnfligt 
lättsinnig den goda flickan af naturen och förfe
lad uppfostran var, ehuru hon sannerligen hade- 
något så blygsamt, så oskyldigt, äfven i sin var
maste, eldigaste känsla. När jag nu så småningom 
beredde henne pä, att jag nödgades lenina henne 
för några veckor, så tycktes det ! början icke myc
ket bekymra henne; men, när det kom dertili, trod
de jag hon skulle biifva vansinnig. Jag måste slut
ligen taga till ett medel, som jag bade föraktade 
ofch ogillade: jag måste narra henne. Jag sade 
henne, att jag mycket snarare, än jag verkligen 
ämnade, skulle återkomma, och endast på detta 
sätt förmådde jag henne att icke följa med mig,, 
it vilket jag sannerligen tror hon annars gjort.

O, min Gud! Kära Carl, hvad jag nu ångra
de min ojåetänksamhet och min egen lättsinnighet!:



Jag försäkrar dig, jag vet icke, hvad jag velat gif" 
va till, om jag varit förnuftig ifrån början och 
icke gått så långt, att jag skulle ansett mig sjelf 
som en niding, om jag helt och hållet öfvergifvit 
Julchen. Detta var heller aldrig min mening, ut
an med full föresats, att vid min återkomst taga 
ett eller annat afgörande steg, afreste jag i säll
skap med några andra unga karlar först till Giee- 
sen och sedan vidare.

Bland mina förnuftiga reseminnen finner du 
äfven en utförlig beskrifning på denna angenäma 
lilla excursion, under hvilken jag dock ofta för
följdes, dels af ånger, dels af verklig saknad och 
längtan efter den goda, älskvärda flickan.

Nästan med hvar post skref jag till henne, och 
i början fick jag äfven beständigt bref fran hen
ne. De innehölto väl icke mera än en enda me
ning, på tusende sätt omsagd; men i hennes bref, 
likasom i hela hennes varelse, var något sånatur- 
ligt, så barnsligt och så innerligt, att man knappt 
märkte enformigheten af hennes känsla. Dessut
om är kärleken aldrig enformig. O, den år sn 
rik, och dess språk så skönt, ju mer okoiistladt 
det är! Men, allt som det led framåt, blefva Jul- 
chens bref kortare, och slutligen skref hon icke. 
I näst det sista brefvet hade hon berättat mig, att 
Theodor var kommen, och i det sista talade hon 
flera gånger om honom. Jag nekar icke, att ja en
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gnista af svartsjuka tändes hos mig, men äfven på 
samma gång en verklig, upprigtig önskan, att Jui- 
chea skulle kunna lära sig att hesvara den unga 
och på hennes egen heskrifning ganska älskvärda 
cousinens varma tillgifvenhet. Jag nekar ieke, 
att det sved i hjerlat, på samma gång som jag 
upprigtigt bad Gud om detta, ty Julehen var mig 
verkligt kär, och mer må hända, när jag icke tänk
te mig alla de sorger, som troligen väntade både 
henne och mig, om hon blifvit min maka, ty jag 
vet, jag vet, hvilka grufliga fordringar jag en gång 
får på henne, och har’ rysligt misstänksam jag 
ändå alltid blir; livilket är ett af de tusen straff, 
sotn mina förhållanden tili en viss (jvinna lemnat 
efter sig.

Våra vandringar och seglingar på och omkring 
Ehen blefvo allt längre och längre, och, ehuru jag 
trodde mig, vid min afresa från Cassel, skola va
ra tillbaka om några veckor, voro två och en half 
månad förlidna, när jag återkom. Min första tan
ke var Lindenhain. Min hyrestid hade imeiler- 
tid upphört, och med en viss beklämd känsla fick 
jag, vid min hemkomst till Cassel, veta, att ett 
par andra resande från Preussiska området nu 
hodde i mina små, kära och af tusen Jjufva mia
uen fulla rum. Icke dessmindre vandrade jag föl
jande aftonen till Lindenhain. Det var väl nu 
Ilöst, men oändligen vackert, EU stort middags-
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sällskap och ett parti derefter, från Ii vilket jag 
icke viile undandraga mig, gjorde, att klockan var 
öfver nio, när jag kom till min fordna boning. Det 
var mörkt; men mänen kastade dä och då mella'1 
molnen ned sina skarpa dagrar på de ännu fuli" 
löfvade träden, och, ehuru man redan var i ined* 
let af October, hade det hela en fullkomlig lik
het med våra Augusti aftnar, utom att mörkret 
var djupare. När jag kom till Lindenhain, såg jag 
ljus i mina förra rum, och, när jag gick förbi 
fenstren, såg jag ett par främlingar, som i god ro 
rökte sin cigarr vid en flaska Hochheimer. I Jul- 
chens rum var mörkt. I Tantens rum var ljus, 
och hon satt med sin eviga strumpa, småsiaddran- 
de med ett annat äldre fruntimmer af sina bekan
ta. Den lilla trädgårdsporten stod öppen, ochjag 
trodde mig höra något sagta ljud derifrån. Jag' 
gick in, tyst och orolig. Mitt lijerta slog hirdt. 
Jag kände på mig, att Jutchen var i trädgården, 
och, hvad värre var, jag tyckte mig höra hennes 
röst och kunde således förstå, att hon icke var 
ensam. Jag framgick dock, obeslutsam om hvad 
jag ville och borde göra, Jag har ofta efteråt 
philosopherai öfver denna stund af mitt Iif och 
funnit något oridderligt, som jag ville kunna ut
plåna ur min bana, och dock var den påföljande 
quarttimman må hända orsaken till mera godt och 
mindre omit, än de flesta andra. Snart förvissas
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jag om, att jag från en tät berceau af caprifolium 
bör Julchen, som lifligt samtalar med någon, hvil> 
ken jag ganska snart fann vara just den jag anade, 
nämligen Theodor. Kasta icke sten på mig, Carl, 
för att jag lyssnade! Jag vet sjelf, huru uselt det 
var; men jag trotsar sjelfva Bayard att icke, i mitt 
ställe och i mina besynnerliga förhållanden, gjort 
detsamma. Jag anför nu ordagrannt det samtal, 
som afgjorde trenne personers Öde. De första or- 
tlen, jag rätt hörde, voro Julchens, som sade;

— Nej, Theodor! Så mycket höll jag väl inte 
ntaf honom, sorn nu af dig. Men ack, så mycket, 
sa mycket ändå! Han var så god, så söt, så snäll.

— Och är jag det icke äfven, söta Julchen? — 
frågade Theodor hjertligt,

— Jo visst, det nekar jag ju icke; men du vill 
aldrig tro mig, när jag säger, att han menade väl 
med mig,

—- Nej, förlåt mig, Julchen! det kan jag icke. 
En ung man, en främling, resande, verlden kring
irrande, och dertill rik och af börd! lian kunde 
väl innerligen älska dig; men han menade icke 
Opprigtigt med dig, och, ehuru han ty oktes handla 
så rätt med dig, hade han säkert mörka p!an"r 
för dig i en framlid. Gud vare tack, att han så 
tycktes vörda din oskuld, af hvilben orsak det än 
varit! Det hör du tacka Gud för, goda Julchen.

— ill ja, det skall jag väl göra.



— Ja, ja, min älskade Julchen! —* sade ïheo* 
dor _ du vet icke, huru olycklig du kunnat vara, 
och jag äfven» om han varit litet sämre än hal1 

var.
— Tror du aldrig, han kommer åter? — frågade

Julchen, men utan särdeles sorgfull ton.
— Nej, det tror jag visst icke.
_ Ja; nien han iofvade det så många tusende

gånger.
— Ja; men männernas löften äro rätt svekfulla) 

min goda flicka! när man icke menar väl med 
der, arma varelser. Talade han aldrig, aldrig, oi» 
att göra dig till sin maka?

— Aldrig!
— Och du tänkte icke derpå heller!
— Aldrig!
— Men på hvad tänkte du då?
— På honom!
— Men trodde du, det skulle alltid så vara och

förblifva?
— Ja visst!
— Och du hade varit nöjd dermed? — frågade 

ynglingen, förvanad.
— Ja, clci»
— Och nu då, goda Julchen?
— Nu, nu vill jag blifva din hustru och flytt» 

med dig tili Münden.



— T a cl: j Julchen! — sade Theodor, och en kyss 
beseglade hans tacksamhet.

Nu bief det på en gang sa trångt, och ändå 
eâ lätt om mitt hjerta. Jag tackade Gud, och 
jag kände mina ögon på samma gång fyllas af — 
jag skäms att säga livad. ”Frid vare med eder, 
J oskyldiga varelser, hvilkas hela lefnadslyckajag 
8a lätt kunnat förstöra, och min egen troligen 
dessutom! Frid vare med eder!” — sade jag tyst 
och sagta och smög mig åter, med en lugn smär
ta, samma väg jag kommit. Andra dagen började 
jag redan att göra anstalter till min afresa från Cas
sel, och den kommer icke att dröja länge. Nu har 
jag skrifvit till Julchen och tagit ett lijertligt, in
nerligt farväl af henne. Sade henne väl icke, huru 
jag fått mina uppenbarelser, men nekade dock 
icke, att jag fullkomligt visste, det hon på sin un
ga cousin Theodor öfverflyttat sin oskyldiga kär
lek till mig. Jag har bedt henne, i varma, inner
liga uttryck, vara honom trogen och tillgifven, 
komma ihog mig som en vän, hvilken väl aldrig 
fille henne något illa, men som ändå många gån
ger ångrat sin obetänksamhet mot henne, och ber 
henne slutligen, som ett minne af mig och vår 
rena, oskyldiga känsla för hvarandra, alltid bära 
Ett band med äkta perlor, som jag inneslöt i bref- 
vet, och att de evigt måtte påminna henne, att 
hvarje oäkta känsla i iifvei är bedräglig och svek-



m ™ s<P
full och fores' anger med sig, sent eller snart! 
men att de verkliga, de rena, de af Gud helgades, 
föra till sällhet och tillfredsställelse, sä i tid soit1 
evighet. ”Bed din Theodor, — slutade, jag — at1 
”han ofta och allvarligt undervisar dig i den del 
”af din uppfostran, som man för mycket vanväd 
”dat, och tro mig, min goda, älskade Julahen x 
”hos Gud måste qvinnan söka sitt egentliga skyd^' 
”Menniskorna dö bort och försvinna. Om du1 
”dag är rik af deras kärlek, så kan du i morgöi 
”sörja, ettdera på deras graf, eller öfver dedl 
”vankelmod och svek. Lär dig bedja och tacid 
”Gud, om du skall blifva så lycklig, som Axel de1 

”önskar!” etc.
När jag skrifvit detta bref, hade jag en ka" 

sia af salighet, som jag unnade mig sjelf. O Cad 

hvad jag fordom haft olika känslor, och hvad de vor 
bittra och gnagande! Om vi bara visste, om vi ba(l 
ville erfara, huru ett rätt handlingssätt smakar, b'äl 
vi då skulle bespara oss och andra sorger och ,! 
Men af skadan blir man vis, så vidt likväl m» 
icke deraf äfven blir förderfvad och förhärd^ 

ty de båda cbancerna äro olyckligtvis lika stOrl 
Mången gång, i mina ljufva drömmar, skall jag* 
solchen som en god och älskvärd maka, odl 
natt minne har hennes glödande, oförställda kå( 
lek ett behag, som jag må hända aldrig mer ssä1 
finna hos någon qviuna. Jag nekar icke helh1



. att jag", sinder de dagar jag änim qvarstadnat î 
j Dassel, haft ett otroligt begär att se denna Ju[. 
! eben, som jag alltid i mina tankar liknade viå 
[ Eg monts Clärchen, med den lilla skilnad likväl, 
I att hon slutligen lyssnade till den arma, trogna 
j Brackenburg; men tro mig, Carl, jag vågade det 
, icke, hvarken för min eller flickans skull! Hen- 
j nes kärlek, så nyss afsvalnad, kunde i en hast
i ater uppflammat; och min egen! O menniskona- 
f tur, O motsägelseanda! Min egen kärlek till flic-
ii kan var må hända just som aldra iifligast, i det- 
I samma ögonblick jag, till utseendet, så lugnt öfver- 

>1 lemnade henne till en annan. Med ett ord, jag törs 
( icke, och mitt lugna samvete säger mig, att jag 
t §®r rätt, och den rösten måste man tro. Farväl! 
i Om sjelfva Cassel en annan gång,
(i

t

,i Cap. (i
3

Blickar månen på den öde borgen, 
Ner i natten, o sä blickar sorgen 
Ner på grafven af en ungdomsvän,

■ rrΊ e g ne r,III
il Vfleflan vi irrat omkring med Axel i en del af 
a inropa, har han slumrat godt, men slutligen äfven 
fiVaknat och då först upptäckt, att ett portrait af
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Amalia satt högt uppe, nästan skyldt af sänggaf' 
dinerna, i Rosinas alcove. Axel studsade! — P® 
fyra långa åren och den väl sköna, men allt f* 
korta bekantskapen med den liädanfarna ha* 
mycket urblekt hennes bild i Axels hjerta. II* 
mindes mer den mägtiga känsla, hon väckt, sa o 
lika alla lians andra kärlekslågor, än egentlig* 
hennes drag. Men nu stod hon der så liiligt framfo1 
honom och tycktes likasom återfordra hans käf 

lek.
— ”Och hvad vill du med den, du förklara«1 

ängeir _ sade Axel — och som en blixt ila* 
den tanken igenom honom, att Amalia alltid 
mycket älskat den unga Rosina och trott sig fin* 
så många frön till goda egenskaper hos hem* 
blott de icke af dåliga exempel, af fiärd och & 
fänga, förstördes. Amalia anade ieke då, att m0( 
gångar och vidrigheter skulle blifva den pröfv« 
sten, mot hvilken Rosina bortnötte alla de st* 
fel, ’som en vårdslösad uppfostran lemnat befit* 

Axel tänkte mycket på Rosina, denna lång* 
mörka morgon. Elden sprakade treftigt från c* 
minen, och det lilla rummet hade för Axel e 
behag, som han icke kunde eller ville förklara sb' 
Allt deruti wttnade om dess egarionas ordentlif 
het, goda smak, men enkla och anspråkslösa * 
sende. Att hon hade sinne och smak så väl 1' 
konsten, som en lagom fruntimmers bok-bikini"!



det 8yntee af Iiennes ««à målningsutkast ooli af 
«»■valet på hennes böcker. Axel forskade äfven i 
»lessa. Märken och små fnrntimmersknäppar voro 
har och der synliga, och ofta antydde de idéer, vtr- 
da hade att minn.e och begrundas, llosina hade så- 
^ es nagon omdömesförmåga, och Axel fordrada 

* . e Vägen icke utomordentligt. . Långt
eilflall! ÏIan ^'ε1ίίβ sig nästan känna llosina 
dia af hennes boning, när han ändtligen, emot
°° a” dUa’ var far‘iig att iemna den, för att in- 

aga sin frukost i den nu uppeldade gamla vanli
ga matsalen. Så fort han dit inträdde och såg

;arliga COteletter™ med deras hrnngula potatoes,' 
»v an ade ett bittert minne förbi hans själ, att ml 
handa var en dylik frukost just i samma rum, men 
«oder så oändligen olika augurier, en till utseen
det liten, men dock i verkligheten ganska stor 
(tnfijäder uti hans ödes hjulverk.

Om jag någonsin kunnat veta att rätta mig 
efter andras små svagheter, - tänkte Axel - så 
hade jag kanske, på samma sätt som nu, inträdt 
unter mitt eget tak, men ack, med hvilken ängel

mui 81(ia! 0 Gud> hvad dessa enkla ord: ’’det
a> Jorjentr ha för en dödande magt öfver åen, 

nodgas uttala dem och skylla det på sig sjelf«
X' ' άΐ0£ en ‘ijup s'Jck och hörde icke ett orå 

alla ilr goda Tantes underrättelser om electo» 
4xd, 1, .
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ra 1 fåren och arrendekorna, om Inspectörn, som val 
”en superb karl”, men Inspectorskan, som var en 
”otäcka”, om taket, som höll på att ramla ned P* 
capellsflygeln, och piporna, som borde ses om, * 

anseende till branden på det gamla Gräfsnäs, om 
alla de odugliga gummor och gubbar, som dödt | 
den ”fasliga choleran”, och hur’ rädd man vard 

för mjeltbrand hos ereaturen etc.
Axel åt och svarade vänligt ja eller nej, alb

som det föll sig. Hosina syntes icke.
Fa denna mörka, ängsliga December-formÜ 

dag gjorde Axel en rund - ack nej, icke i ladu
gårdar och magaziner, utan i det gamla remnan- 
de slottet, der han ville igenkänna hvar sten, me» 
nödgades medgifva, att en och annan fattades, « 
Ulfsborgs gamla gråstensbyggnad hade ingalund· 
vunnit på fyra års oafbrutet öfverlemnande ti 
dess goda eller onda andars disposition, familjs 
spöket inberäknadt. Capellet var förfärligt. Ma«" 

sor af stoft och grus täckte golf och bänkar om
alla ojemnheter i murarna, hvaraf dessa sågo 
nu djupare och skarpare ut. Altaret och all'· 

dess tillhörigheter voro grönmöglade, och flera fe» 
sterramar suckade i vinden efter sina små fört* 

iade, inblyade rutor. Men, ville man noga se e> 
ter, så funuos ännu här och derlemningar afbu^ 
homskransar och andra zirater af vintergröna et«' 
sam varit anhragta vid Amalias hröllopp, vid he>
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«es faders och hennes egen begrafning. pa!îen 
Pä h vilken hon knäföll, då hon offrade sitt un-i 
iif, stod der ännu, men naken och ntan den blom- 
stermatta, sora Bertha kostat millioner stygn pl, 
1 SiU hjeHas SlädJe öfver att hennes vän ändtii- 
gtil\ fllnnit eit som svarade mot hennes —
trodde hon dd, när hon den sydde. Iion fick väl 
erfara annat. Den lilla orgeln var alldeles förbi. 
Arg och rost hade så bemägtigat sig allt, att 
man icke kunde få en enda ton derutur.
- O, min Gud, hvad här är förfärligt! - tänk- 

te Axel, och ett ögonblicks smärta, att någonsin 
återsett sa många förbittrande minnen, vaknade 
ho, honom - Hvarföre sknlie jag någonsin komm, 
nt atf J3§ künde J'u d^Sit revennaf mittgam-
4 *°dV “βΒ aCk’ hvarf-e rtnUe jag se det Λ 
omt, sa odes så utan en enda till mitt hjerta ta-
,β rÖSt; entkst tîü «»*« saknad och mina kol- 

tiade minnen!
f" i"’“.!,1“"1''” *ar forr3r!ig, och han varnästan 

!“ '! i,‘”' ",brot'· <le gamla ran- 
Γ. S‘ ’"■"»*'* “tl 'f 1«* uppbrusande
Cowensternska blodet, den s,„e,.ti.„e» efter

“J™· °c!' ,f Axel ingalunda rar den
•-S mod,gaste, faa, deo „„ tiden oeh ,notgi„g„- 
»« lart honom alt k„f„ si„a hSftig, lidelser.

ι-οΐι,ΤιΓ ", "T T J" sä ",,el,e*“»l!„„„e, fogdar, dej.r och tross; A mjekettpro-
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ga. mad ett ord, som kan få rum i elt Iiushäl?» 
eiser en roman af ****, att Axel nödgades återgå 
tiU nutiden och lemna det framfarnas sorglig® 
minnen tiil lägligare tider.

Först vid middagen återsåg Axel Rosina; hvfi' 
ket varit den ertda önskan han hela dagen ovill
korligt känt, hvarmed hans själ hade något att 
göra. Rosina var tyst, sluten inom'sig och yttets*
1îrydd- En noga observatör skulle genast sett,at* 
hon darrade i hvart ögonblick, af fruktan, det Tan
ten skulle säga något dumt, något opassande ed1 
för Itosina plågsamt, som skulle sätta hela her 
nes sj elf känsla och finkänsla på det hårdaste prof· 
Men Dora parerade undan med sin naturliga fin*' 
lighet och hvad man jnst kallar présence d’espP1 
Ii varje Tantens tankesväng, äfven när den besköt 
liga gumman ville framsätta Rosina i en vackef 
men för den arma, beroende flickan högst pinsatf 
ilager, inom sig gjorde Rosina det löftet, att ho| 
ganska snart skulle söka undandraga sig deft«1 
nya, aldrig förut anade torture. Hon vågade ‘c 
ke se på Axel. Den annars så yra, glada sarn 
verkligen qvicka och själfulla flickan satt der * 
försagd, så beständigt rodnande, att, om icke ^ 
xel sett hennes lilla rum, skulle han trott hen»* 
vara jast hvad man på Svenska kallar ett sjdpel· 
kr cap, och för hvilket ingen annan benämni#



lika expressiv, är förf. veterlig, äfven om den ic
ke skulle agréeras af en och annan läsare.

Men hvad blef effecten af allt detta? Jo, Α
χεί kunde, mot sin villja, aldrig vända sin blick 
från Rosina, och, gjorde han det, så stadnaåe dock 
hans tankar hos henne.

På eftermiddagen fann Tanten ändtligen till
fälle att ensam for Axel få hålla ett så fullkom
ligt loftal öfrer den goda Hickan, att den sluge Α
χεί genast märkte, hvartåt Tanten pekade, ehuru 
Tanten just nu trodde sig spinna sina aldra fina
ste politiska trådar. Nu blef ock Rosinas förlä
genhet begriplig för Axel, och, för att något be
spara henne denna, och för att slippa höra Tan
tens fina och listiga insinuationer, ehtmi han in
galunda försmådde hennes beröm öfver Rosina, så 
gaf han Tanten en liten hastig och, som han trod
de, snart i framtiden ändrad och rattad vink, att 
han möjligtvis, 'visst icke var, men kunde varaTÖt- 
lofvad utrikes. (Märk det noga, käre läsare!}

Detta var en tung nyhet för Tante Lisbetiî, 
både i ett och annat afseende, ty hon tog Axels 
ïuftjga: ”Tänk om etc,” för fullkomligt — argent 
comptant. Hon längtade obeskriiiigt till a fia - 
Ren, då hon skulle åtminstone få afbörda sjeif- 
Va pyheten i Doras och Rosinas sköte. Hennes 
ta! förtjenar genia att anföras. Så här mellsa.
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riksdagarna hör man så sällan vackra och förnuf

tiga tal:
— Hvad tyeker ni, Jungfru Dora, hvad tycker 

du, Rosina, — utfor Tanten — att Axel trolige11 
en vacker dag släpar hem en utländska hit! (och 
Mr slog gumman ihop de upptorkade händerna 
och ruskade på hufvudet, som hästarne, när de 
fått flugor i öronen) Hvad tycker ni? — fortfor 
hon med stigande affect — Så dåraktig trodde jag 
honom ändå icke nu vara. Gud ske lof! — sad0 
hon och höjde en gråtmild blick upp I taket 
Ödet vare pris! Han har nu åtminstone litet mer 
att sätta en sådan der utländska på, än på det Jiila» 
som kunnat biifva efter mig, ty dermed hade h»“ 
icke kunnat föda en sådan. Vet ni, mina vanned 
att de ä’ horribla, de der utländskorna! Gen of» 
âet, att de aldrig kunna tala med folk, duga d® 
till intet, nej till rakt intet, annat än sitta och fri' 
sa och liattra och värma sina fotter, och kanske 
litet spela på clavér och småplocka med broderie- 
Men hushållet? Min Gud, hvad de der äro odräg' 
liga! Och det säger jag rent ut, så sannt jag be
ter Elisabeth, att aldrig går jag här och släpat 
under en utländska. Om inte för annat, så skul
le jag skrika mig förderfvad, och det vore g o d t 
ho» ändå förstode ett enda klokt ord. Nej,dafly<l 
tar jag till en stad, och du, min stackars fattig^ 
©ch — Tanten ville gerna sagt försmådda; met
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hon vågad« icke, utan sade — och, och Svenska, 
ärligt Svenska Rosina, du skall följa med mig, ty 
här skall du icke gå och taga utländska snubbor. 
Nej, ta mej katten, du det skall! — sade Tanten, 
och tararne slängde till höger och venster — Ut
an, efter Axel nu är så rik, att han barrad gifta 
sig med en sådan der, så skall du få ärfva det 
lilla, som en gång kan blifva efter mig, kära bara! 
Ser du min näsduk?

Rosina hade mycket för godt hjerta, att icke 
se till i antens verkliga, innersta mening, och hoa 
visade henne äfven sin innerliga tacksamhet, men 
var i det hela lätt som en fogel och glad som en 
solskensmorgon, ty hon tyckte nu, att hon ieka 
hade en hundradedel så svårt att umgås med Axel, 
denna lilla tid, som hon förut haft. Hon tyckte 
sig nu vara quitt en känsla, som är högst vidrig 
för ett bildadt och finkänsligt fruntimmer. Rosi
na quitbade det alldeles lika, om Axel gjort etfc 
inhemskt eller lftländskt val, bara han gjort ett- 
dera, och hon kände på sig, att hon nu hädanef
ter skulle kunna återtaga hela sitt egentliga, le
diga, glada Och öppna sätt att vara, så väl med 
Axel, som med alla andra.

Dora satt tyst och grundade på saken. Hvad hon 
egentligen tänkte, vet ingen; men slutligen sade hon:

o, jo, sådana stötar får man vara beredd på 
liât i lifvet. Jag glömmer aldrig, när Fröken A-,
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malia, den ängeln, presenterade mig för sin Herr 
fästman. Jag var icke då för väl till mods och 
kan tryggt säga, att, om det är någon menniska, 
för hvilken jag liar en ovillkorlig afsky, ändå ic
ke kyggd på verkliga, gilltiga skal, men sa be
stämd och omöjlig att utrota, så är det för Majo
ren, eller, som det nu heter, Kammarherren pa E- 
kenäs. Måtte nu Baron Axel valt bättre! Det ön
skar jag innerligen.

— Jo, det skail man se! — svarade Tanten 
Jag vet dessutom inte, hvad Jungfru Dora egentli 
gen hade mot Cousin Mühlendorf. Jag tycker, han 
är en rätt hygglig karl, fast han kanske icke så 
väl passade till vår kära, salig Amalia; men hon 
hade minsann allt sina idéer med, och jag vet fa. 
som passat henne.
_ Jo, det vet jag då. - mumlade Dora; me« 

Tanten hörde icke derpå, utan fortfor: .
— Mühlendorf tyckte jag alltid gjorde just hva 

han borde göra och visade en allt för vacker trail,
när han bjöd mig på sitt hemkomstöl eller stora ca'
laset, nu, när han var gift andra gången. Me« 
hans nya fru, Kammarherrinnau, den tycker jag 
alls inte om, och ännu mindre om systern hennes 
etc , etc. Så här fortfor Tanten en stund, tiUj 
Kosina och Dora togo godnatt, och den förra gi«
till si» Ulla fristad. _ _ -

Ilosina såg sig så underligt omkring i sitt h1
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la rum, just som ville hon förvissa sig om, att in
genting der varit otillbörligt, ty aftonen förut hann 
hon icke göra ringaste anordning der. Hon lade 
sig glad och nöjd, emedan hon trodde Axel för- 
lofvad.

Dagen derpå märkte Axel genast, utan att 
rätt förstå det i början, en stor förändring hos 
Rosina. Hon var nu ledig, glad och munter. Det
ta uppstämde äfven Axel, och genom några af Tan
tens slangord funderade han lätt ut, att Rosina 
trodde honom förlofvad och dermed kände sig 
rätt ?iöjd. Detta förtröt Axel, han visste icke rätt, 
hvarföre. En sorglig, vemodig uppsyn hos Rosi
na hade smickrat honom vida mer; men hennes 
glada lynne och naiva idéer roade honom deremot 
ganska mycket.

— Jag minns icke, hvad vi kallade hvarandra for
dom: — sade Axel en gång, nar han skämtade 
med Rosina — var det Fröken och Baron, var det 
cousine, var det du?

— Det minns jag inte. — svarade Rosina skalk- 
aktigt — Jag tror det var litet af hvardera, allt 
eom vi voro fredligt eller fieiultligt stämda.

■— Får det vara så nu äfven? — frågade Axel.
1— Gerna för mig. — svarade Rosina —Fröken 

®ch Baron blir då detsamma som krigstrumpeten 
®. s. v.

Vill du icke gå efter din guitarre, Rosina?
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— sade Axel fram på eftermiddagen, när det led 
mot skymningsbrasan — Jag vill gerua sjunga 
några nya och vackra, ja, bra vackra bitar för dig· 

Detta var Rosinas högsta önskan, men sona 
hon dock icke yttrat på något sätt. Sällan är nå
got så harmligt, som när ett fruntimmer ber en 
karl sjunga, som kan och brukar sjunga, och han 
ursäktar sig och nekar. l)et är, som ville han 
artigt och höfligt säga: ”Er vill jag icke be- 
’haga!” — och dera man icke vill behaga, dein 
bryr man sig bra litet om. Det gäller så väl man
nen som qvinnan. Rosina gick efter sin guilarre, 
och Axel sjöng. Då var Axel oemotståndlig! He
la hans varelse fick ett nytt, alldeles inspireradt 
uttryck. De svarta ögonen blefvo lifligare än nå
gonsin, de gnistrade af eld, och hans vanliga blek
het gaf rum för blodets uppvallning. Läpparne 
blefvo så röda, och hans tänder lyste som perlor. 
Han hade en vana, att, när han sjöng, något bö
ja hufvudet bortåt och fästa blicken, ettdera på 
en enda hög punkt, eller ock oafbrutet på dens 
ögon, för hvilken han sjöng, NB. om han sjöng 
gernn för någon. — ltosiua kände mägtigt blixtar
na ur Axels ögon, och en lätt suck bröt sig fram 
vid den tankan, att han nu troligen tänkte på 
henne — den sköna okända, på hinsidan hafvet. 
Axel hade i sin sång en tjusningskraft, som var 
högst farlig. Man sig honom äfven annars ger-



83

na, man älskade hela hans väsende, inan gillade 
nästan alltid alla hans ord, omdömen och hand
lingar; man faun honom skön och intagande, maa 
fena honom långt öfver mängden, man kände till 

< lt med en viss beundran, ett visst ovillkorligt 
inverkande af hans öfverlägsenhet. AUt detta
väckte Axels närvaro i allmänhet,------men, sjöng
han, —■ då vaknade alla hjertan, och jag vill. väl 
se den qvinna, hvars hjerta förblef stilla—hvars 
öga icke fylldes med tårar, när Axel, med blicken 
häftad pä henne, lät hela sin varma, lifliga själ 
tala genom sången. Ilosina kämpade länge mot 
förtrollningen. Hon tillslöt de stora mörkblå o- 
gonen; men, när hon slutligen måste öppna dem, 
då voro de långa ögonhåren så våta, och sjelfva 
ögonen hade denna tårglans, höjd af den lifliga 
rodnad, som alltid uppstiger, när man vill tillba- 
kahålla otillbörliga och, som man sjelf säger, ”o- 
”nödiga, dumma tårar”. — Men, ack! — Hvad 
hon var vacker just då — Ilosina! — — En qvin
na, som öfverlemnar sig åt en liflig känsla och 
gifver den ett eller annat utbrott, vet icke, hvad 
hon förlorar, både hos mannen och i egen ånger, 
emot om hon söker kufva hvarje för häftig lidel
se, hvarje uppbrusande vallning inom henne.

Axel talade hvar dag om sin förestående re
sa ; men hvar dag sköts den äfven upp. Han bör
jade nu till och med befatta «ig litet med sia



landtliushållning, åtminstone taga den i ögnasigte; 
men, som det var en för honom medfödd t vidrig 
sysselsättning, blef han ofta otålig och häftig 
samt höll någon gång på att återfalla i fordna 
dagars sinnes-utbrott. Att han försökte hejda och 
styra sig, kunde hvar och en se, men äfven, att 
det kostade hans häftiga sinne ganska mycket. 
En dag hade bokhållaren, som (i parenthes sagdt) 
af Tante Lisbeth både med och utan skäl kalla
des för en ”stor dansmästare, som super, när han 
”kommer åt, och skrattar åt gammalt folki” — en 
dag hade han rest till L—g med en sädesleve- 
raus, och man väntade honom åter, hela dagen 
derefter; men han kom icke. Axel tänkte dock 
ej mycket derpå, utan pratade och sjöng med 
ßosina framför en god skymningsbrasa, talade om 
för henne några af sina många reseäfventyr och 
var ovanligt gladt och lilligt stämd. Tanten ha
de flera gånger sprungit ut och in och hvar enda 
gång upprepat: ”Jag kan inte begripa, hvad bok
hållaren gör så länge i sta’n.” —Axel hörde det 
väl, hörde äfven, att gumman då och då talade 
om att ”ruckla och dnckla etc.”; men, som han 
fordom, just om sig sjelf, hört Tanten hafva pre
cist dylika utiåtelser, brydde han sig icke myc
ket om saken.

— Skulle han uppbära liquiden äfven? — frå- 1 
gade Tanten, vid en genomfart af rummet.



— Ja, visst! — svarade Axel.
— Ja, då lär dn icke få mycket af den. — gen- 

mälte Tante Lisbeth, slugt fnysande.
— Det vore väl f—n! — svarade Axel, smålog 

litet emot ltosina, och, när gumman sprang ut, 
kommo de öfverens om, huru god och beskedlig 
hon är, men huru olycklig hvar och en annan 
vore, som kände sig så misstänksam och oupp
hörligt orolig som hon. Imeliertid började Axel 
slutligen äfven undra på ”Bokhållaren, den slarf- 
”ven." Dock hade han aildeles glömt allt detta 
och å nyo börjat tala med Rosina, då vår goda 
Tante kominer inflygandes — men obetydligt god 

■— nej, tvärtom, ganska ond.
— Jag skall be dig, min kära Axel! — börja

de hon genast, inan hon rigtigt var inkommen — 
Jag skall be dig vara god sjelf a till din bok
hållare, att han är en stor lymmel och eu rigtig 
slyngel, ty, när jag frågar honom, hvärföre han 
varit så länge borta, så svarar han, att du och 
inte jag har med den saken att göra, och, då 
jag säger honom, att du är rätt missnöjd med 
hans långa, oförklarliga dröjsmål, så svarar han 
mig, att, hur’ mycket husbonde du ock är, så 
Vet och begriper du litet eller intet, huru lång 
tid det åtgår att leverera och uppmäta ett par 
hundrade tunnor säd; — och plaçât full är han 
dessutom, och Gud vet, om han har några pen-
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gar eller inga med sig hem. Jag anar det sed- 

na re.
Axel kände sin vredes åska något litet rouil'j 

ra, blef röd, rynkade ihop ögonbrynen och steg 
upp, för att följa Tanten, som genast vände om, 
när hon framfört sitt klagomål. Itosina steg af- 
ven upp, besinnade sig litet, men lade sedan 
handen sagta på Axels arm och höll honom 
qvar ett ögonblick. — Ilögt rodnande, sade 
hon:

— Axel, goda Axel, förlåt! — Men se först med 
dina egna ögon och tag litet nogare reda på sa
ken, inan du dömer den stackars bokhållaren!

— Tack, ltosiria! —■ sade Axel, stadaade qvar 
en stund med blicken oaftänd på flickan, och 
gick sedan, när lian kände sig lugn och kall ^för 
vrede åtminstone), nt till den väntande bokhål
laren.

I Axels blick låg dock alltid något magligt 
och kufvande, man visste icke, hvarifrån det kom; 
men äfven i hans yngre år, äfven när han var 
fattig och långt ifrån oberoende, framlyste ho® 
honom en herrskarvillja, mot hvilken man kände 
en obetydlig hog att opponera sig, utan att just rätt 
göra sig reda, hvarföre. — Bokhållaren, som kan
ske varit en liten smula impertinent — ”somma» 
'säger” — mot den stackars retsamma, välme
nande Tanten, stod nu så ödmjuk och slagen



framför Axel, af hviiken han väntade en, dels 
förtjenad, dels oförtjenad, skrapa. Meu Axel, 
trogen den föresats, som liosinas milda väckelse 
ingifvit honom, frågade helt lugnt, och stilla: om 
säden blef genast emotlagen, om den höll ordent
ligt och fuilk omligt mål, om köpmannen dermed 
var nöjd, om full liquid var bekommen, och slut- 
Hgen, hvarföre bokhållaren dröjt längre än som 
behöfdes, då hvar och en väl vet, att man endast 
här och der mäter en tunna på så stora leveran
ser. —.

På de första frågorna svarade bokhållaren 
ganska tillfredsställande, och sedan bad han Herr 
Baron ödmjukast förlåta, att han i egna angelä
genheter stadttat en half dag qvar i staden, och 
att han trodde det icke skulle illa upptagas, då 
han återsände Jolk och ökar*

— Visst icke! — svarade Axel — Helst Herrn 
icke ännu känner min önskan, att de, som äro i 
min tjenst, säga till, när de vplja sköta egna värf, 
då deras uteblifvande hvarken u.tgör en oro för 
dem sjelfva eller en ledsam »äntau och obehag
ligt misstroende för mig.

— Det skall visst aldrig mer hända, Herr Ba
ron! det lofvar jag på min heder. — svarade bok
hållaren och gjorde nu rätt ordentligt reda för 
S)'n resa. Visst var han litet rödmosig, luktade 
litet toddy, sväfvade kanske en liten smula p4



målet samt sof oändligen godt sedan Iiela afto
nen; men Axet koin Jhog sin egen ungdomstid 
och vav ganska tolerant, med föresats likväl, att 
en annan gäng i största godo upptaga saken, dels 
för sin, dels för den unga karlens egen skull.

Tanten var litet grå om aftonen. Hon vaf 
långt ifrån elak eller hämndgirig; men, när hon 
tyckte, att någon tarfvade och behöfde skr« pen« ( 
sas och få litet snubbor, så var det för henne 
just som ett litet agg, när det uteblef.

llesultatet af alltsammans blef dock: att Axet 
för hvar dag fann ett nytt behag, en ny förtjenst, 
hos den unga, intagande, anspråkslösa Rosina, och 
allt oftare och oftare kom han ihog Amalias oru- 
döme om henne.

Än inom Rosina, huru såg der ut? — Jo, der- 
var ett vemod, — der vaknade känslor, aldrig förr 
anade, der började en mägtig strid imellan hvad 
hon ville oeh hvad hon horde göra, och hon kän
de en oupphörlig fruktan att, med en enda blick, 
förråda, hvilket intryck ”den farliga Axel” äfvett 
gjort på henne.

— Ack, hvad jag är eländig! — sade hon i- 
bland till sig sjelf — Jag vet på förhand, att hatt 
är skön, älskvärd, farlig ©ch — jag fruktar ml 
äfven det — oemotståndlig, och ändå utsätter j ag 
mig för att vara tillsammans med honom, så här, 
så godt som på tu man hand, — Och alla mina
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vackra föresatser, att lian icke skulle inverka på 
mig det minsta! Och eti nästan påtaglig visshet, 
att han älskar och har valt sig en annan maka 
redan! Och ailt detta sammanlagdt är ändå inte 
nog att hålla mitt arma hjerta i styr. O, hvad 
jag är eländig!

Rosinas känsla var icke afundsvärd. Må hän
da finns icke en mer förtryckande belägenhet, än 
att älska och tro sig älska ensam, — tro, att fö
remålet för hela vår ömhet, alla våra tankar, all 
fröjd, all sinärta i lifvet, att detta är kalit och 
likgilitigt för oss och här en annans bild i sitt 
hjerta. Trogen sina föresatser och Doras råd, 
talade aldrig liosina ett ord, hvarken om attlem- 
na Ulfsborg eller stadna qvar; men inom sig tog 
hon det fasta beslut att, så fort Axel var rest, 
skaffa sig en annan bostad, och till den ändan 
skref hon till Bertha —- nuvarande Öf\erstinnan 
v. R.:

’’Bertha, min goda Bertha! Vill du icke ännu 
”en gång hjelpa mig i en brydsam sak? Du vet, 
"hur tacksam jag var, när du, sedan min svåger 
”förstört hela sin och min förmögenhet, skaffade 
”mig eu bostad. Du vet Sfven, att jag trifdes rått 
”väl här på Ulfsborg, hos vår goda gamla Tante 
”Lisbeth; men, hvad du må hända icke vet, är, 
”att borgherren nu helt oförmodadt återkommit, 
”och att jag således vill härifrån. Du skali ic-
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”ke kalla delta för onödigt pruderie och barnslig' 
’’het. Nej, Bertha! det är klokt och rått. Och> 
”atom alla andra skäl, så — O Bertha, lasta mi? 
”icke derför! — men jag vill icke stâ i en grui»· 
”lig, tvetydig dager just för denna Axel sjelf, oc,‘ 
’det känner jag på mig att jag skulle göra, o'0 

”jag stadnade längre qvar. Dessntom — hva<i 
”skall jag göra här? Om du visste, hvad det 'i1' 

le säga för ett ungt fruntimmer att vara g®8* 
och i beroende hos en ung man! Deruti li?Se'' 

”någonting så tungt, så nedslående, så hånlig*) 
”att jag står icke ut dermed, ehuru du väl a1' 
”drig må föreställa dig, att Axel med en enda r®' 

relse, ett enda drag, — ett enda ord, ger m>? 
”anledning så att tänka. O nej! Han är så g®(t' 
”så bra, så sansad nu. Visst blixtrar det eld ®cl1 

”lågor ibland ur det svarta ögat; men! — haA 
tyckes pa dessa ar förvärfvat en stor magt öf' 

”ver sig och sina lifliga böjelser. Jag kan kiiapP* 
tro, att det är denna samma Axel, oin li v i 1 k c11 

”jag hört så mången lättsinnig och nästan ursi®' 
”nig ungdomsbragd. Han berättade mig här o«1 

aftonen, att han aldrig mer spelar, och talades®' 
dan om, huru han mången natt spelat alldeM 
förtvifladt, utan all besinning, hvar han skull0 

’ fiiina de penningar, han förlorade; ty han sade 
sig sallan eller aldrig vunnit på spel. ’Men, 
sade han efter ödet gaf mig medel att ställ3



"allt i ordning för mig, föresatte jag mig äfven 
”att icke mer trotsa ödet, utan lemna detta lump- 
na nöje för alltid. Och, besynnerligt nog, — til- 

”iade han — sedan jag blef rik och oberoende, 
”sa har denna högen aldrig mer frestat mig.’ — 
Ilvad tror du om denna Axel, kära Bertha? — 

”Tror du ändå, han någonsin rätt skulle kunna 
”känna och erkänna en verklig huslig lycka? Det 
iörefaller mig, som skulle han förakta allt, hvad 
han far, och endast önska det omöjliga. Sin 
stora förmögenhet behandlar han åtminstone så. 

”Jag har aldrig sett någon varelse, som så för
aktar den ’gula mullen’, eller, bättre sagdt, sons 
sa använder den, lika mycket för andra som för 

’sig sjelf, och det utan all besinning, alla om- 
”svep, som han. Det är, som skulle han säga: 
”hvad jag har, har äfven min vän!’ Detta ädel
modiga uttryck har jag ofta läst om, ofta hört 
framsättas på parade, försäkras, bedyras, uppre
pas otroligt, när det icke behöfdes; men aldrig 

”såg jag någon hittills, som satte det i verkstäl
lighet, utan att ens betänka sig, utan att finna 
det sjelf — ’alldeles förträffligt’, oelt utan att af
ford ra någon dess gärd af beundran eller tacksam- 

’het. — O nej! Jag säger visst icke, att han är 
’bättre än; — men han är olik alla andra. Har 
”om dagen fick han ett bref från en ungdoms- 
”»äii, som var i högsta nöd, ett långt bref, livar-



”uti lian bevisade Axel, att, om han icke Iijelpt® 
”honom, sä förblefve han ohulpen, ty ingen ut«# 
”mer i verlden hade han. Till svar på det*a 
”skref Axel: ’Blif nu förnuftig! Låt nu se, att ni' 
”gralumpna tusen riksdaler kunna verka detta pådigi 
”och jag använde dem aldrighättre och kärare· 
”Du undrar väl, huru jag vet detta. Se här: Ta«' 
”te Lisbeth, god och nyfiken, sprang härom i'8' 
”gen in i Axels rum och läste både nppmanö1' 
”gen till hjelp och svaret, och hon grät sedan e" 
”dag och en natt, för att Axel ruinerar sig. 
”jag! — Jag kunde icke lata bii att uppteckna dra' 
”get i min sjä! ocli meddela det till dig, sö"1 
”tror och fattar, att, om det varit ett fel hos b' 
”xel, som jag på ett så ovärdigt sätt fått kurisM 
”om, skulle äfven jag tegat. Men nu! O, hur sko11* 

”att rosa ibland! Jag måste äfven berätta för di-1 
”livad som passerade för några dagar sedan: 
”hade fallit snö om natten. Axel var glad s011' 
”ett barn deråt och frågade mig genast om mö'“I
”gonen vid frukosten, om jag icke vilie åka ut r 
”kappsläda med honom. Att svara nej hade j11 
”varit dumt? Vi reste. O, hvad det gick! En nof' 
”disk flicka är jag, och soin sådan förklarar 'f 
”äfven, att få saker glädja, förnöja och öpp"1 
”så hela min själ — ja hjertat äfven — som {!l 
”frisk slädfart, på glindrande snö och vid ki'11 
”gande bjellror — och med en god vän, eller ä*'
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”minstone en rolig menniska till kusk. Om det 
”ligger en förtjusning gömd i söderns orangelun- 
”dar och lätta, fladdrande sidenbeklädnad, så lig·- 
”ger det äfven väl en sådan i vara solskensvin· 
”terdagar, i sobel, mård och geiiott. — Men det 
”var icke om aiit detta, sorn jag ville orda. Var 
”slädfart gick friskt och var rolig. Ungefär en 
”half mil ute på stora landsvägen möta vi en 
”karl, illa klädd, med ett mörkt, dystert utseende, 
”och som genast föll mig i ögonen; men Axel ta- 
”iade ifrigt om något, så att han gaf icke upp* 
”märksamhet på den mötande, förrän jag säger:

’Axel, se, hur den karlen betraktar dig! Det är, 
”som vore han en skallerorm och ville tjusa dig·’ 
"Axel vände hufvudet till karlen och utropade i 
”samma ögonblick ett namn, jag minns icke rätt, 
”hvilket. Karlen stadnade, vi stadnade äfven. 
”Axel tog tömmarna i venstra handen och räckte 
”den högra till karien och sade, då karlen tve- 
”kade att räcka sin hand till honom: ’Känner du 
‘”inte igen mig?’ — ’Jo, visst!’ — svarade karlen, 
”men drog hemskt den mörka pannan i många 
”fåror — ’Kom, följ oss hem, Johan!’ — bad Axel 
”nästan ödmjukt — Ό, jag ber dig, neka mig ic- 
”ke det! Det är mitt hem, som du ser, der med 
*’de mörka tornen. Der skali jag med böner och 
’'tårar och vänskap förmå dig glömma, att jag ta.



”gäng följde dig hem.’ — Karlen ryste, men S3- 
”de dock: 'Nå väl, må din villja vara min!’

”Jag häpnade vid detta tilltal och denna l>e' 
”nämning af du till den stolta, ofta litet högdraj' 
”na Axel. Karlen fick imellertid plats pä ena 
”den af slädan, och vi fortsatte farten henja'1 
”Följande samtal egde då rum mellan dem:

”— 'Ilvarifrån kommer du nu?’—frågade 
’Från Carlsborg! Jag har just nu tjeuat 

”män capitulation.’
”— ’Hvart ämnar du dig?’
”— ’Ut i verlden.’
”— ’Ilvad ämnar du företaga?’

’Lefva.’
”— ’Ja; — men huru?’
”— ’Som dagen bjuder, som ödet styrer, SO»1 

”vinden blåser.’
”— ’Johan! Johan! Du måste välja ett lif, s«1" 

”din viilja och ieke stumpen utvisar.’
”Sedan tego de oafbrutet; men, hemkomna, i»' 

”stängde sig Axel hela förmiddagen med detif 
”Johan. Till middagen förde han honom ut ti^ 
”oss i matsalen. Tante gjorde väl några ogillat^ 
”svängningar på hufvudet, betraktande hans grof'1 
”klädsel och stöllor, men sade sedan pl eftermi^ 

”dagen till mig: ’l)et var väl en af Axels afs>^ 
”komna lekbröder igen. Såg du, huru väl b»^ 
”skickade sig vid bord.et? Det syns nog, att D»11
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i»' ”lc!te al!ti<5 gått så torftigt klädd, utan varit bland 

”folk.’ På eftermiddagen reste han sin väg i en 
,e< Jiten chaise, som Axel innerligen bad honom ιο
ί' återsända, och deras afsked var blott en lång, 
e, stum omiarnning. (Allt af Tantes rapporter!) Vid 
åt' aftonmaltiden frågade Tante, hvem middagsgästen 

var. — ’En af miua ungdomsvänner.’ — svarade 
el Axel torrt — ’Som du väl fick hjelpa med ett 
#1 oc^ annat?’ — sade Tante —· ’Ja, som jag tiggde^ 

som jag bad att få hjelpa åtminstone med något.’
svarade Axel litet häftigt och likasom han 

önskat, att det samtalet skulle sluta.”
Jaj men’ — lortsatte Tante Lisbeth obarm- 

hertigt - ’det första du borde gjort, bade varit 
att gifva honom några gamla kläder, inan han kom 

j! ”in till bordet.’
’— ’Jo, det Iiade just passat mig! — sade Axel, 

ii och hans ögon rullade så vildt, och ögonbrynen 
örogo sig åsklikt tillsammans.—’Det skulle varit 

ii' att raga mina bedrifter, att bjuda honom gamla 
jl kläder, för att jag icke skulle skämmas för honom 
|l dd mitt hord!'

I< ”— ’Ja, och hvad ondt i det?’ — sade Tante,
(i som alldeles icke märkte Axels uppvallning.” 
i' ’ — ’Jo,’ — genmälte Axel, med ett obeskrifligt ut- 

lr,yck på sina sköna drag — ’man skall akta sig 
I' ν*Ί ‘le välgerningar, man gör en menniska, hvars 
Λ hela lefnadslycka man förstört.’



”Να svarade Tanten intet. Axel drack hastig' 
”ut ett glas vin; men vinet blef icke oblandad·1 

”Och jag såg en tår i Axels öga! Det var soi® 
”ett Juni regn efter en brännande torka.”

”Bertha, Bertha, Bertha! Hvart irrar jag! ' 
”Meningen med mitt bref var att bedja dig hjelf* 
”mig härifrån, lika god t hvart, bara du gillar d«· 
”och; i stället att lägga mig ut öfvcr det äm»et|
”väljer jag ett annat, som------- ja, hvad som?'
”Det vet jag inte. Tänk icke derp.a, ulan t#8® 

”nu på min begäran, ty dervid blir jag!”
”Du goda, förträffliga Bertha! Hvad det*1 

"’lugnt att veta sig tala till en varelse, som är 5 
”god, sa rättseende, så rättänkande och ändå i!' 

”verseende. Man väljer och väger då icke si® 
”ord, utan man vet, att de aldrig skola upp5' 
”som ogräs, utan dö, om de äro af dåligt frö, o'1 
”lefva i ditt hjerta, om de äro goda. Farväl, Bef 
”tha! Jag vågar icke kalla dig min vän; men,8' 
”jag är din, deruti kan du tro

Ro si na L."

Man gör väl ett litet ingrepp i tiden, när tB*1 
nu genast anför Berthas svar, som icke kom, fl' 
än en fjorton dagar sedan Axel redan var r«·1 
och mycket smått passerade dessförisian, soi«1 
skola redogöra för, efter Berthas bref:

"llosina! (skref Bertha) Ja, du måste J)®1
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”Luften på ülfsliorg- är icke helsosam för vanna, ïif- 
”liga hjértan, sådana som ditt och andras, som ,m 
“—’fryser ijorvissnäd barm’. Du måste bort, och jag 
"liar gjort min yttersta flit att skaffa dig en plats, 

I 8°πι Passa>’ dig. Du förstår väl, hvad jag menar: 
ä!å många hundrade ställen ha.de man velat emot- 
Jaga den unga, älskvärda Rosina L.; men i dina 
förhållanden måste man välja med stor försig- 

”tighet. Du måste vara på ett ställe och.inne- 
’hafva en plats, som icke/öV mycket bevisar, att 
‘ii!) bortsmälta förmögenhet tvingar dig att för 
viyckct bero af andra. !)n är så ung ännu. Da

))ar’ foriât att sä säger, du är så vacker, så 
aöa!1dc, s<* ''ät känd, att dina goda egenskaper 

jjSakert sko!a fÏ8ta en man af vår caste, går dn
”bJott iVke derifrin sjelfvilligt. I mångetgodt och 
^hederligt, till och med förnämt och ståtligt hus, 
’’klI1Mle <1u Liträda, der detta inträffade, man vet 
,,lcke riîU b var fö re; men man kände det i luften. 
,’Hos e" 8tinge, som ett säilskap, måste du va* 

och i afseende derpå har‘jag nu ett förslag 
”aU göra dig, som är godt och bra, men ingalnn- 
da roligt. Vill du tills vidare vara hos Enke- 

^ grefvinnan II., vår goda Tante Julie? Jag ser nog, 
ait dn rynkar lilla pannan och tänker på denna 

* ante»s Itusliålisifver, och på alla de både 
J<>j!iga och ömkeliga små-anekdoter, somvihafva,

y l Oi dy ^
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”got henne i hela slägten; men den platsen/wM^ 
"dig, et c est ce quii vous faut. Du får ledsatidi 
”du får svagt thé, du får cichorie kaffe och «' 
”betydligt af la bonne chère; men gumman är, 
”allt detta, rättänkande och hederlig, och plat' 
”sen passande. Gör itiga invändningar otn sone,! 
”Albert! Jag vet nog, att han visst aldrig varit 
”kali för sin Cousine Rosinas behag; men han ai 
”sältan hemma hos modern, ocli hvarken han ci' 
’1er någon arman tycker något i detta fall, det vet 
”jag och ansvarar dig för, men mycket, om ^ 
”stadnade q var på Uifsborg. Axel må varaaldt'i 
”så förändrad, jag har dock alltid en oöfvervinnef' 
”lig fruktan för honom och hans tjusinngsför®®' 
'ga. Du vet väl, huru mycket sota är sannt ä' 
”hvad man säger: att han nämligen är forloD'*·1* 

”med en grefvinna v. B. i Berlin, skiljd från 
”man, och som lär varit ursinnigt kär i Axel, l'! 
”han likvisst tycktes vara mer liknöjd, än man k«11' 
”de fatta i anseende till Grefvinnans många l>e' 
”hag och flera göda egenskaper. Men han sH 
”väl emlast liknöjd ut. Männerna finna det ^ 
”godt understundom, än af ett, än af ett ann®1 
”skäl. imellertid måste du ifrån Uifsborg, 0C® 
”jag är öfvertygad, att du gillar mittplan. Skitj^ 
”du finna den för motbjudande, så kom helt si1*'
' pelt hit till oss, tills vi hinna utfundera nägJ* 
"bättre. Jag rnår förträffligt. Min Alarik Iiels®1



”dig· hjertligen, och min lilla Amalia skickar en 
”kyss till Gumor Rosina. Innerlig tillgifvenhet a£

Bertha v. R.”

Inan man nil återgår till Ulfsborg, måste man 
blott berätta läsaren, att af Axels fjerdedels vink 
till den goda Tanten Lisbeth, — af detta: ”Tänk, 
om det vore möjligt!” — endast af denna lilla snö
boll hade sqvallret och ryktet skapat den lavin, 
som nu hade fullkomliga former, och visste, både 
hvanfrdn den kora, och hvart den skulle gä.

Cap. 1.

Na, det var rätt artigt! Ska' vi råkas 
här, min goda grannqvinna?

'Üvxel talade allt jemnt om resa, men reste dock 

icke. En dag kom han utan alla ceremonier in i 
Rosinas rum. Rosina steg upp, rodnade med liten 
ovilija och lade sin bok ifrån sig, likasom ville 
bon afvakta, livad Axel kunde villja säga; men A- 
Xel sade intet, utan gick fram till bordet och såg, 
hvad hon läste. Det var Fru Staëls Delphine, och 

' på titelbladet stod Albert II—s namn.
— Delphine! — sade Axel förvånad — Och den 

1 Uuad af Albert! Den karl, som lånar bort Del-



pîïîne till en mig flicka, förefaller mig nästan sol# 
de»j hvilken pâ ett eller annat sätt vill antänd® 
ett bål.

ïiosin a a rodnad steg, och hennes ovilija äffe®
— Vill ni mig något, Cousin Axel? — frågade 

hon med allvarlig ton.
— Ja, jag ville; — svarade Axel — man Del' 

pliitte och Albert II. omsatte alla mina idéer.
— Ja} då måste de icke varit byggda på sä t' 

deles fast grund — anmärkte Rosina, halft leend«·
— Det kan fiosina icke veta. — sade Axel half' 

högt, men tilläde sedan — Jo, jag kom för atf 
fråga, om icke Fröken Résina vill fara ut och åk® 
på släda. Jag skulle resa till min gamla Ami»ä 
uppe i skogen. Vill du icke följa med mig. B®' 
sina?

— Sjn fjerdingsväg bort, och lika mycket he®! 
— sade Rosina, förvånad — Nej, min bästa Ax®l> 
det blir for långt!

— För långt! — upprepade Axel och drog ®' 
goubrynen tillsammans — För långt! Du skull® 
då ledsna alt vara tillsammans med mig! Ensa®1 
med mig några timmar!

— Kanske, — svarade Rösina, utan att rätt vet®) 
fevad hon sade.

— Ja så, — sade Axel — ja, det var en ann®*1 
sak!

Han gjorde sig nu färdig att gå; men i dof'



ïen vände han om, tog Delphine, satte den i han
den pä Rosina ocli sade:

— Förlåt, att jag störde din lecture och dina 
minnen! Farväl, Rosina!

Axel hade under denna lilla stund vexlat ut
tryck i sitt rörliga anlete, så många gånger, att 
Rosina satt stam af tusende mångblandade kän
slor, länge sedan han var gången, och de klin
gande bjellrornas aftagande ljud bevisade, att hän 
var afrest.

— Gud vare lof, att jag skrifvit till Bertha! Det 
var hennes första rediga tanka, och den andra: 
att hon gjorde rätt, som icke efterkom Axels ön
skan, ehuru denna lilla resan klädde sig i tusen
de hlomsterformer för hennes inbildning. So icke 
för sträng ut, nådiga Fröken Edla, om vi med- 
gifva, att det till och med fanns ögonblick, dä Ro
sina var svag nog, att ångra sitt nekande!

Nästa gång Rosina råkade Axel, var han mörk 
i högen och såg skarpt på henne, men tilltalade 
henne nästan intet.

Rosina åter var lugn och, som det tycktes,
hall och liknöjd.

Detta förhållande varade, eller snarare steg, 
allt mer och mer ett par dagar, tills en Söndags
eftermiddag, då Tante Lisbeth tog sig en liten 
ïur, Dora var borta hos en sjnk, och Rosina, läsan
de, vandrade ensam upp och ned i den stora matsa-



len, hvilket för henne hade mycket behag denna 
årstiden, då man svårligen kunde, göra några pr0’ 
menader. Axel hade vid middagen sagt, att ha» 
skulle skrifva hela dagen, emedan Måndagen va* 
ppstafgång; men, när Rosina läst några bref, allt' 
den antändande Delphine, kom Axel in. Ha»* 
första blick var vä! på Rosina, men den andra ψ 
boken, hviiken han genast på långt håll igenkänd»1

— Allt jemnt Delphine! — sade han —Säg m;i 
upprigtigt, Rosina, hvad intryck gör den boken p1 

dig'i
— Jag lider deraf; — svarade hon utan all fof' 

ställning — men jag är dock under en viss fo(' 
trollning.

— Tycker du om Delphine sjelf?
— Ja; men jag ville icke vara hon.
— Tycker du äfveft om Leouce?
— Nej!
— Det var då godt! — sade Axel och andade* 

lätt — Ilade du tyckt om honom, gå — vet jai 
icke, hvad jag tänkt om dig. En karl måste kon«! 
merä, än vara kär, ehuru det äfven fordras stol* 
manliga egenskaper, om man gkall vara det rail 
Men Leonce! Jag klandrar icke så mycket ha»* 
half-aristokratiska idéer, ehuru de svära myck»1 

emot mina egna; men hans fruktan, hans verklig1 

räddhoga för hvad menniskorna prata och säg3'; 
det gjorde honom för mig helt vidrig. Fruntii»'
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ren kunna icke måla oss manner, blott sig- $j el fi
ra, eller huru, Rosina? Efter du tycker om Del
phine — känner du dig igen uti henne?

— Nej, —* svarade Rosina — jag älskar och 
beklagar henne; men jag återfinner mig ieke hos 
henne.

— Du skulle då aldrig kunna älska i«— så oin
skränkt, så fullt, så odelbart, eller huru? — frå
gade Axel, med yttersta liflighet och otålighet att 
få svar — Säg, är det deruti du icke liknar, icke 
känner igen dig hos Delphine?

. llosinas kinder glödde, hon kände sina läppar 
darra, och ögonen skymmas, hon visste ieke, af 
hvad — men i detsamma klinga bjeliror! Hon 
springer hastigt till fenstret, ocli hennes första 
Utrop är: ”Kammarherren Miihlendorfs!”

— Död och förbannelse! — svor Axel till — 
Ilvad villja de här? Och det nu, just mit—Jag 
har ju dessutom icke ännu varit der en gång! — 
Olidliga folk! — tilläde han, redan i dörren äik- 
*81, för alt gå och emottaga de främmande.

Rosina sprang upp till Tante Lisbeth, ruska* 
de henne vaken och lagade, att negligeen icke 
kom att sitta bakfram, och bad så vänligt och 
god t, att blott i dag· slippa se så hemmastadd 
ut, med ett ord, slippa bestyr om kaffe och thé 
etc.

— Gerna, gerna, kära barn! — svarade gum-
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man och gnuggade sömnen ur ögonen — Mar al!' 
iiå gjort det sjeif, tills du kom; gör det gertf* 
dessutom! Jag är glad slippa hälla de FransysK» 
pepparnäbbarna, Kammarherrinnan och henné* 
syster Fröken Atalie, Katalie, Sataiie, eller hva«1 

hon heter, sällskap. I
! — God dag, lilla nådiga Fröken Elisabeth! G»1' 
dag, söta Iiosina! Huru mår du? — sade Kamma1"
herrinnan, helsande, nigande och krusande — ^
skulle just i dag taga oss en liten échantillon·»* 
det charmanta slädföret. Vi hafva sä länge vari1 

d’accord om att se5 huru de nådiga fröknarne 
oeh nu, huru enchanterade blefvo vi icke, me# 
äfven hvilken agréable surprise för oss att lin»4 

— le seigneur du chateau hemkommen oeh få de*1 

äran göra hans aimabla connaissance! Derom l·1 

vi icke haft aldra minsta pressentiment.
Ah, bevars! — sade Tanten, förvånad

har Herrskapet hört det! Han har redan vari1 
hemma flera veckor. Så stora händelser spörj«1 
man nog.

Iiosina sade intet, drog oförmärkt på sin lü1* 
mun och visste nog, hvad hon trodde om den s®' 
ken.

— Nej, effectivement! — svarade Kammarher 
rinn an — Vi ha ieke haft minsta soupçon om fl3' 
ron Löwensterns retour. Oh, vi ha mycket lite" 
communication med de andra grannarna, och ge**'



om domestiquerna få vi gå oändligen få nouvelle?
— tilläde hon med ett litet förnämt leende, som 
skulle beteckna, huru mycket hon föraktade den 
urkällan till nyheter.

Rosina trodde, hvad hon trodde, men tog i- 
mellertid Fröken Natalie under sin sällskapshåll- 
nings-skyldighet, och de började nu med det e- 
gentliga och redbaraste ”Frökenspråket”.

— Hur mår du, söta Rosina? — sade Natalie
— Det var horribelt länge sedan, jag såg dig. Det 
var en bra rolig bal den l:sta December i L—g. 
Eller huru? Tyckte du inte det? Charmant ar
rangerad och mycket animerad. Det är minsann 
rätt rart att se en sådan fête i landsorterna. Du 
var för sött klädd. Det klädde dig så väl.—Det 
var en för söt klädning. Den har du väl fått ut
ifrån, eller hur’?

Rosina rodnade af harm.
— Nej, visst icke! — svarade hon — Den köp

te jag här om dagen af en Vestgöte.
— Oh, vous vous moquez de moi! Du badinerar 

bara. — sade Fröken Natalie och slog Rosina ett 
ïitet nätt7slag på handen — Den har du fått från 
faris.

— Tro, som du vill! —sade Rosina, skrattande, 
®en i det hela förtretad — Tro hvad du vill om 
den saken! Men, om Lars Jonsson skulle komma till 
Eksnäs, så kan du ju fråga honom.
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— Lars Jonsson! — sade Fröken Natalie, dSen" 
«le af skratt — Lars Jonsson! Det låter för co- 
mique’t att höra dig tala om Lars Jonsson. Jag har 
icke den lyckan att vara bland hans connaissan
ce^ men, plaisanterie à part, hafva Vestgötarne 
verkligen så charmanta sa(ker?

o

Ah ja, ibland, —- svarade Rosina — när d» 
directe komma från Göteborg och slumpvis Fått 
något vackert.

Ja; men, söta du! jag har aldrig sett dem haf
va annat än pigshawlar och pigtyger, allt sedan 
jag kom ned på landet. — anmärkte Fröken Na
talie.

Ja, deraf hafva de Gudi nog, till de stackars 
pigßrnas förderf, — svarade Rosina liknöjd t.

— Ack, söta Rosina, — bad Natalie — när di» 
Lars Jonsson, eller andra dylika, den goda sma
kens härolder, komma hit, så skicka dem till K- 
kenäsl Det är för roligt att så der ibland sans 

façon få sig en klädnirig eller dylikt, sans γ pen- 
ser. Nu får man då bra lätt från Stockholm hvad 
man vill på Diligencen; men det är någonting just 
piquant det der, att köpa af en Vesfgöte. Ack» 
min Gud! hvad jag tycker Hilda G. skulle skratta, 
om ja» kom in på en af våra Slockholms-eouper’ef 
med en klädning, som jag köpt af en Vestgöte, af 
Lars Jonsson! Enfin, hon skulle dö af skratt! Me» 
tror du mig, Rosina? Det vore jag i stånd till·



Jag tycker om att vara litet originelle; det är så 
piquant, et pourvu qu’on ait les rieurs de son cô
té, si är det verkligen en stor ressource i socie- 
téen en general.

— Ja, men det är ett stort och nödvändigtjuoztr- 
vu pourtant — anmärkte Rosina.

— Ack, du är för· rolig! — sade Natalie—Men 
hvad ditt här är sött i dag! Klä’r du det ofta så? 
Hvar har du sett det? Säg icke i Boyetis Maga
zin, ty hans moder gillar jag aldrig! Nej säg, 
hvar har du sett det?

Nu rodnade Rosina som en ros, ty, för unge
fär en vecka tillbaka, hade Axel frågat henne, hvar- 
före hon hade sitt vackra här sä högt och stelt, 
och slutligen bedt henne att en enda gång fl läg
ga det så, som han tyckte om det, det vill säga,
Ïngt, à l’antique. Rosina hade gjort flera invänd
ningar; men, helilre än att passera för prude, lät 
hon, utan alla tillgjorda knipningar på mun eller 
svängningar med hufvndet, Axel göra som han vil
le. Men sedan, men sedan! Huru kom det till, 
att håret sedan allt jemnt bief liggande på sam
ma sätt?

— Det är så heqvämt att hafva det så. — sva
rade Rosina, när Axel en gång tackade henne der- 
för, och

— Det är så heqvämt att hafva det så — sva-



rade hon nu Natalie, som väl såg hennes rodnad) 
men icke anade dess orsak.

Hvad de båda flickorna för resten sladdraile 
hela eftermiddagen, det skola vi spara våra läsa
re att höra, ty det var icke det ringaste uppbygg' 
ligare än början. Äfven när en själfull, bildad 
flicka kommer tillsammans med en sådan der toi- 
lettespapegoja, så måste hon nedstiga till heniiß, 
om de skola trifvas på något sätt tillsammans. Så 
ser man alltid, huru det eländiga skall neddraga 
det bättre till sig, och ofta nog brytes och brac
hes det sednare, vid denna farliga böjning. Me» 
det var icke händelsen med Rosina, ty, på samma 
gång som hon sladdrade om alla dessa små tank' 
lösa saker, som kunde inrymmas i Natalies hjer 
na, föraktade hon djupt, icke sjelfva dessa små
ting, som ofta hafva ett litet värde för den unga, 
vackra qvinnan, men en varelse, som icke i själ 
och hjerta hade någonting annat. Och den stac
kars Natalie var icke den enda af den sorten. Guå 
hjelpe oss!

Y ar goda Major hade nn, alldeles som man 
kunde gissat, blifvit Kammarherre, sedan han gift 
sig med Fröken ***. Han hade under tiden myc
ket åldrats, anlagt först tour och sedan peruque, och 
dessutom under den en mängd Fransyska glosor 
och talesätt, började nu hvar mening med enfin 
och slutade den med d'abord, alldeles som hans
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håra hälft. För resten hade han nu mycket afstått 
från sina förr så häftiga oppositionsidéer, blifvit 
iHet lorahörd och mycket fet. Förändringar nog 
på fyra år, för ett sådant — stillastående vatten.

Na talade han med Axel mycket i statshus
hållningen och allmänna politiken, och äfven nå
got i sin gemåls enskilda politik, livilket bestod 
Uti att berömma sin svägerska och så der en pas
sant berätta, att hon hade en rätt vacker förmö
genhet m. m.; hvilket allt gjorde på Axet precist 
Samma verkan, som när man med bitter orättvisa 
eller för mycket smicker anfaller och öfverfaller 
en med sina egna goda afsigter, åsigter och svag
heter bekant författare, det vill i korta ord säga, 
alldeles ingen.

Ett par gånger föreföll det Axel bra under
ligt, att nu som värd på Elfsborg emottagaMiih- 
äendorf, då förhållandet varit alldeles motsatsen, 
sista gången de sågo hvarandra. Icke ett ord 
från någondera hänsyftade på den tiden, utan man 
höll sig helt och håilet vid nutiden. Axel kände 
en outsäglig glädje och tillfredsställelse öfver att 
veta Amalia icke vara denna ljumma halfmeiini- 
shas maka, som i evighet skulle gjort henne olyck
lig, hon måtte då haft aldrig så goda föresatser 
och följt dem aldrig så noga. Kammarherriiman 
discuterade imdlertid, i mycket nedlåtande termer, 
om den interieura ekonomien med ”lillagoda Frö-
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ken Elisabeth”, frågade henne, hvad moyens 
skulle employ-era för att få domestique ma att gfy
ra sina skyldigheter på landet, oeh dessutom 
om svårigheten på landet att ha färskt kött » 
tont moment, färskt bröd, confecturer och sucre' 
rier; regretterade således infiniment att inte hafv 
va slagtare, bagare och conditor på landet; talad® 
om, burn precairt, dubieust och douteust det är a!1 
skicka till staden efter dylikt, ty ibland får maiti 
men ibland blir man alldeles duperad; huru of« 
hon skulle villja hafva saker à tout prix, coutt 
qu’il coûte etc., etc.

Tante Lisbeth beklagade, så mycket hon fôfr 
mådde, icke utan en och annan liten pique, sä 
hvass gumman kunde den få, alla de Jasliga olä
genheter, som Kammarherrinnan fann landet Itaf' 
va, och rådde henne nästan att återvända till sid 
älskade Stockholm, der hon kunde få allt, Ii vad 
hon ville hafva, inom en quart. Ett par gångc* 
slog Axel upp sin språklåda till Kamma/herrin· 
nan och fick till svar nästan vattenklar Fransyska» 
och den lilla Svenska, som understundom slängde 
med, var prononcerad med äkta Fransysk accent' 
Paris, nya moder och konst-termer tycktes KaiH" 
marlierrinnan gerna vilija afhandia; men Axe! fan« 
sig snart vida bättre af att tala riksdag med Müh- 
lendorf. En enda gång adresserade han sig tilä 
Fröken Natalie; men det gjorde han icke om igen*
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i Hon var bland de fruntimmer, fôr livilka Axel 
i var i stånd att gå en mils krok, for att slippa 

möta, och det var blott emedan hon var — till- 
gjord! Tänk, hvad besvär mången bar för att blif- 
Va rigtigt vidrig och vedervärdig! Och de älsk
värda! De naturliga! De göra sig så liten möda! — 
När skall detta rätt begripas? — Aldrig! Ty det 
skall finnas både skuggor och dagrar, både en
bär och äkta perlor, både ondt och godt, så län
ge verlden står. Men ack, hvad det är synd om 
den qvinna, som är fostrad under denna tillgjord- 
liets-planet! Hon spelar jemnt med största at
tention, och ändå alltid med otour, sina stackars 
kort, som hafva t v. inne så olika sidor!

Fröken Natalie’s skratt, hennes petite moue, 
hennes små söta miner och låtsade, ingénuité 
voro'för Axel så motbjudande, oaktad t flickan in
galunda var ful, alt han tusende gånger held re 
såg Mühlendorfs uniformt laxfärgade ansigte med 
ljusblå, mattslipade ögon, fadda, halfoppna mun 
och vackra Slockholmsperuque.

Unga■ tillgjorda damer, kasten vår arma bok i 
närmsta eldbrasa, ty vi smickra eder icke, det 
må Gud och vi sjelfva veta!

När man intagit the*, och Kammarherrinnan 
herömt, à l'excès, ”lilla nådiga I( röken Elisabeths” 
tartines och öfriga ”småbröd,” som gumman sjelf 
kallade alla sina små sorter, runda och fyrkan-
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tiga, krusiga och släta, gula och bruna, som vor»
då reste de frän*'uppstaplade i silfverkorgen 

mande.
— Bruka de ofta göra dylika försök? — fråga

de Axel, när han återkom, sedan han i godt mak 
seit pd, huru hans betjenter instufvat hans garste* 
I deras slädar.

— Nej, minsann! — svarade Tanten — och si 
charmanta och så eleganta, som i dag, såg ja? 
dem aldrig här hos oss i vär ensamhet och tyst
het.

Rosina skrattade.
— Men jag kom under fund med, alt de rätt väl 

visste, att du var hemkommen, min kära Axel! -* 
fortfor lauten — Kammarherrinnan råkade att 
förtala sig en gång. Hon tog väl igen sina ord 
och fick just dä en attaque af sin fasliga rhuniCt 
eller hvad hon kallar vår vanliga snufva; me» 
jag märkte dock ganska väl, att hon visste det, fast 
de alla tre föresatt sig att sväfva i okunnighet 
derom. Kan ni säga mig; hvad det skulle båta 
till?

— Jo, — svarade Rosina, skrattande — detbe- 
SreP jag genast. De voro outsägligen nyfikna på 
Axel. De insago, att han rcke skulle göra sig 
biadtom att komma till dem, och ntt var detta en 
rätt slug uppfinning att helsa på oss, Tante och 
mig, men ignorera Axels hemkomst, för att icke
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fä den harmen att Ila gjort honom "‘första visi
ten."

—. Ja, tänk, att jag lurade verklige» ut det sam
ma! — svarade Axel, leende — Det rar ett led
samt folk. Det visste jag icke förut. Men nu 
vet jag det — Se. der, livad de vunnit på sin "ic
ke första visite!”

Och sedan talade man aldrig om Mühlen
dorfs. Det finns en sort folk, som man icke tyc
ker om; men man talar ändå om dem. De väcka 
ett visst oangenämt interesse, men ett intéressé 
dock, och man talar ändå om dem. Men så finns 
det en annan sort, som man alldeles glömmer, 
och som är att likna vid de gärdsgårdsstörar, man 
reser förbi: man ser dem, ser, att de »ro raka el
ler krokiga, höga eller korta, tänker ibland der- 
p» i förbifarten, nien aldrig sedan. Axe! tänkte 
aldrig på Mühlendorfs, nu eller i framtiden, mer 
än när bau såg dem.

Men på livad tänkte han då för närvarande? 
Det visste lian icke sjelf rätt. Ilan lefde i ett 
nu, som särdeles behagade honom, utan att han 
dock mycket tänkte deröfver eller vaknade till 
någon egentlig besinning, förrän en dag, då han 
helt oförmodad t fick ett besök af — Albert II.

Det var 911 förmiddag: Axel hade å nyo bör
jat göra Rosina förslag att resa ut på släda. Ré
sina tvekade, skrattade, rodnade, darrade om är k-
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ligt och förebar än ett hinder, än ett annat. ”M 
"skall hjelpa Tante. — Tante tycker icke o" 
”det. — Jag har icke tid. — Jag förkyler mig 
"etc., voro hennes svar.

Till det sista svarade Axel:
■— Ah, det skulle blifva min sak! Dessutom,8' 

frisk som du är, och i detta vackra väder! Clia11' 
sons! Nej, säg held re, att du inte vill, och sed*' 
äfven, kvarföre du inte vill!

— Jag väntar främmande — svarade Rosi»® 
skrattande, med den ton man har, när man sagel 
något, som man icke alls ber skall blifva trodd® 
och mer sagdt för att leka än på allvar.

— Så å! — svarade Axel — Och hvem då, ^ 
man törs fråga?

Men just i samma ögonblick, inan Rosi"1 
hann att med ett nytt skämt besvara Axels O**' 
ga, inträdde oväntadt, och likasom genom ett troli' 
slag, Albert —”yr och qvick, god och barnslig”'' 
nu som för fyra år sedan. Kanske litet mei 
sansad.

— Nu förstår jag! — sade Axel, bet sig i lap' 
pen, helsade vänligt och artigt på sin unga gäsk 
men fixerade skarpt llosina, som starkt rodnad"' 
dels för att Albert kom, dels för den besynnerli'j 
ga slumpen, att han skulle komma just i det 
gonblicket, och dels för Axels mörka, mulna bli"' 
kar. Axel var dock mycket för fin, att med ^
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( enda rörelse forråda sig för Albert, utan de båda 
I unga karlarne samspråkade om diverse, helt gladt 
i °ch muntert. Albert frågade mycket om hans 

resa, och Axel svarade interessant och med en 
sakkännedom i allt, som bevisade, med hvilken 

j Uppmärksamhet han gjort denna resa, och att 
i han, olikt med så många andra resande, skådat 
j tingen på deras inre, icke blott på deras yttre, si

da. Men det korn deraf, alt Axel redan kände 
( det yttre af tingen genom läsning och samtal med 
I bildadt folk, inan han någonsin beträdde främ- 
i niande jord, och blef derföre icke så högst frap

perad af hvad han såg, utan fick genast öfver- 
j lemna sig åt en forskning af grunden och orsa

ken till hvad han förnam, och, om han någonsin 
i Utgifvit sin resa, så hade man säkert blifvit för- 
, skonad för ett sådant värdshus-och diligence-prat, 
i som man ofta nog trakteras med. — — Men, att 
, Albert var mycket sysselsatt med llosina, det und- 
( gick ingalunda Axel. Albert sade en gång:

— Jag fick höra, att du var hemma, och deifö- 
, fe styrde jag min kosa hit.
; — Ja, du kom, emedan jag var hemma, men
i, icke för det jag var hemma! — sade Axel, skrat- 
, tande; men hans skratt var mörkt, likasom man 
- ofta ser en mörk ock en ljus låga.
i På detta svarade Albert endast med en van-
r&L
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lig rodnad, hvaraf bans blonda goss-kindsr h^! 
ett ymnigt förråd.

— Och hvad gör Cousine Rosina om dagäf 
na 1 — frågade Albert en gång, vändande sig ^ 

henne — Det är väl bra mycket roligare nu f1 
Ulfsborg, sedan Axel- är hemkommen, eller b1' 
ru? —

Nu var det Rosinas tour att rodna, och ^ 
xel besparade henne att svara, utan sade:

— Inbilla dig icke det! Rosina har blott f£ 
tat, hvad hon saknat, icke tänkt på, hvad W 
haft; derföre skall hon äfven få behålla, îivî^ 
hon saknat, och slippa, livad som var henne ^ 
vérflödigt.

Albert var mycket för yr ocli glad, att 6f 
dera på denna Axels litet hårktn-fna utlåtd*6

i
och, om än dess andemening rätt uppfattades9
Rosina, sä kunde Axel det icke märka, ty k9*
gjorde, livad qvinnan så oändligen ofta nödf*!
göra: hon låtsade, som hon livarken hörde, fk('

* -I
stod eller tänkte på, hvad som sades. Axel glC 
snart ut, och dörren blcf stängd med litet mßli 
fart, än som behöfdes, ty, besynnerligt nog! P 
det gamla Ulfsborg var ovanligt goda lås öf'?e' 
allt, fast de voro stora och gammalmodiga, Q^: 
om blott en enda gnista vrede blandade sig i de* 
dörrstängandes rörelse, så gaf det ett förfärHi 
echo i de gamla murarna. Denna gången st»3'’
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ill dörren temîigen, och lîosina sade: ”Det drar fas

ligt ï dag!” —· Albert åter berättade henne om 
f aüa de galenskaper, upptåg och resor, han haft 
il för sig nu, allt sedan den 1 December, då de 
ji råkades pä balen I L—g, och skämtade förresten 
«I gorit och gladt med liosina, just som han ofta 

brukade göra, och som någon gång hade en liten 
I1 anstrykning af mer allvarlig tillgifvenhet, än hans 

lekfulla yrhet kunde gifva anledning förmoda, ty 
f han var obetydligt allvarsammare än för fyra år 
t sedan; hans munterhet hade endast tagit en — 
i! om man så får säga — qvickare vändning, var 
f nu mer i ord än i rörelser, mer innerlig än yt

lig, och ännu hade ingen qvinna rätt innehaft den 
r plats i hans hjerta, som Amalia så oskyldigt en 
6 gång fick. Skulle Albert finna ett fruntimmer, 
»I vackert, älskvärdt, intagande och angenämt, så 
i· Ktåste hon nödvändigt hafva ett eller annat drag, 
K Som påminde om den evigt saknade, och nu, sedan 
t han någon gång (med långa intervaller likväl) bor
et jade ens tänka på, att äfvenledes han en gång, långt 
(I fram i tiden, torde kunna komma att draga Hy- 
[)i mens verkliga bojor, då tänkte hau på Amalia och 
c1 hennes ord, och sade för sig sjelf:
Ii; — Hvad hon hade ratt* — Den man verkligt 
e· älskar, den vill man hafva till sin maka. .Tag för
estår icke, att den tanken aldrig föll mig in dd. 
IBlen nu, — om hon iefvat nu! — Min Gud, hvad
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ja g skulle sörjt öfver, att hon aldrig kunnat 1)1^' 

va min maka! Hon vav dock i alla fall ett l)äl 
år yngre än jag. Ack, en sådan gnda-hustru! ·“ 
Jag tror, jag pratat politisk gallfeber på Mühle11 
dorf, tills han rent af storknat, och himitie^ 
vet, om jag icke dermed gjort äfven Amalia *! 
stor tjenst, ty en sådan träkarl kunde aldrig P3®' 
sa för henne, etc., etc.

Så hade Albert ofta talat för sig sjelf; ^ 
hans qvarblifna tillgifvenhet och förgudande1' 

Amalia hindrade honom dock icke att lerniia 8,1 
gärd af benndran åt andra qvinnliga behag, ^ 
bland dessa stodo dock Rosinas nästan främst l1®1 
vår unga, glada pilt. Ilan tyckte sig, för biä 
gång han såg henne, finna allt större och stöd' 
likhet imelian henne och Amalia. Denna fan3® 
äfven onekligen, sådan man den i slägter ofta se(l 
och den hade icke blifvit obemärkt af någon all‘ 
nan, som, djupare än Albert, fäst Amalia i 
lågande, varma hjerta.

Axel gjorde en lång, ensam promenade, 1131
han lemnade Albert och Ilosina, och under d0tl'
na beslöt han att: — dagen derpå afresa till Stock
holm, och hvail Axel nu beslöt, det verkställd
säkert. Det hade han väl alltid gjort; men 1,9
var det biifvet en föresats, byggd på den gr«n^
att nu mer beslöt Axel sällan något, som idlf

0 ·' "J·

var rätt, eller som på något sätt stridde mofch^1'
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j sans och förnuft, eftertänka och besinnande Jcun- 
: tie bjuda.

Men Stockljoimsresan! — — Den beslöts dock
icke med fullkomligt kalit blod, utan i en viss om-
skakning af flerahanda, sig korsande känslor.

— Jag måste återse Carl! — sade Axel till sig
sjelf, för att gifva sig någon rigtig pretext, och
gjorde redan vid sin hemkomst från promenaden

! anstalter för sin resa. — Albert hade under ti-
j den varit i stallet, sett på Axels hästar, mönstrat
! och små-värderat dem. Albert hade letat efter
! Axel, Albert hade kastat ögonen i några nya böc-
! ker, som Axel hade hemfört, Albert hade hunnit
( med mycket annat äfven. Rosina åter hadehjelpt
( Tante, hade suttit länge ensam, tankfull och ve-
( modig, hon hade sytt en stund, skrifvit en stund,

läst en stund; men, oaktadt allt detta, ville dock 7
ödet, att, när Axel hemkom från sitt långa strof- 

•f .

. tåg, sutto Albert och Rosina precist pa samma
platser, der Axel lemnat dem.

1( — Om herrskapet na slutat sina angelägenhe
ter, så skulle jag föreslå eu promenade på slä- 
da! — sade Axel med en spefull ton, men med 

( mörka, sammandragna ögonbryn och en ask-blixt
under hvartdera af dera. Rosina undanbad sig, 

ii . ,..
j och de unga karlarne följdes at; men i dorren
fällde Axel åter, likasom han glömt något, gick
Jfram till llosina och sade, bittert småleende:
É*
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Du är oändligen glad i dag, Rosiiia! ΪΝ^!
det icke! — Du är ju bra lycklig? — Hvarfö11 
tiger du? — Hvarföre ser du sa ned? — Hva1" 
före rodnar du sä outsägligen? — — Dock, ^ 
var en bra dum fråga! — Jag önskar dig ly^1' 
llosina! — tilläde han vekt (och Axel, vek, vJl 
som en vårfläkt på en stormig dag)—Dublir<>c* 

lycklig, Kosina, ty do är god, du är trogen, f 
vill icke locka mera än en, du vill icke se i«el! 
än en; — du är en qvinna, sådan jag blott «N 
en — och Albert — är · en bra gosse! Ni ski® 
ni mdste bli lyckliga, och jag — jag vill gläV 
mig dera t.

Vid dessa ord tryckte han häftigt Rosi# 
band till sitt bjerta och ilade ut.

— Hvad var detta? — sade llosina för sig>j<^'

när lion hlef allena — Var det Axel, ocli var ^
han, som så talade? Han är ny för hvarje d*f 
Och denna lians envisa förmodan om Albert! 
hvilken källa öser han den? Icke har jag, i<^‘ 
har Albert gifvit anledning dertill ! Och h'J1 
skalljag göra, för att taga honom ur hans villf® 
reise? Och hvad gör det väl, oui han stadf1 
deruti? Och hvarföre tyckes det sysselsätta ^ 
xel? — Axel, som så litet bryr sig om andra, s«® 
ser dem så mycket à vue d’oiseau, att jag ib!*11 
knappt tror, han bemärker dem! Han undra! ^ 
Han tänka på min lycka! — Han! 0, hvad ^
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brusar i botten af Iijertat! Men tig stilla, dtt 
oroliga, da stackars hjerta! Du far icke tala, da 
får icke käuna en gång, — du skall tiga! Och 
det skall äfveu jag. Ilvad gör mig Axels tro? — 
Den tager tiden nog bort. Och, när hau icke ser 
mig, så tänker han icke derpå, utan på henne, på 
Musician liafvet! Hon, som jag icke kan täoka 
mig. Axels älskade! Huru kan hon se ut? —. 
Skön, ja, skönare än allt skönt, och lyckligare 
än — ja, än hvad? — Jo, det vet jag äiven; men 
jag tiger, — viil tiga för mig sjelf. — —

Så der ungefär irrade och sväfvade Hosinas 
tankar, och, trogen sina /öresatser, var hon tyst 
och sluten hela den öfriga dagen; hijH sig närs 
Tante Lisbeth, som, man äf gammalt minns, var 
ett känslo-fördrif, och bief om aftonen nästan glad 
(man säger nästan, ty det är så innefattande), 
när Axel berättade, att han tidigt andra morgo
nen, i anseende till vigtiga angelägenheter, nöd
gades företaga sin länge omtalade resa till Stock
holm. Albert hade redan, nyss lian kom, sagt 
sig äfven skola nödvändigt resa den följande da
gen.

— Då hafva vi sällskap till Wrestorp.
Albert.

— K ej, jag nödgas resa mycket tidigt! — sva
rade Axel, litet förglömmande sitt nya kall af

■Axel, /,
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värd i huset, utan i sin gamla vana, att ofta va
ra litet i opposition mot hvem som helst, när ha'1 
var mörk i högen.

Något förundrad, såg Albert på honom och 
frågade, om hau trodde, att man som husar-off*' 
cer icke lärt sig att både sofva och vaka, ligg9 
stilla eller stiga upp om morgnarna, hviiket so»1 
fordrades.

Axel gjorde en undvikande ursäkt, och ^ 
komme öfverens att resa tillsammans.

— Farväl, Rosina! — sade Axel, när de tOgJ 
afsked andra morgonen — Var Icke ond på mi?> 
om jag är en oskyldig orsak, att Albert rese( 
förr, än han ämnat; men han kommer väl sna*'1 
åter; åtminstone har jag bedt honom anse n»*1 
hus som sitt, och allt, hvad mig tillhör, äfven soi" 
sitt. Han tackade mig med ett hjertligt hand' 
slag; men — han bjöd mig ingalunda detsam«1* 
tillbaka, och derför klandre honom hvem soi*1 
helst, men icke jag!— Farväl, llosina! Se nu gl*' 
dare ut, när jag återkommer i vår!

— I vår! — upprepade Rosina, när Axel stäng* 
dörren — / var! — och nu rann en tår, så ru«1* 
och så bitter, ned på den af döfvad, tystad smäf' 
ta sig ändtligen fritt häfvande barmen.

Ack, Axel, h vårföre vände du leka oro, nT 
som en gång förr, i dörren! Du hade då kanskej 
sparat in mången tår, som jorden skulle dricka
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ty den svarta jorden törstar efter den stilla sor
gens, den qväfda kärlekens, saknadens och hopp. 
löshetens heta, bittra, gömda tårar.

— Farväl, söta, guda-sköna, förtjusande Bosina! 
Låt nu se, att du kommer in till M—d i vinter 
på några baler, att jag far valsa med dig, ty i 
vals är du min gudinna! Ja, jas — jag kommet 
väl sjelf och manar ut dig ännu en gång, ty Α
χεί har directe beck mig resa hit! —sade Albert, 
när han, glad och yr och litet kår, tog afsked af 
Rosina; — men då var Axel icke tillstädes.

En liten tid efter Axels och Alberts afresa 
fick Rosina Berthas bref.

— Ja väl! — sade hon till sig sjelf efter dess 
genomläsande — Till Tante Julie! — Till Sibiri
en! — Till Botany Bay! — Det är mig likgilltigt, 
blott icke här! Icke. en minut, sedan han åter
kommit!
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Cap. 8.

Lilia kistan står bland stamma gästers 
Döden bjuder ej på glada fester.

Gossen, som han bäddat på sin bttH 
Fyllde just i går sitt sjunde år. ■

At t er b om.

roro lira olika de känslor, med hvüka A; 
xel for fyra âr sedan lemnat Stockholm, od1 
de, som iui, vid hans återkomst dit, intogo 1»«·
nom.

Dd, förvillad af sorg, af sitt stora arf, af al' 
la de himmelsskriande olika förhållanden, lianrä 
kat uti, egde han blott en önskan, den, att göts 
sig quitt alltsammans och endast med en f11^ 
bourse anträda sin, i alt tid efterlängtade, EurO' 
peiska resa. Carls medlidande och saknad, si«8 
vänners glädje och förtjusning öfver arfvet, nie*1 
sorg och grämelse öfver hans resa; fäders oå 
mödrars söta miner, några af döttrarnas förstul· 
r,a dito; fattiga, nödställda ungdomsvänners kl*' 
govisor och begäran om hjelp; Judarnes "fornt1', 
jelse und schture fervåning att af sin Lieber Hert 
Paron und gynnere få alle sine mange peng#' 
mit rente, und efverrente, und docerer, und inge,t 
ofett" — Se, allt detta var eu liten prof bit 9
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hvad det kära, gamîa Stockholm gaf Äxel till res
kost på vägen hort, — Och nu! — Hvad faun ha»
nu? —

Jo! — Carl, glad och lycklig·, men Tbläckig öf
trer öronen, och manuscripter och recensioner på 
alla stolar och hord, — de fordna fäder och mö
drar liknöjda, döttrarna gifta, — andra dito 
uppdykade ur tidens våg, — sina gamla vänner, 
några borta, några gifta, några förgiftade, några 
döda i choleran, och några, visserligen förtjusta 
af att återse Axel, men med hjernan så full a£ 
riksdags-gräl, riksdags-prat, parti-hat etc., att Α
χεί knappt kände igen dem.

Men se, de fattiga, de nödställda, de blott
ställda gamla bekanta, de funnos alla, och, sakna
des någon enda, så kom det två andra i dess stäl
le. På Judarne tänkte han icke mer, och icke 
de på honom, mer än när de någon gång möttea 
på gatan; då lyfte de artigt på hatten, som skul
le de på hvar sitt håll säga: ”Vi hafva talat ut 
med hvarandra. Våra banor äro alldeles skiljda 
hädanefter, och aldrig mer komma vi inom hvar
andras atmospher.” — Och deruti hade de å öm
se sidor rätt. Den tiden var förbi, äfven om Axel 
på en gång, genom någon ödets lek, blifvit fattig 
©ch skuldsatt.

På samma gång som Axel börjat öppna ögo- 
fflea i ett fall, så hade han äfven gjort det i an~
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ira, oth hvad lian fordom fann förlåtligt, sli n île 
han nu ansett som uselt, och hvad han fordom 
knappt ogillade, det var han nu färdig att med 
lif och själ bestrida. Axel hade aftvått allt det 
grumliga, som en förfelad uppfostran, en orätt 
behandling i barndomen samt vanan att blindt lyda 
och nästan aldrig kufva sina häftiga passionetV 
lagt öfver hans stora, manliga, sköna själ. De·1 
stod nu, renad och härlig, icke derföre vattenklar 
som diamanten, det tillhör ensamt den ursprung' 
liga oskulden, utan flammande af många färger 
aom opalen: Högmodets och ärelystnadens purpu* 
lyste der väl något emot solen, fosterlandskänsla" 
hvälfde sig der sä hög och himmelsblå, vänskape" 
färgade de violetta strimmorna, kärleken de rosen- 
röda, och hoppet, det dunkla, det halfanade, ski®' 
rade så ljusgrönt, och religionen, den hos Axel nj" 
tända, den sväfvade pä hvita moln och omgaf det lie* 
la, och det lifliga sinnet, det eldiga temperamentet 
äe, det gjorde, att alla dessa färger, med alla sin® 
otaliga brytningar, skiftade och vexlade, med bli*' 
tens snabbhet, inom en secund.

Axel var ju lik en opal således?
Men ack, hvad opalen är skön! Man kan eJ 

låta bli att beundra dess enhet, och ändå desä 
färgprakt. Man får i den alltid se något häriigh 
men just det man minst väntade. Och äfven det
ta var likt vår hjeite, ty snart blir han väl än<l»
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vnr hjeite, fast lian hittills blott varit en tragen 
bild af en stor själ, i passionernas hvirflande bo
jor insnärjd. Men nu! Nu börjar han ju tem* 
ligen kunna bestrida alla dessa passioner, ty in
gen må inbilla sig, att de tystnat, att de bleknat, 
lugnat sig, domnat, somnat, slocknat och dött. 
Nej, nej, de lefva, de glimma upp under askan, 
de upplaga till och med ibland, och lågan hotar 
stundom sjelfva himmelen, likasom Titanerna det 
fordom gjorde; men så kommer förnuftets kalla 
vatten och hälles öfver dem, så komma mannens, 
den stoltaste mans föresatser och jernvillja och 
kasta en klipphäll öfver dem, och derföre brinna de 
icke nu mer, otyglade som en vulcan, hvilken kastar 
eldmassor och lava, och förhärjar jorden, och ut- 
öder menniskorna. Nej, Axet hade nu svingat sig 
ur stoftet, hade väl ännu mången mensklig svag
het, månget menskligt fel; men just sådan ar 
hjeiten.

Fullkomligheten, den döda, passiva, evigtsof- 
vande eller evigt vakande, Ii vilket den börjat, med 
ett ord, fuUkorniigheten, bristlösheten, den låter 
icke en gång tänka sig hos en menniska och vo
re knappt älskvärd. Utom Gud, vill man sa o- 
gerna dyrka något, minst en menniska; det vill 
säga dyrka af bara beundran, ty låt blott en an
nan känsla, som roa'n icke för ofta vill tala om, 
låt bara den rösta, då känner hvarjé varmt hier-



4a sig färdigt till afgudadyrkan; dock icke, visst 
icke för fullkomligheten, utan för det, som det 
Jjjertat fordrade och fann. Axel var således «n 
lijelte, men långt ifrån fullkomligheten. Att Axel 
var bättre nu än förr, att han lösgjort sig ur 
den mörka gyttja, i hvilken händelserna, mer ä« 
hans smak, kastat honom, det har man sett; nie11 
jag hör mangea fråga: ”hvilka voro då de egent
liga motiverna till denna brytning?”

icke var det åren, ty, när dessa, endast des
sa skola befordra en förbättring, dä kommer de·1 
dock icke förr, än erfarenheten ochjiågra bristen 
som tiden alstrat, börja högt mana till återtåg! 
men vid Axels år är det just som, hos de flesta, 
hvarje häftig lidelse tyckes villja spränga alla ko
jor och frigöra sig helt och hållet, i stället att låts 
fängsla och kufva sig, hviiket Axel både försökte och 
ofta, ja, allt oftare och oftare, lyckades med.

Det var således icke åren.
icke kunde det vara hans kärlek till Amali3» 

ty den var för kort, för outbildad, för hopträng'' 
inom hane eget hröst, för mycket i aningarna8) 
för litet i verklighetens verld, och kunde vi«st 
mycket på Axel inverka, dock ieke en total hvälf” 
jaing i alla hans idéer.

Det var således icke omedelbarligen hans kär
lek till Amalia.

Icke var det den goda Tantens förmaningar,.
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ty dem kände Axel — vi måste med smärta de® 
medgifva — ännu i denna stund en liten viss be
nägenhet hos sig att trotsa, emedan de alltid kom- 
mo i otid, och just i de ordalag, som skulle verka 
motsatsen af gummans afsigt.

Det var således ingalunda Tanten.
Icke var det Carls inverkan, ty den kunde 

ieke göra mera nu än alltid förr, det vill säga, 
icke mer än hcilföppna Axels ögon, ty, när man 
icke sjelf har vilijan och kraften, då förmår vän
skapen bra litet öfver ett så lifligt temperament 
som Axels.

Det var då icke Carl.
Var det då arfvet? — Ja visst, ty guldet, 

som Axel så föraktat i alla tider; guldet, som 
gjort så mången god natur till dålig, det skulle 
nödvändigt på Axel göra en alldeles motsatt ver
kan emot på mängden, just emedan det alltid haft 
ett helt annat värde för honom, än för den öfrlga 
veriden i allmänhet. I samma ögonblick Axel 
blef rik, märkte han lifven, att passionernas och de 
otyglade böjelsernas skarpaste sporre voro omöj
ligheten och hindren, och att det, som ligger lätt
fattligt för ens händer, aldrig har samma be
hag, samma retelse, som det man måste söka och 
göra sig möda att vinna. När denna första ljus- 
gnista uppgick för Axel, runno många andra äfven 
upp efter hand, lockade af den första. Axel bör»



jade refîeetera öfver tingen, icke sådana han hit' 
till® sett dem, utan sådana de egentligen ärojo®!1 
sauningarne, de eviga, de osvikliga, började efter
träda irrblossen. Bland dessa första fann A«* 
snart den, att, om man läte önskningarna vexa i nia11 
af möjligheten att dem uppfylla, så skulle dess», 
îikt tvänne parallela linier, evigt följas, utan atl 
råka hvarandra, och en evigt ouppfylld längta» 
blifva det enda resultatet deraf. Bland de evig9 
sanningarna, som nu efter hand uppenbarade 'Sl? 
för Axel, likasom upplysande hvarandra, var äl
ven den: att, om man afhugger ett ungt träd · 
höjden, så slår det ut skott och grenar åt sidor
na, således äfven, att, om man stacker sina otill
börliga begär, så vexa de upp åt audrs sidor, iW 
de äro tillbörliga och rätta, att, på samma gä»? 
man kufvar villjan till det onda, vexer villjan t'11 
det goda, och att, för hvar dämon man bortjagar, 
nalkas en himmelens ängel, ty intet, intet i hfl“ 
universum står stilla eller blir dervid, utan fram
går eller träder tillbaka oupphörligt. Denna«# 
osvikliga sanning var på Axels stora själ den mäg' 
tigast verkande, ifrån det ögonblick den med si» 
solstråle inträngde i hans sinne.

— Om jag således icke går uppföre, — sad» 
han, nästan förvånad öfver sin upptäckt — så gåf 
jag nedföre, och se det, det pill jag icke.

Och derföre sträfvade Axel uppföre och blef
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ifrigare, ju häftigare forsen var, ju brantare 
Vippan syntes. För Axels oroliga själ fordrades 
äfven ett evigt sträfvande. Han var, bland Guds 
skapade ting, det som dock minst kunde stå på 
en plats. Med samma ifver som han förr sökt 
att uppfylla sina begär och gifva luft åt sina li
delser, med samma ifver försökte han nu att qväf- 
va dem och beherrska sig sjelf. Axel bevisade 
fullt, att en kraftig villja, äfven om den en gång 
haft de sämsta mål, är en himmelens gåfva, då 
ater en lam, död, godtycklig villja är ett dåligt 
lån af jordens trälande djur, och nästan likgill- 
tigt, om dess obetydliga substans lutar åt det go
da eller onda, emedan hvilketdera är så litet, så 
lätt förbytt, så vacklande och obestämdt, så vekt 
för minsta vind.

Psychologen må nu le bäst han vill: arfvet, 
arfvet var till denna Axels nya stämning ett stort 
häftyg. Lägger man nu dertill den genom Ama
lia återvunna tron på qvinnodvgd och ren kärlek, 
så kan man lätt fatta, huru allt det mörka, som 
fanns i Axels själ, så småningom skiljer sig från 
'let ljusa och snart alldeles försvinner. I sitt ytt
re var dock Axel sig fullkomligt lik. Äfven un
der hans mest stormiga tider hade han aldrig fört 
Usla, omoraliska, förderfvade satser på sin tunga 
eller någonsin försvarat dem, fast han ofta nog 
brutit emot de rätta, som han både älskade och



tyckte sig ibland villja våga lif och död för. Ca,i 
och alla andra kände således fullkomligt igen A' 
xel, huru olik sig han än kunde vara, om man följde 
hans så väl tankegångar som handlingar. Biefli 
utom för Carl, kände Axel en oemotståndlig 1>^' 
nöjdhet för allt hvad som omgaf honom här P* 
skådeplatsen för alla hans fordna bragder och g'- 
gantiska företag. Intet var nu mer nytt. Ung' 
domskänslorna voro väl qvar; men nngdomsillusio' 
»erna voro till större delen rubbade och bort«· 
Axel såg — som man sagt förr en gång — tin* 
gen, sådana de voro, icke sådana de synas och v# 
ja synas, och detta är den första hemlighet, som ef 
farenheten, på bekostnad af mången blind ungdom9' 
fröjd, uppenbarar.

Hvart Axel styrde sin kosa, möttes han af d®*, 
största, det mest odelade bifall, och menniskof 
som fordom ogillat och tadlat honom, upphöjd 
honom nu till skyarna. Om detta var för arf»e* 
eller för Axels egen förtjenst, kan man så nogs 
icke bestämma, utan lemnar åt läsaren att afgÖf8 
sjelf. Axel trodde sig finna det förra och skral' 
tade. Högst förundrad blcf lian att öfver allt b»' 
ra häntydningar och syftningar på en kommaftd® 
förbindelse mellan honom och den förut en gåi>S 
nämnda Tyska grefvinnan. Denna idé hade mb>st 
af alla inrymts i Axels framtida planverld. IIan 
aaade aldrig, att ett halft, obestämdt ord tillgiu»".
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Man Lisbeth, för att spara sig· och Rosina hennes 
dumma insinuationer, var urkällan till detta prat, 
Som, bygdt på det verkliga factum, att detta frun* 
timmer varit till ytterlighet förälskadt i den unga 
Skandinaviska Baronen, nu forsade fram och antog 
allt mer och mer säkra och bestämda former. Äf- 
ven åt detta skrattade Axel och lärde Carl det
samma. Axel kände ett outsägligt behof att älska, 
att få till en qviima öfverlemna hela sitt varma, 
rika hjerta. Axel såg, likasom i en trollspegel, en 
enda bild, som lockade honom; men den jagade 
han alltid bort, utan att kunna beqväma sig att 
söka nagon annan. Söka i allmänhet var något, 
som Axel aldrig kunde, aldrig kunde lära sig en 
gang. Ätt söka sig en maka, var för Axel en den vi
drigaste, osmakligaste tanka. Att söka upp, om 
icke annat äu ett förkommet papper, en nyckel 
eller dylikt, del satte ännu hela hans beta blod i 
rörelse; han bet ihop tänderna, ögonen gnistrade, 
och, hurn mycket han än efteråt hånade sigsjclf 
för ett dylikt vanmägtigt utbrott af vrede, inföll 
det dock ännu tid efter annan. Besinna nu, om 
Axel skulle sökt sig en maka! Men det lät han 
ock visligen blifva. Deremot försökte han att vän
ja sina tankar vid att bortjaga den omnämnda bil
den eller tänka sig densamma som en annans till
hörighet. Axel hade förut aldrig känt en gnista 
«£ verklig svartsjuka. Det var således en för ho-



ilom alldeles ny känsla, hvars bekämpande ha” 
ieke ännu rätt kunde uppfatta. Ilans försök voro 
således till en början just sådana, som förvärra 
och icke förbättra det onda, och tiden får utvi' 
sa, om han hittade på något bättre.

Att en oändlig liknöjdhet skulle blifva resnl' 
tatet af allt detta, är snart funnet, och stor od> 
nästan qväfvande var den äfven. En bitter, smärt
sam känsla var det första, som väckte Axel ur dr» 
a path i, som han allt ifrån sin ankomst till Stock
holm känt. Han var en dag i ett aftonsällskap» 
och förbi sina öron hörde han de orden sväfvat 
”Nej, hon kommer troligen icke åter i vinter, hon 
”reste ut till Ilosemik kort efter hans död.”

— Hvem är död? — frågade Axel, och hankätt* 
de sjelf, att hans läppar omärkligt darrade.

— Grefve P —s enda son, en liten pilt om se* 
år — svarade någon likgilltigt.

— Här i staden? — frågade Axel, blek vorden·
— Ja, visst! — blef svaret — Gossen var frisk 

och stark, ett ovanligt vackert och intagad* 
de barn, men fick strypsjukan och dog inom ett pat 
dygn, till moderns, faderns och hela familjens stora 
grämelse.

Axel lemnade snart sällskapet. Det var e» 
mulen och kulen vinterafton. Snö’n flög så mjett* 
sjukt omkring och bäddade sa kalla drifvor här 
och der. Månen fanns väl, men fick ej lysa för



tunga snömoln» Gatorna voro mörkare än vanligt, 
och tnert långa, men långsamma steg styrde Axel, 
tätt insvept i sin kappa, och med den ludna mös
san långt neddragen i pannan, med tungt sinne 
och mångfaldiga bittra känslor, sin kosa till Orgel- 
nisten i St. Clara. Dit kommen, frågade han: 
IIvar bor Kyrkvaktaren? Han fick svar och hegaf 
sig dit. Der frågade han: Af hvem skall man få 
upplysning, rörande en graf? Förundrad svarade 
nian honom: Af Dödgräfvaren— och Axel visades 
till densamma. Axel gick genom flera gränder, kom 
slutligen in på en trång, mörk gård, letade sig 
fram till en, i svartaste skuggan belägen, ingång, 
famlade der efter en trappa och kände under 
uppgåendet, att det var en af dessa otäcka vin- 
deltrappor, soin man ännu finner qvar i gamla, en
dast af fattigt folk begagnade, hus i Stockholm. 
Axel hade en oöfverviiniet lig afsky för dessa mör
ka, smutsiga, dolda boningar, der icke allenast ar
modet, utan äfven alla sorters laster och brott döl
ja sig. Så vidt han kunde, undvek han alltid att 
personligen besöka dylika nästen, ehuru hans fri
kostiga hand, nu, som i alla tider, ofta hittade dit, 
och han var i detta dystra ögonblick föga hugad 
att leta och fråga efter den han sökte, men ända 
mindre att återvända med oförrättadt ärende. När 
lian kom upp för en trappgang, bultade han pa ett 
par gamla dörrar, som han, i mörkret famlande,



slutligen fann; men de voro lästa, och intet ljll(*
* fl

förspordes derinanför. Han trefvade äter rätt p* 
den vederstyggliga trappan, gjorde vid uppkok11 
till tredje våningen samma fruktlösa försök
började nu uppstiga den tredje trappan, med o 
betydligt hopp att här vinna sitt ändamål. ^ 
letade äfven här i kolmörker efter en dörr, 0C^’ 
när han fann den, ämnade han kraftigt bulta d«r' 
på; men, som den var alldeles oläst, gaf det» Se' 
nast vika för hans första försök, gick sagt® ®ρΡ> 
och Axel inträdde i ett litet besynnerligt mö1^ 

rum oeh, som det tycktes, alldeles ulan fe»)Stfil' 
men svagt upplyst frän en bred dörrspringa ^ 

ett inre rum. Axel gick helt tyst fram till »l«r 
na dörr, och, som springan var ganska bred 
tillkommen genotn den gamla murkna dörrens f 
stenhet på midten, kunde Axel tydligt se ocl»II0' 
ra allt, hvad som föregick i rummet, utan att &pP 
na dörren eller låta sig märka. Att det, söt»^ 

drog sig, skulle vara något särdeles, efter det»« 
sådant ögonblick kunde draga till sig Axels Upl1' 
märksamhet, är påtagligt, och, som den scene* 
hvükeu han bief vittne, starkt inverkade på 
sinnesstämning denna afton, meddela vi den:

Ï midten af ett torftigt rum iåg på et^ P* 
gamfa trästolar något långt, mörkt, omkring h»»® 
ket tvänne gamla qvinnor sysslade, och, när ^e» 
tredje kom och lyste cl er på med ett smalt Ij11®’



såg Axel ganska tydligt, att det var en likkista, 
och att man höll på att svepa liket, som likväl re
dan var lagdt i kistan. Framme vid ett gammalt 
hord såg Axel en åldrig man, med kal hjessa och 
sorg i hvarje skrynkligt drag, sitta lutad och tigan
de mot sin på hordet hvilande arm.

— Har Madame fatt på handskarna än? — fråga
de den ena af de gamla qvinnorna.

— Nej; men jag sträfvar me’et här i mörkret. 
— svarade den andra.

Då kom den tredje genast med det omtalade 
ljuset, och äfvenväl i hennes åldriga drag upp
täckte Axel en hög grad af sorg, då de tvänne an
dra deremot tycktes vara vid godt lynne och be* 
ställsamt fjeska med stärkta lappar och rimsor, 
som de veckade oeh utkrusade i allahanda besyn
nerliga zirater och figurer. När den gamla qvin- 
nan, som lyste de andra, åter satte ljuset på bor
det, såg Axel, huru hon lutade sig ned mot den 
gamla mannen och strök honom vänligt om kin
den, under det hon sagta tycktes göra honom en 
fråga.

— Nej, tack Mor, intet kaffe för mig! — svara
de han med beklämd röst.

— Ja; men du har icke smakat en bit, sedan 
gossen dog.

— Och inte du heller, Mor, det har jag sett.
Nu brast hustrun i gråt.
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— Och inte blir det sä snart heller, det känner ja? 
pâ mig — sade hon; men da började de båda an
dra madamerna prata och bevisa, att äta och dric
ka, litet kaffe med en tår brännvin etc. vore wyci 
ket nyttigt för sorg och användes alltid vid djd* 
ka tillfällen. Den ena erbjöd sig att laga till 
andra att smaka, om blandningen var god och h 
gom; men den gamle mannen svarade på allt:
tack, Madame! Gör sig intet besvär, Madame! BO'
sig inte om mig, Madame! Var så god och h»11 
till godo sjelf, Madame! etc. Hustrun bara ?>'»*' 

— Huru gammal var Johan? — frågade den e' 
na af liksveperskorna, väl vetande af gaminal vä' 
na och erfarenhet, att den enda tröst, som f3iIliS 
utom kaffe och brännvin, var att få tala om ('eI1 
döda.

— Han var sjutton år; — svarade modern, 
tande — men han hade vett och förstånd so 
gammal karl, och så stadig och beskedlig! —■ 
drig skulle man se honom ute på några skälmsOc' 
ken eller i sällskap med andra liderliga sällar,(lt' 
an hemma var han på verkstaden, eller ock h»1' 
hos oss. Och hvad han fick öfver af sin lilla f»r 
tjenst, delade han med oss. För alla de tuse» g®11' 
ger han hemkom med en fjerndel socker och eD 
fjerndel kaffe åt mig, och snus eller tobak åt i’3’ 
sin!

Nu såg Axel, huru det dåliga ljuset spegla^l!
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S1'g t Stora, vata droppar på det brunmåkde bor- 
«let, öfver hvilket de» garnie satt lutad — Hustru» 
fortfor.

— Och aldrig hade vi flera barn ä» vår Johan, 
och aldrig ville vi ha flera! — Men se, det var 
väl derför vår Herre straffade oss så hårdt, ty 
man bör säga: Icke,noi» viilja, utan din, o Herre! 
Men Johan var oss så tillräcklig, och, hade han 
fatt lefva bara, så hade vi haft bröd till död-da
gar, det är säkert. Ilvad skola vi nu göra, när 
iar icke orkar grafva för liken, och jag inte ser 
att sticka strumpor mer! — När jag förr sade så 
till Johan, svarade lian alltid så gladt. ”Då sko
len J komma till mig och bo i mitt hus, och jag 

”och mina barn, gesällerna och gossarne, alla skola 
”passa eder på bästa sätt.” — och så log han så 
skälmskt. Och nu brast hustrun åter ut i hög- 
ljudd gråt, och från den gamles öga föll tår på 
tår.

Axel hade hört nog! Axel hade här sett den
na djupa sorg, som ingenting lindrar, en för
lust, som vid deesa år är oersättlig, en saknad, 
som med hvar stund vexer, emedan den gror i 
moders- och faders-hjertat. Och ändå! O, af- 
grundstanka! —ändå —orden ville icke ut —ändå 
afnndades Axel dödgräfvaren! Se så, nu är det 
utsagdt: Axel afundades dödgräfvaren — afunda· 
des denna djupa, tärande, allt förmörkande sorg!



Men den var naturlig·, men den var äkta ocb 1*5 

lig! Men den förbittrades icke af en gnista 
nan ånger, än att man varit nöjd med si» 
och Icke önskat sig flera barn, icke bättre ka(l1 

Men den var ljuf, emedan den var delad, 
den var afundsvärd, emedan den var allt 
och icke, som Axels, hotande, straffande, i 
vandrande, och döljande sig för hvarje blick) 
je menskligt vetande. Axel slog sig för l>a 
och utropade sagta dessa ord, som bättre ä11 ä" 
annat visade hela den omätiiga vidden af ^ 

egen sorg, och huru fullt han den kände:
— O, att jag vore den döda Johans fader C 

Aled denna känsla i hjertat öppnade 
dörren och inträdde i rummet, der lians liöga »'

Axel; de håda sveperskorna höllo alldeles

.1

med sitt värf och stodo med halföppna munn3’ 
för att bättre höra; men den sofvande Johan8 ^ 
der satt stilla på sängkanten oeh tycktes )ll!!l 

dela den allmänna förvåningen.
— Ni är dödgräfvare i St. Clara? sade Axe*'
— Ja väl — min Herre!
— Jag vill hafva reda på en graf der.
— En graf!
— Ja, och om möjligt nu genast!
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— Nu genast?
— Ja vil, nu genast!
— Nu i mörka natten?
— Ja, just nu i mörka natten!
— Det är omöjligt.
— Och hvarföre, min hederliga man?
— Min son är dud — svepes här.
— Vår enda son, vart enda barn är dödt! — 

sade qvihnan, just som skulle detta enda ord sä
ga allt, hindra allt, solen i hennes gång, tiden i 
dess lopp — allt — allt------

— Jag vet det; — sade Axel — men eder Jo
han står icke upp, om ni än nekar mig denna 
tjenst.

De tego.
— Fattas eder något, godt folk, sotn menniskor 

och penningar kunna afhjelpa? — frågade Axel; 
men han måste förnya sin fråga, inan mannen 
svarade:

— Fattigt folk fattas alltid något, och oss 
mycket.

— Nå väl, låt mig afhjelpa någon liten brist 
med delta, men följ mig blott!

Mannen betraktade Axels gåfva utan särdeles 
snålhet, utan att taga derefter, tycktes rådslå 
med sig sjelf och kastade slutligen en hastigt frå
gande blick på hustrun.
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— Gå du, Marcus! —sade qvinnan långsamt od1 

nästan liknöjdt — Det dröjer väl icke så länge· 
— Ja, om du sa vill, så må vara! — svarad 

mannen, tackade med en nick Axel för hansgåf'1 

och lagade sig i ordning att följa honom; men# 
der tiden frågade han:

— Kunde det icke få vara tills i morgon — 
ra nådig Herre?

' Nej; — sai'e Axel — men det kan gå p* 
några ögonblick; vi äro ju så nära kyrkogården· 

— Hvad är det för en graf? — frågade d«$ 
gt än aren Det är väl någon äldre graf. O ej 
vet, huru man skal! hitta den i natten och möA 
ret och snöyran! Månen lyser icke.

Nej, grafven tillhör en nyligen död, ett bart 
sonen till Grefve P., som bor här i Clara — 
de Axel halfhögt, likasom vågade han icke sj^ 
höra sina ord.

Ja sa, är det bara den lilla grafven; — svit' 
rade dödgräfvaren — ja, det skall snart gå, de» 
vet jag strax till.

En viss för Axel gräsligt hemsk känsla låg 1 

mannens nästan nöjda ton, när han fick veta, al* 
saken var sa lätt uträttad, och, när dödgräfvar# 
nu skyndsamt tog rock, hatt och käpp, kände M 
xel denna nedslående, förstummande känsla, so«1 

man har, när man ser en fullkomligt främmande
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1 îîkgllltigliet, för hvad som i ögonblicket rör oss 

®er äii allt ainiat.
i De följdes åt. Så snart de kommit in på kyrko- 
I gården, visade dödgräfvaren på ett litet hvitt 
, marmor-kors och frågade, om Herrn hade nagot 

vidare att befalla.
. — Nej, visst icke! — sade Axel med en bruten

vöst och tog upp ännu en gåfva till den fattiga 
mannen, likasom hade det varit honom Ijuft att 
göra något, det enda, det sista för honom liten, 
som slumrade änglasömnen under marmor-korset.

Axel blef nu ensam. Snö’n hvirflade omkring 
, honom. Tårar, tårar, sådana Axel aldrig känt 

dem förr, fuktade den manliga kinden, och, ned
böjd emot korset, knäfallaude på den liiia upp- 

, höjda torfvan, kände Axel de bittraste — och 
; några nya, hittills aldrig anade känslor, som nu 

alla sammanblandades till ett olidligt helt. Det 
, var smärta, det var ånger, brottets tyngd och Γογ
ι vitlelsernas straff. Derlill kom en saknad, att al

drig fått trycka det döda barnet till sitt hjerta, 
j att aldrig kunnat få göra det, — aldrig kunnat 
j för sig, för barnet, för hela verlden, få uppenba- 
I ra sanningen.
. O, min Gud! — Kan du förlåta så gräsliga
! brott? — frågade Axel till höjden—O, min Gud, 
j st,,affa icke faderns missgerning på barnet! Tag 

''et bland dina^ängiar och hjelp mig, att jag må
I ' ‘

1 ä **



vandra sd, att det ieke för min skull blir utstof 
ur din himmel. Det är en afgrundstanka: för nw 
skull·' ·— Ö, mitt barn, mitt barn! huru bittra® 
ro icke de tårar, jag fä lier på din grift, och W 
ru ljuft sorgliga kunde de icke varit, om du f1' 
rit en pant af en älskad makas kärlek; ty det® 
icke din död jag sörjer, utan ditt lif jag ångt®'

Axel grät ungdomstårar ocli kände sig ens* 
i veriden. Huru många langa timmar han dröj*. 

vid den lilla griften, visste han icke sjelf, o1' 
med en här af bittra tankar i följe vände k®1 
slutligen hem till sig.

Besynnerligt nog var, att under hela ti^! 
hade knappt en enda tanke fallit på Matbit 
men nu framstod i en hast den arma, sörjafl^ 
modern för hans inbildning, och han kände e* 
gräslig smärta vid tanka» på hennes sorg; et 
smärta, som nästa» gjorde Mathilda kär för W 
nom.

— O, jag vill trösta henne! — sade han; iöel 
i hela hans rika inbildning fann han icke ett elt 
da medel dertih För motgångar, för sorger, 
ven de bittraste, finnes tröst och lindring; ^ 
för samvetsqval! — Hvad finas för deraî Eg01' 
anger och bättring, — intet annat. Detta käo^ 
Axel för väl, för väl, och dock skulle han gtfvi· 
till allt, för att med ett enda trösteord få 1 
Mathildas, i hans tanka, så nedtryckta själ. ·!
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— Sas måste till llosenvik! — tänkte lian omil °
aftonen, när han gick tili livila, och andra mor
gonen, helt tidigt, ilade han pä det klingande fö- 

* ret, den välkända vägen framåt.

Hvad Axels hjerta nu var öppet! — Öppet 
! för goda, rena, milda och ijnfva känslor! Hvad
' det velat litet till, att Mathilda, om hon varit
1

en god, fast svag qvinna, kunnat få mera väl
lde öfver Axets själ, nu än någonsin! Djupt med-
,1
I lidande för den, man en gäng varmt älskat, är en 

!l farlig känsla. Han såg henne i tankarna blek och
aftynad, med darrande läppar och nedsänkt blick, 
komma honom till mötes. Han såg henne, sådan 

! hon borde vara. Han såg henne, sådan han ville 
hon skulle vara, och han var sjeif blek och clar- 
rande, när han slutligen ankom till llosenvik och 

fit på sin tillfrågan, om Grefvinnan var hemma, fick 
e' ett jakande svar. Axel tänkte sig aldrig någon me

ra i detta ögonblick än Mathilda. — ingen tanke 
e* på Grefve P. hade fallit honom in hittills. Han
II tyckte sig hafva ett dunkelt vetande af, att Gref-
■i,

1 ven var q v ar i Stockholm, och blef likasom sla-
e! gen af åskan, när han inträdde i den välkända
ef salonen och fann-------Grefve P. studerande tid-

jängarna, och Mathilda, tillika med ett par andra
'' damer, sittande helt vanligt omkring ett sybord, 
1$.

Axel, /, 7,



Hieå allahanda tyllrïmsor, aefirgarnsnystan ocltti' 
pîsserie·. mönster pi.

— Ack, välkommen, min bâsia Baron! — sadi 
Grefven, som satt närmast dörren. Axel bugad* 
sig, stum. Öfver Mathildas kind flög en lätt, nå' 
stars omärklig rodnad; men hon fann sig genadi 
steg upp frän bordet, gick ett par steg emot A' 
xet och sade, ledigt och utan all förlägenhet:

— Välkommen, Baron Löwenstern! — Det v·* 
länge sedan vi hade den äran att se er på 8°' 
senvik. Ni har under tiden gjort en charms'1* 
resa, förmodar jag.

Förvånad, ja, fallen från skyarna, stammad6 
Axel någon sorts svar och började sedan orda o'® 
resa, och riksdag, och slid föret, och sin egendoi® 
i Vestergötland, och barometern, och Aftonbladet 
och — allt hvad man brukar prata om, när ma)1 
icke egentligen har något att tala om.

Mathilda var elegant sorgklädd, småpratad6' 
väl icke just g la dt, men lugnt och höfviskt, 
sina damer. Axet tänkte di och di en tank*' 
som icke illa liknade Eboiis uttryck till Carlos:

— — _ — _ — — — JcA stehe 
Vor einem zauberisch verschlossnen Schrank,
PVo alle meine Schlüssel mich betrügen.

En sådan qvinna hade han aldrig sett, viH® 
icke mer se. ”Om hon ändå blott med en end® 
”blick förrådt, att hon hade ett hjerta, eller eli



”minne, eller en enda obeherrskad känsla! — Men 
”allt, allt, var beräknadt, utmätt och utstuderadt, 
”eller ock — var hon sådan verkligt?” — Dessa 
olika tankar föllo Axel ömsom in. Efter en liten 
stund inkom Arabella. Hon hade mycket vuxit, 
blifvit städad, rak och skicklig, med styfärmar och 
konstmessigt sammanflätadt hår. Hon neg zirligt 
och afmätt för Axel, i den förmodan, att han var 
en för henne alldeles främmande herre; men, så 
fort hon igenkände honom, återkom barnsinnet 
hos den lilla prydliga varelsen. Hon gjorde ett 
hastigt språng fram till Axel, och, hade hon icke 
kastat en blick på modern, så skulle hon troligen 
ha flugit i hans famn, nu som fordom.

— Åh, se Baron Axel! — sade flickan, glad 
1 och med barndomens glädje-rodnad på kinden.— 
i M amma, — sade hon till Grefvinnan — var det 

inte bra roligt att få se honom?
1 —- Jo, mycket roligt, min hästa Arabella! — sa-
' de Grefvinnan; men sedan ropade hon den lilla 
1 flickan till sig och gaf henne hennes söm, med mån

ga små förmaningar deröfver, och hviskade på Fran
ska till henne. Arabella svarade med liten otå
lighet, ömsom:

— Oui — si fait — certainement! — Oh, je le 
e sais bien! — tog sin lilia söm och sprang bort 
Ά Ull Axel samt satte sig bredvid honom.
'l — Vet Baron Axel, att min lilla bror är död?·—
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ssde Arabella med barnslig enfald, och stora ta' 
rar perlade sig i hennes vackra ögon.

— Nu, nu, du arma Mathilda! — tänkte Axel-' 
Dig vågar jag väl icke se på en g Ing — du ar* 
ma, af tusende qval nedtryckta «pinna!

Meu------- Axel bedrog sig.
— Ja! — tog Mathilda till orda, sorgligt, men 

lugnt och skickligt — Ja, vet Baron Löwenstern» 
att vi förlorat var lilla son, lilla Carl Oscar? 
Det är en sorg, som låter känna, men inte be* 
skrifva sig, och jag är nöjd, att icke jag elle*' 
nsin goda P. deraf blefro sinnessvaga.

Nu var det slut med Axels tålamod. Η*® 
tog, efter några minuter, sin hatt, gjorde en rim
lig eller orimlig ursäkt för sitt korta besök 
samt återvände till Stockholm.

— Om hon blott icke sett på mig! Sett mig 
rakt i ögonen, utan att dock förråda en enda kuf' 
vad känsla! Om jag blott märkt en enda såda«; 
men ingen! — Så sade Axel gång efter annan 
till sig sjelf. Och nu var Mathilda död, äfven 1 
hans minne. Hon var lika vacker, lika älskvärd, 
lika intagande till sitt yttre, som fordom; me» 
nu — kunde hon aldrig mer inverka det ringa' 
ste på Axel. Det var förbi. — Axel kände sig 
likasom fri och ieke mer stå till ansvar för M»' 

thiidas sorg. Axel återvände till sin egen 
tänkte aldrig mer på Mathilda.
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Och du, obiliiga läsare, som tyst läser om en 
Sardok, en Saphie, en Grefve Vaudrey, en Gref- 
vinna Augusta, m. fi. menniekosiägtets fiender, — 
hvarföre skall du icke tåla, att man framkastar 
bilden af en mensklig varelse, sotn mot andra ic
ke begick ett enda uppsåtligt fel, som blott var 
så vederstygglig, emedan bon, sedan hon en gång 
brutit, kunde dölja och kufva hvarje känsla samt 
gifva en tillbörlig färg åt hvarje sak, utan att 
det dock egentligen förnärmade någon, — tvärt
um, befrämjade hennes närmastes väl? — Med 
den svarta penseln får man måla bäst man vill, 
med den hvita äfven, otadlad nog; men menni· 
skorna villja icke gerna se eller höra talas om — 
demMeiriterna, ty de gå med så små nuancer in 
på det välkända området, och det tål man minst. 
Förr må man tala om de onaturligaste och orim
ligaste brott nar eller fjerran, än med en enda 
vink blotta en nutids svaghet. Man gör det dock 
— i den fulla öfvertygelsen, att man dermed gör 
rätt, och att, hvad man afskyr, bör framställas af- 
fikyvärdt och icke öfverdragas med en slöja, bakom 
hvilken man icke vet, om det är godt eller omit. 
Så länge det onda finns, måste det bestridas och 
framställas på sin mörkaste skuggsida. Lasten 
måste hafva sin gärd af förakt och afsky, och 
ku vu skulle den det få, om man icke vågade fram- 
dråiga den or mörkret och säga: ”Sådan är slen!
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”Akta dig derför! Det ena steget Jeder till del 
”andra, och, inan du vet huru, står du vid bräd- 
”den af den afgrund, som nu på långt håll visai 
”dig, att du må kunna den undvika.”

Och nu — aldrig ett ord mer om fljathil 
da, min värdaste läsare och lärdaste Doctor Η· 
Ty jag ser i andanom, huru han redan letar' 
burkarna efter ingredientier till förföljelse-pil' 
1er, som skola slungas midt i den arma förfat 
tårens hals, emedan han vågat försvara sin sats 
och icke rent af dignat under bördan af all* 
de bäska kryddor, som hela pharmakopéen ka# 
framvisa, och hela den förbittrade Doctorn ka#
skrifva recept på.------ Se bara, hvad man ger-
na lyder sina Recensenter, när de äro goda och 
billiga!
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Cap. 9.
Och det goda är /wad rätt vi velat, 
Jr hvad ädelt och hvad fritt vi tänkt, 
Jr den tår, vi åt den sorgsna skänkt, 
Jr den hjelp, vi åt den arma delat, 
Jr den ånger, hvilken, dä vi felat,
1 vårt bröst ett heligt allvar sänkt.

$P allin·

ikasom jerneken har den mildaste och behag
ligaste grönska, likaså fanns det i Axels manliga 
själ en viss vek barnslighet, som icke försmådde 
bönen till den Högste, ehuruväl han nog visste, 
att Allfader ändå styrer allt efter sina orubbliga 
lagar. Men Axel bad. Han bad för henne, som 
man icke mer vill nämna; bad Gud, att hon i sitt 
bjerta måtte känna ånger, och att hennes rysliga 
forställning måtte vara en larv, som hon ålagt 
®ig för ett godt ändamål, och icke en ytterligare 
synd, som hon en gång skulle plikta for. Axel 
bad, att Gud måtte se till den förväjida ocb dåli
ga, lika litet religiösa som moraliska bildning, 
bon fått, ocb de eländiga exempel, hon i yngre år 
baft för ögonen. Med ett ord, Axel bad förhen- 

Oe många, många gånger; men aldrig mer tänk- 
ban på henne, och så villja vi äfveu göra.
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Men på hvad tänkte då Axe!? På manlig3 

värf, på fädernesland och dess styrelse eller, rät
tare, styrande, på menskliga vetandets framskridan
de, på mensklighetens fordringar, hehof och rät
tigheter, på möjligheten att här rätta det en* 
efter det andra och af uppkastade satser en gång 
få goda resultater ni. m.

Men midt under allt detta tyngde en mjeh' 
sjuk, mörk känsla öfver Axels sinne. Carl, so'11 
märkte det, sade stundom till honom:

— Gör som jag! Bry dig ieke om verklig!'6' 
ten, utan lef i inbildningen! Tag en bok papj>ef| 
doppa en penna och forma till en roman! D^( 
får du folket sådant du viil hafva det, och 
kan du, ur olika individers lutin, framtrolla idéeb 
som skola förundra dig sjelf, emedan du icke <*' 
nat dem, förrän de likasom ur pennan fram 11 yl*1 
Derigenom vinnes mer än ett ändamål: du af sk o1'' 
dar dig för månget ögonblick allt det materiel* 
af lifvet. Tiden rinner fram på ett alldeles 
troligt hastigt och alltid nytt sätt. Du höjer <1'ί 
sjelf så småningom på »jeifskapade vingar; 
känner dig lycklig, du vet icke hvarföre, me» d’ 
en fullkomligt sjelfdanad lycka, som är din od1 

ingen annans, som ingen kan taga ifrån dig, em6' 
dan ingen bidragit dertill, och som du i lifvet» 
■största motgångar, inom fängelsets galler od1 
sjukrummets skymning, landsflyktig och utesl"tei!



från allt, hvad som var dig kärt och dyrbart,—’ 
da dock alltid skall återfinna, emedan du förter 
den sjelf med dig.

Axel skakade tvekande på hufvudet.
*— Nej, nej, jag vill hafva verklighet. Jag kan 

icke nöja mig med luftbilder, såsom da. Jag vill 
lefva ett lif, der jag gagnar andra och mig sjelf, 
bland varelser, som jag älskar och kan älska, e- 
medan de det färtjena, emedan ödet fäst dem 
vid mig.

— Ilar du varit hos Waldemar G.? — frågade 
€arl.

— Nej, — svarade Axel — hvad skulle jag 
der? Waldemar är så lycklig, att han icke har 
behof af att se någon främling. En sådan kunde 
till och med störa hans lycka, ty man vet icke, 
huru rotfäst den är eller icke, här på jorden. 
Dessutom, livad skulle jag der? — Bedröfva mig 
öfver att icke ha vandrat som lian och fått gamma 
liin som han, — nu sedan allt det der är för 
sent? Nej, till Waldemar reser jag icke!

Nej, nu är jag trött vid din stad, o Carll 
— sade Axel en dag framåt våren. Nu börja 
fräden knoppas och hela naturen tala om vår. 

vill jag ner till mitt gamla näste. Det har



sina behag. Det lockar mig så underbart. Det 
är stundom en nästan främmande röst inom mig» 
som ropar, att jag der skall finna lugn och ro ock 
kanske äfven sjelfva lyckan. Men huru den skall 
se ut, det fattar jag icke sjelf. Den kläder sig 
väl i bilder; men dessa äro bedrägliga. Sådana 
blifva de väl icke; men de kunna blifva annor· 
lunda. Allt nog, just den förkänslan, som man 
kallar aning, lockar mig dit. Farväl, Carl! I mot' 
gon reser jag.

Carl gjorde invändningar; men Axel reste 
dock, och med en mångblandad känsla körde ban 
in genom det gamla hvalfvet på sin fäderneborg. 
Hans hjerta slog så hårdt. Ilan kände en läng' 
tan, och det var länge sedan, Axel det kände. 
Han hoppades inom några ögonblick få åtmin
stone denna längtan uppfylld, och en känsla af a- 
nad sällhet, fast den icke skulle innefatta me
ra, än hvad ögat kumle bjuda, bemägtigade sig 
honom.

Tante Lisbeth blef ontsägligen glad, sprang 
nu som alltid fram och åter, så i sorg, som gläd
je. Axel satt stum och såg väntande åt dörren· 
Men nu bar man in tiré; men nu stodo blott tvän* 
ne koppar på brickan.

Axel ville icke fråga, det var likasom han 
derom öfverenskommit med sig sjelf. Han tänk
te: '’Xante dricker icke the, det är för Rosin»'



oeli mig.” Men Tante kom, tog sin kopp och pra
tad e om diverse.

Huru mår Ilosina? — sade slutligen Axel, 
icke mer mägtig sin otåliga väntan, och hans 
läppar blefvo så varma, när detta namn för för- 
sta gången på flera månader flutit deröfver.

Rosina! — svarade Tartten — Ilon mår myc
ket bra. Jag hade jast bref från henne i går.

Bref! — utropade Axel och sprang npp — 
Ilvar är hon då?

Kors, min hj ert ans vän, ·— återtog Tanten 
har jag icke redan sagt dig det? Jo, hon är 

hos sin Tante, Grefvïnnan Julie II., Alberts mo
der, — hon den rika gumman, som tillika är så 
snål och gudfrnktig.

Äxe! hörde intet. Rosina borta! Detta var 
något, som han icke ens tänkt sig. Tvärtom, un
der loppet af tiden hade någon gång den tanken 
insmugit sig, att lian må hända kunde misstagit sig, 
att Rosina och Albert kanske icke i verkligheten vore 
så mycket för hvarandra, som Axel det förmodat. 
Henna tanke hade hos Axel tagit e» verklig form, 

denna såg ut som ett fjerdedels hopp. Men 
verkligt hopp, Ijuft och hänförande, låg i den 

blotta tankan, att Axel skulle/« se Rosina. Nn ram
lade allt detta på en gång, och visshet, hemsk, förfär
lig· visshet kom i stället för alla tvifvel, alla möj
liga känslor, som hade minsta anstrykning af hopp.



Ulfsborg bief på en gång tomt, ode och be- 
baglöat för Axel.

—- Hon är då hos Alberts moder! — tänkte'han 
imellan hvar annan tanka — Nu är min tro be
stämd, oeh min förmodan säker.

Han ville dock ännu mer förvissa sig dero® 
och frågade Tanten, ty svartsjukan, den bistra,

'

den mörka, hon suger gift, hvar det ock kan fin
nas, likasom kärleken uppletar honing, äfven på 
torra, kala klippan. Tanten myste åt frågan och

I
såg vetande ut. Det ville i allmänhet säga det
samma, som att Tanten ingenting visste, ty hvad 
hon visste, det berättade hon gerna; men, när hon 
såg eå der vetande ut, då trodde hon hara, trod- 
de och propheterade, och hade icke alltid haft 
orätt.

Axel frågade icke mera om den saken.
— Hvar är Dora? — frågade han i stället.
— Hemma hos sig. — svarade Tanten, och Α

χεί lät snart sadla sin favorithäst och begaf sig 
på vägen till hennes lilla hostad.

Det var en vacker dag i April. Axel kände 
en tillfälligt glad känsla af sitt oberoende, sitt 
blott af sig sjelf bestämda görande och låtande. 
Han red sin egen vackra häst på egen jord, från 
eget hem. Men ack, den andra tanken hlef, hur’ 
tomt och öde allt detta var, och när, och när skul
le det väl hlifvn annorlunda? Blott en enda form
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vîHe detta annorlunda taga, och just denna enda 
jagade Axel med vrede ur sin inbildning. Den, 
Som någon gång bänt, livad Axel nu kände, den 
vet, huru det smakar. Den, för hvilken det är nytt 
och obekant, den bedje ödet att förskona sig der- 
för, ty i denna känsla ligger en bitterhet, som för
tager färg, glans och behag från alla andra före- 
»lål på den skapade jorden, och för hvilken man 
endast i himmelen kan finna tröst, om man san
sar sig nog att söka den der. Svartsjuka är hjer- 
tats pest. Svartsjuka närer lifvet och krafterna; 
tärer blott hjertat.

Langt, langt ifrån den milda sinnesstämning, 
i hvilken Axel ridit ut, ankom han till Doras bo
ning. En stilla sansad glädje lyste ur hvarje drag 
hos den gamla Dora, och hon förde sin älskling 
med innerlig förnöjelse in i sitt lilla, redan i ford- 
ia glada tider beskrifna, hörnrum. Axel såg sig 
om, Ilär hade han icke varit på så länge, och 
vemodigt föllo honom några ord ur Delphine i 
sinnet:
~~ — ”que le spectacle des lieux toujours inva
riables, quand nôtre coeur est si changé, produit 

”une impression amère et triste.”
De sannades så fullkomligt. Han kände sig ur 

stånd att tala med Dora, utan kastade sig på den 
hlla soffan, lutande den sköna släta pannan ned i 
sin hand. Hans ögon tillslötos, de långa ögonhå-
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ren skucgade sa härligt den mindre än vanlig* 
bleka kinden; den fina munnen med de röda läp
parna gjorde då och då en liten dragning, lik'1*' 
som för att besegla en djup tanka. Dora stod tys* 
och betraktade stilla den ovanligt sköna, ung*1 
mannen, ty Axels yttre egde dock något magisk*
förtrollande, som ingen med ringaste skönhetssh«'

■ 0<

ne någonsin kunde förneka. När Dora länge ska
dat honom, lade hon sagta handen på hans aX<Ä 
och frågade med moderligt bekymmer:

— Huru är det med min unga Baron? Är det 
kropp eller själ, som lider? Ettdera måste de* 
vara. Kan gamla Dora icke i hela sitt lijerta fin
na ett ord, som kunde smaka ljuft för den, ho|! 
på hela vida jorden mest älskar?

— Dora! — sadé Axel, hastigt nppbtickande 
När du var ung, när blodet brusade inom dinaå- 
dror, och lifvet ännu kändes, har du aldrig då äl
skat, verkligt älskat?

— Det har jag! — svarade Dora, långsamt ont* 
sjelf nästan förundrad öfver, att denna bckännel' 
sen För första gången i hennes lif rann öfver hen
nes läppar.

.— Tala om det! — sade Axel och föll åter i sin 
förra tankfulla ställning.

— Det vill jag göra! svarade Dora, och hen' 
nes sköna själ kände i detta ögonblick, att ho» 
borde göra ett offer af sitt långa lifs enda IieiB-
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ligliet, och detta blott för att på något sätt itun
na skingra och afleda Axels tankar, hvilka, hon 
väl märkte, voro mer än vanligt dystra och sorg- 
liga.

Dora började utan alla omsvep, och Axel af- 
hörde henne med allt mera och mera uppmärk
samhet, men utan minsta anmärkning.

Cap. 10.

Les souvenirs de l'amour dans le cœur 
d'un vieillard sont comme les feux du 
jour, réfléchis par l'ordre, paisible de 
la lune.

C k a t e a ub r va n d.

Ĵ
 ag var nitton år, — började Dora — d& den 

saliga Friherrinnan Carolinas moder gjorde en 
resa till Skåne, för att der besöka sin slägt. Jag 
Var henne följaktig i egenskap af kammarjungfru. 
Au jag den tiden var smärt och fager, har väl 
®aron hört och kan väl således begripa, att både 
n'ina jemnlikar och unga herrar ur högre stånd 
fastade mången mild blick på Jungfru Dora. Dé 
kékommo mig ingenting. De studsade alla emot 

ovanlig köld hos ea ang, glad flicka. Än skrat-
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tade man åt min liknöjdhet, än berömde man mig 
för den, än tadlades jag bland mina kamrater 
derför; men det blef dock dervid. På B. klöste' 
skulle vi stadna en sex veckor, och, redan förs“1 
aftonen jag var ditkommen, anmärktes jag af ml» 
matmoders systerson, den unga Grefve 1. HaIi 
höll till mig allahanda små tal, sådana som ung3 
herrar kosta på vackra kammarjungfrur, och hvd' 
ka dock sällan hafva annat mål än en svårt elb* 
lätt förvärfvad kyss. Men Grefve T. hade rak»* 
att få en otämcl gazell att göra med. Jag spran? 
lindan honom och undvek honom, ju mer lian föf 
följde mig; men under allt detta slog dock m»11 
hjerta mer, än språnget och rädslan fordrade· 
Ensam i mitt lilla tornrum, långt uppe i det ga«1' 
la slottets hemska vinklar, sväfvade oupphörlig* 
för min inbildning den vackra, yra, glada Gref 
ven, och nu medgifver jag gerna, att, huru råd1' 

jag än kunde vara för honom, ehuru jag försökt» 
undvika honom så godt jag kunde, kände jag doc·*
en outsäglig glädje, hvar gång jag såg honom, heb*
när jag uppe ifrån milt fenster såg honom spat 
sera så sedesam vid de förnäma Fröknarnas sid»' 
eller tumla om på en vild häst, eller hoppa old1 
leka med sina unga kamrater. Då suckade M 
och såg i hela verlden blott honom; men, kom h»» 
mig blott på tjugo steg nära, då sprang jag botM 

titan att kunna förmås qvardröja. Slutligen



deifa förargat tien unga, der.vid något ovana Gref- 
ven, och han föresatte sig att straffa mig. Mitt 
lilla rum var, som jag redan sagt, i ett torn, icke 
just nära, men at samma sida som min matmoders 
rum, lör att jag skulle kunna höra hennes ring* 
klocka. Jag har min kammarnyckel alltid hos m)>,
och en afton, när jag gick frän hennes nåd, för 
att lägga mig, kände jag en ovanlig smärta om- 
kting mitt arma, oerfarna hjerta. Jag hade hela 
dagen ifrån mitt lilla, höga fenster sett honom, 
som jag hvart enda ögonblick tänkte på, sett, huru 
hau så artigt och vördnadsfullt språkade och-skäm- 
tade med de noga Fröknarna, och jag hade under 
tårar jemnfört detta hans sätt med det, som han 

, trodde sig befogad att kunna bruka mot mig ar
ma. Långsamt och med bcklämdt hjerta, gick jag 
'BPPföre många små branta torntrapporna och 
«mde jemviil en liten hemsk rysning öfver att bo 
så langt afskiljd Iran alla andra. Med tankarna 
langt borta, och cn liten svag spökrädsla, satte 
jag nyckeln i dörren och vred om, skyndsamt.nog, 
for att snart komma in i min lilla fristad; men, i 

samma ögonblick jag var inkommen i rummet, in- 
atl jag hann tilirigla dörren, fattar en kraftig arm 
deruti, öppnar den, och — Grefve» står framför 
ni>g·, dörren last, ,oc!i nyckeln i Grefvene hand. 
'hag ville skrika, jag ville sjunka, jag ville fly gen
om fenstret, genom väggen; men han gaf mig inte



lid till någotdera. ”Kära Dora, — sade ban ·" 
”var stilla! Jag gör dig ju icke det ringaste on<lt· 
”Jag tycker om dig, för att du är en söt och vac- 
”ker flicka, och, tyckte du om naig lika sä myckel) 
”så vet Gud, huru det kunde gå; men tromigocli 
”var stilla, flicka! Jag vill dig intet ondt. JagviH 
”blott tala med dig och just bevisa dig, att dl 
”kan både se på mig och svara mig samt till ocll 
”med tala till mig, utan att jag derföre skall ät3 
”upp dig.”

Nu tog jag mig mod och såg på honom föf 
första gången; men, min Gud, hvad han varvaC' 
ker!

”Ser du, — sade han — det är ju icke 
”farligt! Vill du nu bara gifva mig en enda kysSi 
”så skall jag sedan gå min väg, och du skall fa 
”gå till hvila i all fred och stillhet, eusam ine^ 
”alla tornspöken.”

”Nej det vill jag icke!” — svarade jag be' 
stämdt och gjorde en rörelse, likasom för att gä, 
hvart det har.

”FUI du icke, så smakade den heller icke. ** 
svarade han — God natt! Du är en bra söt ock 
”snäll flicka! Gud gifve, jag icke kommer att tyc- 
”ka för mycket om dig! God natt!” — tilläde haß 
vänligt, tog min hand, tryckte den till sitt hjer*® 
och gick.

O, mina sextio år, de hindra mig icke att
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winnas, huru salig jag var, när hamgått ifrån mig. 
Att biifva älskad så, och af honom, se det var aüt, 
hvad jag af verldens lycka kunde önska. Icke en 
enda tanke, att han velat lägga en snara för mig, 
kunde falla mig in, utan i känslan af all den säll- 
het, man kan vara mägtig utaf, insomnade jag. 
Att jag nu, sofvande och vakande, drömde om ho
nom, inl ingen betvifla. Om dagarna mötte jag 
honom nu ofta, och alltid sade han något ord, 
som gjorde mitt hjerta godt, utan att kränka mig. 
Slutligen trodde jag på honom, som på en gud, 
och hyste icke den ringaste misstanka till hans 
afsigter. En vacker dag såg han allvarsam och 
ledsen ut, både när jag någon gång träffade honom, 
och när jag från mitt fenster såg honom ute med 
herrskapet. Jag grät af blotta tankan, att han 
kunde känna någon sorg, och, när jag en gång som 
hastigast råkade honom, och han bad mig om ett 
samtal, ännu denna samma afton, uppe på mitt 
lilla rum, då lofvade jag honom det, nästan utan 
ätt tveka, öfvertygad, att jag dermed icke gjorde 
det ringaste ondt. När allt var tyst i huset, bör
jade mitt hjerta häftigt slå. En sådan väntan 
som min är obeskriflig, om man icke känt den sjelf; 
derföre icke ett ord derom. Klockan var nära tolf, 
när han kom. Vi satte oss förtroligt på en liten 
fensterpall, mina händer höll han i sina, men var
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annars så artig, icke det minsta dristig eller ] 
«lämpande. ΐ

— ”Häller da mycket utaf mig, Dora lilla?”’' 
frågade han och såg mig djupt i ögonen. ^ } 
vet icke, hvad jag svarade; men rodnande låg ®’11 
anlete mot hans bröst.

— Dora, — sade han — jag älskar digy ^ 
mer än vi pläga älska flickor af ditt stånd. ^ J 
älskar dig för att du är vacker, men äfvcn ^ i 
att du är god och oskyldig, och för att du, ®e> j 
allt detta, har förtroende till mig. Ve öfver m's ï 
om jag det missbrukade, ty det vore mig ga»s*‘ \ 
lätt, och en annan i mitt ställe gjorde detgan^'1 { 
säkert. Akta dig derföre, Dora lilla! Låt al‘!rl1 Î 
någon i verlden få ett löfte, som det dn no g!*'1 / 
mig, att få sitta så här, midt i natten vid din si1'1
i ditt rum! Lofva mig det! Alla äro icke s»11! 
jag, ganska få till och med, och med all din < 
skuld, all din dygd, så kunde det dock blifva/W* 
som segrade. Lofva mig derföre! f

Gråtande lofvade jag honom allt hvad han ba‘ 
niig om. Oan torkade mina ögon med sin si«1 , 
näsduk och tryckte mig hårdt till sitt bröst. ^ 
vaknade en gnista af fruktan och misstanka !>”'< 
mig, Han märktö det troligen. i

— Var icke rädd, Dora! — sade han — Hör m>ih 
och du skall se, huru litet omit jag menar M
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I niorgôn, — tilläde han med någoii svårighet — 
i morgon komnaer — vet du hvem?

Jag svarade nej och darrade, jag visste icke 
hvårföre.

— Jo, min fästmö, Fröken Amelie * * *.
Jag nedsjönk nästan sanslös mot lians bröst.

— Bemanna dig med mod, min goda flicka! 
Jag ser nog, huru detta skall kränka ditt hjerta; 
men, soin jag märkt, att det var dig obekant, ville 
jag sjelf underrätta dig derom. Jag håller rätt 
mycket af min fästmö; hon är en god och älsk
värd flicka, väl icke på långt när så vacker som 
da, men dock ingalunda ful eller obehaglig. Att 
bedraga henne vill jag icke, upphöra att älska dig 

t kan jag icke. Haru skola vi nu göra?
•— Aldrig se på hvavandra, aldrig tala till hvar

andra, och Grefven aldrig tänka på mig —svara
de jag, gråtande.

— Ja, det är lätt sagdt, — genmältehan— men 
svårt att verkställa.

— Jq5 — snyftade jag arma — det måste vi!
1 Annars fördömer oss Gud.

— Ack, min Gud! — sade Grefven, efter en lång 
1 stund —- Hvarföre är verlden så underlig? Du 
skulle så väl passa till min maka, och min Amelie 

Htill min bästa vän!
$ O, hvad de orden klingade i mitt öra, i min 

själ, i mitt arma älskande hjerta! Han tänka sig
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mig som en maka! O, jag önskade mäg aldrig W0, j 
ra! Det var höjden af all den sällhet, som lifvet . 
kunde bjuda mig. Många långa timmar ilade fra® J 
med blixtens snabbhet, under denna sköna mån· ^ 
skens Augusti natt. Förtroligt sutto vi vid hvar 
andras sida och meddelade hvarandra inycket ^ t 
våra hjertans små hemligheter. Han nekade irjj 
ke, det han ju i början haft en dunkel tanke a*1 { 
med beskedligket och ett artigt uppförande naÄ] 
insofva min vaksamhet. ”Men,” — sade han j 
”ju mer jag såg, huru god, oskyldig och from <t” 8 
”'ar, dess mer afskydde jag mina första planer." , 
Dock ville han icke, alt jag skulle tro honom var* , 
någon ängel. ”Mot en annan” — sade han — ”ha· t 
de jag må hända varit helt annorlunda, och.äfve® f 
mot dig, om icke din dygd afväpnat mig.” Ila» t 
gjorde för mig begripligt, huru iitet jag framd«’ 
les borde lita på sådana karlar som han, och 0 
icke heller på mina likar, och må hända hadejaj r 
honom, den ädla ynglingen, att tacka för enung' r 
dom, framlefvad utan ånger och blygsel öfver flå' } 
gon förseelse. Härtill bidrog väl äfven den kär- ( 
lek, som evigt fanns i botten af mitt arma hjcr- 
ta för honom, den enda i verkleb. Den följde mig !, 
långt in i sena åldern, och ännu i dag, när jag./; 
rätt tänker på honom, fyllas ögonen med tårari | 
och i hjertat· kännes spår af den förflutna ung' t 
domen och den länge sedan somnade kärleker..'-'
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Emot morgonen forst gick han ifrån mig, sedan 
fran med en enda kyss tagit ett långt, ja, ett evigt 
farväl af mig, ty vi komma öfverens att icke för
nya dessa möten nu mer. O, det skulle vara få- 

! fängt att villja beskrifva, hvad jag kände, när jag 
sag Bröken Amelie anlända, och honom, som hjelp- 
te henne godt och vänligt ur vagnen. Mitt hjerta 
krast, och jag tyckte mig sedan villja dö, för hvar 

jaS sag dem arm i arm gå fram och åter 
i parken, troligen talande om sin framtid. Gud, 
livad jag tyckte hon var skön, ty svartsjukan för
skönar sitt föremål, och hvad jag tyckte hon måtte 
lara lycklig! Ingen kejsarkrona i verlden hade jag 
rålat bortbyta mot den lotten, att blott en dag, blott 
Ktl timma vara i hennes ställe och höra honom med 
fröjd och ljufva förhoppningar tala om en fram
tid vid min sida. Men sedan, när jag lugnt tänkt 
Pa allt, då har jag äfven börjat besinna, att hvar 
och en har sin lycka. Kanske kände hon, hans 
maka, sammanlågdt under hela sitt lif, aldrig så 
mycken salighet inom sitt bröst, som r/α, när 
l>an talade ora mig som sin maka. Kanske var 
det ögonblicket skönare för mig, än alla hen

nes skönaste tillsammans för henne. Kanske käre- 
(,o hon i hvart ögonblick, att hon dock icke egde 
dela. hans hjerta odeladt, och det, det måste sma- 
81:1 förfärligt för ett finkänsligt sinne. Med' ett 
°Ui< min unga Baron! gamla Dora har alskat^ âl-



skat med hela sitt hjertas värma; men ni är <W 
första, till h vilken hon det förtror, och trolig«11 

äfven den sista, ty mer än en gång må dylik* 
ord aldrig halka öfver gamla Doras vissnade l»f' 
par.

— Min arma, gamla Dora, livad du måste i*' 
dit för niarter hela ditt långa iif igenom, att bM11 

halva älskat en dag, och sedan öfverlemuat ^ 

en annan föremålet för din kärlek!
o
Ah nej! — svarade Dora med undergiD®11 

het — Det lugna, rena samvetet och vanan, att 
nöjd med ödets gång och Herrans vil Ija, g}»^ 
mig snart åter lugn och nöjd.

— Nej, — sade Axel, uppstigande — gfftnvei: 
undergifvenhet, ödmjukhet för Försynens villja, w 
nej, det väcker icke till alt lugna, då man ti»^ 
sig den man älskar i en annans famn!

Dora teg länge. Axel gick med iånga st£i 
och korslagda armar samt sänkt, mörk blick fri,!l 

ocli åter på golfvet. Slutligen tog Dora ordet;
— Min tinga Herre — sade hon — förlåt g«*1' 

la Dora en fråga! Besvara eller besvara den *c. 
ke, lika godt; men tag den icke illa upp! Π'*1 

är det, som grämer min unga husbonde?
— Att jag älskar en ilieka, Dora! Jag, A*e* 

Axel Löwenstern, jag älskar en qvitina, som äl^1 

en annan. Förstår du, gamla, hvad det vill säg9 
Minus du mig sedan mina spädaste år? Minns ^
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all ilen stolthet, all den sjelfkänsla, som jäste in
om mig? Kan du begripa, att för mig är denna 
känsla en afgrnnds försmak, ett rent helvete, mot 
hvilket alla mina goda föresatser, all min sjelf- 
beherrskning studsar tillbaka? Jag företager väl 
icke några galenskaper, det är sannt; men jag kan 
icke ett ögonblick få lugn eller ro inom min själ.

— Och allt detta är för det utländska fruntim
ret! — sade Dora, mer reflexionsvis än frågande.

— Jag tror, ni vill göra mig rasande -— svara
de Axel — med edra utländska fruntimmer. Dem 
ger jag åt den, som vill hafva dem. Nej, Dora! 
det är en Svensk flicka, Svensk som du och jag.

_ Så-å! — svarade Dora, och en lätt nyfiken- 
hetskänsla, byggd på hennes kärlek till Axel, upp
rann ett ögonblick, och hon tilläde, sig olikt nog:

— Det liar gått fort för min unga husbonde att 
i Stockholm bortlemna sitt bjerta; men det lär så 
vara med er, J ungersvenner.

— I Stockholm! — svarade Axel och stadnade 
med en nästan vred blick framför den stackare 
Dora — Dora är så dum! Huru kan det falla hen
ne in, att jag skulle kasta bort mitt hjerta i Stock- 
holm? Mitt hjerta, det är väl bättre än så!

— Ack, ack för den ungdomen! — sade Dora 
— Der deras hjertas utvalda är, der är ett para
dis, men tvärtom all annorstädes.

Axel, /, 8.
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— Ja, — genmalte Axel halfhögt, utan attjii*1 

veva, hvad han sade — ja, här var ett paradås, 
länge hon var här!

Hon! frågade Dora uppmärksamt och fS"1' 
vânad.

— Nej, nej, kära Dora, — sade Axel ifrigt od 
klappade den gamla vänligt pä axeln — icke ett 
mera derom! Vi glömma nu alltsammans. T*11’ 
aldrig mer derpa! Nu måste jag rida hem· ^ 
mig blott litet att dricka först, ocli kom sed9" 
KJtart rram till herregården, kära Dora, ty jag''*® 
halva upplysningar af dig om saker, som Ta«1“ 
Lisbeth sqvatlrat om. Den goda Tanten vil! s» 
gerna, att jag skali hälia räfst och rältarting 0,11 
allt, och det roar msg alls intet; dessutom är h°u 
hiatt ett vittne, och på det bör ingen döma. -W 
vill nu liafva reda af dig på diverse.

— Ack, min goda unga Herre, — sade Dora^ 
förskona mig derifrån! Se med ed ra egna Ög°n 
och döm derefter! De äro nrifa och skarpa, 
ken Liehe tit vill ma hända hafva för m veken or^' 
inag, och jag för mycket lugn och ro. Vi *ra 
båda två gamla gummor, som icke löna att 
sig efter, och som snart icke duga till annat i»11 
dö ifrån den mulna verlden, der icke en gång <5® 
unga, de goda, de ädla, de förträffliga äro Jyck^ 
ga ocÎK.glad'a, utan hänga iiufvudet och sörja. Hl. 
minns väl den arma Fröken Ilosina! — tilläde D®'



ïa halfhögt, och himlen vet, hvad Doras mening 
var meå detta utrop. Himlen vet det, och knappt 
tro vi, att himlen ogillar det.

— Rosina! — sade Axel häftigt och skiftade färg 
— Hon var väl glad och lycklig, ja, i sjunde hiia- 
melen. när hon reste härifrån?

— Hvem sade det? — frågade Dora.
— Jag sjelf, mitt förnuft, min slutkonst och 

Tante Lisbcth.
— Ja, visst, — gemnälte Dora, småleende — 

det är visst en hop autoriteter, som man borde 
sätta tro till, ehuru de säkert ofta äro ganska stri
diga sig imellan. allesamman; men förlät gamla Do
ra! Hon tviflar ändå. Dock, — tilläde hon efter 
eil liten tystnad och någon öfverläggning med sig 
sjelf — del kunde likväl sä vara, det är visst ic
ke omöjligt.

— Ja, ser du det! — sade Axel och tog åter 
mössa och ridspö, som han kastat på bordet — 
Ser du! Du vet icke om den saken mera än jag, 
och mycket mindre, ty stundom ser man med tu
sende ögon. Farväl, kära Dora! — tilläde, han och 
svingade sig upp i sadeln på sia häst, som stod 
stampande vid Doras dörr.

Dora såg länge efter honom.
—- Det är dock förfärligt, — sade hon till sig 

sjelf, och sagta tårar uedrunno på de åldriga kiu- 
derna — det är dock hårdt att kanske ega tvän~



Be god», ädla varelsers lycka i sin liaml och nei' 
gas slappa denna lycka ut i luften, som man ut' 
slapper en fången orolig fogel, och detta, emedai 
eden binder tungan. Ack, h vårföre skulle jag g'4' 
va den, och så helig, sä oåterkallelig! Och till 
ett ungt barn, som affordrade mig den, emedal1 

hon blygdes att ha fiirrådt sitt unga hjerta. W 
kände i samma ögonblick en tyngd falla öfver ntigi 
likasom hade jag gjort något omît. Och likvä*' 
ïmÉen rättänkande och samvetsgrann hade i^e 
gjort som jag! Men Gud, som a!It styrer, ha» 
har väl icke forgifves lagt band på min tung3! 
om icke äfvenväi det vore till ett godt ändafflåi'

Axel kom hem. Axel sysselsatte sig ifri£* 
med sina stora gods, med planer till deras förbål 
ring och till reparationer på den gamla fäderne* 
borgen. Axel läste och arbetade i de grenar, soi*1 

lian nu mer tyckte tillhöra hans plats i samh®4' 
let. Axel försökte att göra sig tillgänglig fä( 
främlingar och gamla bekanta. Axel tog Rosii)SS 
öfvergifna kammare till skrifrum, under föreväH^' 
ning, att lian derifrån hade utsigt öfver stallai'113' 
Axel sjöng; men dyster och injeltsjuk var haIl> 
sang. Och allt detta gjorde Axel med en liknöj1*' 
het, en död i hjertat, som endast det sinne fcal*



m
känna, hvilket aldra lifligast, aldra fullast, skulle 
vara mägtigt af motsatsen. 1 hvarje mensiisko- 
själ äro den onda och den'goda vågskålen lika stora, 
lika tunga, i och för sig sjelfva, och det kommer 
hlott an på, i hvilken vigten lägges, ty de största 
brott, de största dygder kunna hafva sin urkälla 
i samma själ, och lidande och fröjd, sorg och 
glädje, ja de aldra mest motsatta känslor halta 
aldrig emot hvarandra, utan kunna till samma 
höjd, eller samma obetydliga grad, alltid finnas 
inom ett och samma bröst.

Må nu Axel framlefva sina döda, liknöjda 
dagar, och legendens antecknare återvända till 
första dagarna af Mars månad, eller till deu tid, 
då Axel ännu d välj ties i hufvudstaden.

4



Cap. 11

När det blir vår,
Kommer han hem; men den älskade S:"
Ej till hans möta i salen, .

Icke i dalen.
Tegnér.

var en stjernklar, vacker, men kall
i denna Mars månad, som en parsläde körde1,1
på borggården af det stora herresätet Odetisn8’
tillhörigt Enkegrefvinnan II. I. intet enda af1'1
otaligt många fensterna syntes ett ljus. Må|ie
upplyste dem utifrån, och de skimrade så {d1®11
tastiskt och hemskt, just som ville de säga:
”trakta min glänsande utsida, men bry dig
”om insidan, ty der råder ett förfärligt mörk61'
Ingen tjenare syntes, ingen hund skällde, ur 1,1
gen skorsten uppsteg en gästvänlig rök, allt ,j!
graflikt tyst. Man blef färdig tro, att man rå^1

på en fullkomligt öde borg. Rosina kände (}’ 
• £|) beklämd och ängslig. Betjenten höll hästarna

lång stund vid porten, rådvill, hvad han sk«^

företaga.
— Nej, — sade han slutligen — här lär ivSe<> 

komma, oaktadt våra präktigt klingande bjell,öf' 
Rosina satt tyst och lyssnade efter det n51“ 

ita fjät, det minsta ljud; men de ntebkfvo



1Î5

Hvad skall man nu göra? — frågade bedeu
ten — Hvarken nådig Fröken eller jag vet, hvart 
man skall taga vägen, i detta fasligt stora hus 
med tre ingångsportar, inte lär Fröken tordas 
gifva sig ntaf ensam in i detta gamla, mörka nä
ste. Knappt nog liar jag hog dertill, och då kan 
Fröken kanske ändå icke hålla hästarna, ty de 
stampa och trampa redan, otåliga att stå så här 
vid en dörr.

— Jag skall väl försöka att leta mig väg ·— sa
de Rosina, nedstämd och ledsen. Hon had be- 
tjenten hjelpa sig ur slädan och var just färdig 
att försöka öppna en af de stora stängda portar
na, då betjenten, utan att tillsäga henne, utropade 
ett väldigt och med en stark mansröst ljudande: 
”Hollah!” Rosina hoppade högt af ren förskräc
kelse, ty den starka rösten genljöd i det stora hu
set alldeles förfärligt.

— Vänta, kära nådig Fröken! — sade betjenten 
•— Gif sig icke in så ensam i det svarta hålet! 
Jag skall väl väcka dem jag, om der finns någon 
inenniska vid iif, och som har öron. Ett nytt 
”Hollah,” nästan så starkt, som hade det kommit 
från sjelfva Qvislofta, tycktes villja lyfta taket 
af ,det stora gamla stenhuset och repeterades fie
ra gånger af echo; men icke ett ljud förrådde, 
att det blifvit spordt af husets invånare, om 
det nämligen fanns dylika. Förargad, surrade he-



176
tjenten hårdt fast tömmarna, sprang omkring" ^ 
ena hörnet af huset och utropade ännu ett 
lahy” som af vreden och otåligheten fick en11 
styrka. Sedan lyssnade han noga, ochy då han sl"1 
ligen tyckte sig höra något buller, ropade I"' 
ideligen:

— ”Hör hit! Stig ned och öppna porten! 
ned med ljus!” etc.

Följden blef äfven verkligen, att sent οη>8'^'
àhörde man långsamma steg, och snart syntes 

väsende, som i månskenet antog en högst bes) 
nerlig gestalt. Det öppnade obetydligt på l,o( 
ten och framhviskadr med en ful, gnällande ^ 
ring-röst:

—■ Hvad är på färde? Hvad är detta för 
väsende?

— Det är jag. — sade Rosina, helt ledsen °c 
modfälld — Det är Fröken L., om hvars ank°IJli 
Grefvinnan väl är underrättad.

— Så-så! — svarade den vidriga, gamla, 
liga varelsen — känner icke till den saken. fl*1 
skulle behagas?

— Att blifva uppförd till min Tante, Gref'1^ 
nan. — svarade Rosina litet beslämdt och 0,6 
något uttömdt tålamod.

— Så-så, ska’ ske, — ska’ ske! —- gnällde ^ 
gamla och lagade sig till att gå före Rosina·

— Hvart skall jag taga vägen med hästar 0



saker? — ropade betjenten vresigt efter gnin
man.

— Ska' skicka ned Tusse — svarade hon, hö
stande, och gjorde tecken åt Rosina att följa 
hen tie.

Rosina kände sig i sanning ganska betryckt. 
Det första emottagandet i ett hus, der man skall 
vistas, plägar ofta göra mera inverkan på den kom
mande, än det förtjenar, och Rosina anade intet 
godt af denna motbjudande entrée.

— Huru mår min Tante? — frågade hon lin
der vägen genom hundrade krokgångar, trappor, 
salar och dörrar, allt i kolmörker, utom när mart 
någon gång från ett djupt fenster hastigt bief 
varse en skarp, förvillande och forhemskande mån
stråle.

— Som vanligt — svarade den gamfa.
— Plä’r det vara val eller ilfa? — frågade Ro

sina, nästan skrattande i mjugg.
—- Båda delarna. — svarade besten.
— Ilvilket är ilet nn för ögonblicket? — frå

gade Rosina, som nästan kände en barnslig fröjrö 
af att plåga sin plågoande med frågor.

— Nådi-Grefvinnan dricker fläder i afton. —> 
svarade den trögtalade tjänsteanden.

— Har hon någon främmande hos sig? — fort
eer Rosina.

— Främmande'.—Gud bevare sîgl Hvar skuï-



Je den komma ifrån? —■ frågade gumman, sil1 

och vresigt.
— Det vet jag visst icke! — svarade B®6'111' 

leende — Brukar här då aldrig komma . frali 
mande?

—- Nej, bara Nådi-Grefvinnans bror, Hof®1®1 
skalkeu.

— Oeh unga Grefven. — tilläde Rosina.
— Ja, det förstås; men det är sällan.

Nu voro de vid en dörr, der gumman.-i®* 
farligt famlade efter nyckeln, utan att 
den likväl, samt slutligen gällt och skarpt η1’0 
pade:

— Låt upp, Lisa! — Hör du icke, låt upp·
Nu kom Lisa, en gapande, hvithårig p>£a’ * 

öppen skinnpelströja och med en sprakande sp*”11 
sticka i handen. Förvånad såg hon, än pä 
gamla, hostande gumman, som gemenligen och 9 
alla bara kallades Madame, och än på den väl ®^ 

elegant hepelsade Rosina.
— Hjelp Fröken! — pep Madame.

Nu satte Lisa stickan i mannen och ville b®rj 
sitt värf.

— Nej, tack, kära hjertans! — sade Rosin® ^ 
Bränn bara inte upp mig med din faslig® stlC 
ka! — Felsa utaf mig kan jag nog sjelf.

I rummet var så mörkt oeh såg så svart



ait Rosina knappt visste, om hon någonstädes nan
ces. lägga sina fina pelskläder.

— livar är Jungfru Lona? — frågade Madame.
— Jungfru Lona! — Jungfru Lona! — ropade 

nu Lisa, med full hals. Nu kom linsets tredje 
hjon. Det var en ungefär fyratio års gammal

att Rosina knappt visste, om hon någonstädes nän~
■ ^

des lägga sina fina pélskiäder.
— Ilvar är Jungfru Lona? — frågade Madame. 
— Jungfru Lona! — Jungfru Lona! — ropade 

nu Lisa, med full hals. Nu kom husets tredje 
hjon. Det var en ungefär fyratio års gammal 
jungfru, svarthårig, rödbrusig, jemntjock och kort- 
lifvad, med ör-ringar, så stora som en gammal 
sexstyfver, i tuunbands-façon, och med fingerborg, 
som hon otäckt knäppte med, och syringar af siif- 
ver. När hon fick se Itosina, vände hon blankt 
om och kom först efter en fem minuter tillbaka
med ett mycket långt ocli smalt ljus, som stod 
på sned i en mörk bleckstake. Vid detta upp
täckte nu Itosina, att Madame var ungefär imel- 
lan sextio och sjutio år gammal, oändligt ful, 
torr, mager och liten gumma, med kambricks- 
mössa, hvars långa krus ringde samman på de 
knotiga kindbenen, och omkring hvilken ett band 
af tvifvelaktig färg var knutet, med en liten ros 
midt öfver hjessan. När Jungfru Lona återkom, 
neg hon temligen artigt för Itosina och bad hen
ne sedan, i en sträf näston, Vara nådig följa hen
ne till nådi-Grefviiinan, som hon underrättat om 
”nådi Frökens” ankomst, och som bad ”nådi-Frö-

*agade sig till att följa Jungfru Lona; men i dör·
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“ flIren väpde hon sig ora och bad, under ett qval 

skratt ”Min goda Madame” icke glömma sitt IÔ! 
te att skicka ned Tusse till den väntande t® 
tjenten.

— Ska’ ske, ska’ ske! — hostade gumman, °cl 
Rosina följde med Lona. Nu bar det åter 
uppför en liten trappa; men sedan öppnade k- 
na dörren, och Rosina gick genom ett 
halfvarmt rum och släpptes sedan handlest in4’'1 
Tanten. Men nu gäller det att kunna affl1^1' 
henne, med hela hennes omgifning, hvilken S8' 
sina i ett ögonkast tog i sigte. Rummet var ·8' 
ke mycket stort, men inörkt och dystert. 1 
coven stod en gammalmodig säng med mörka ga(' 
diner. Fenstergardinerna voro af samma na·"1’

.» t,
En spegel, svartinuskig och lutande, hängde o1 
ver en bureau, på hvilken åtskilliga piècer ^ 
äkta porcellaine symmetriskt voro uppställda. G^‘ 
malmodiga länstolar voro placerade här och d®*' 
En liten gammaldags soffa,, sådan man Îori0<( 
kallade ottoman, stod under en stor förgylld 
med besynnerliga ornamenter försedd pend^e' 
omkring hvilken en mängd silhouetter och andf* 
småsaker i glas och ram voro ordnade helt sy®' 
metriskt.

Ett hord stod framför soffan, af gult, måla<^ 
trä, ingen smula bättre samt med en tumshW 
uppstående kant och bekiäddt med urblekt, gr^



vaxduk, på hvilken flere runda ringar voro synli
ga; minnesmärken efter koppar och glas. På bor
det stodo följande piècer: en skärmljusstake af 
grå marmor med två pipor, men bara ett tarfligt 
talgljus i den ena; en fläderthékanna af gammalt 
äkta porcellaine, zinkad, koppar dito och en ho- 
ningsburk med papplock; en vacker guldsnusdosa 
ocli ett utslitet glasögons-fodral; en fy rkanlig lapp 
af stickadt ullgarn, som ännu sntto stickor uti, 
således under arbete; en blårutig, tunn, fin och 
sliten linnenäsduk, en gammal Ijnsknekt för kom
mande behof, och en dito klumpig ljussax; vida
re, en stor voluminös gammaldags Bibel och någ
ra smärre andaktsböcker, med skrifpapper, som 
varit hvilt, väl omgifna. I soffan satt Tan
ten. Hon var ett åldrigt fruntimmer, mer skröp
ligt, än man plägar vara vid sextio år. Mager 
och med ett allvarligt drag, som dock ingalunda 
var frånstötande, omkring den tunna munnen. 
Hvarken grått eiter mörkt, eget eller iöst hår 
skuggade hennes bleka anlete, utan mössan, liten 
och curieuse, och nästan af samma färg som an- 
sigtet, tycktes nästan sammansmälta dermed. En 
svart sidenrock, som gemenligen kallades ”Cïref- 
vînnans samojed”, satt snäf och tätt sluten om 
den magra, medelmåttigt långa figuren. En sorts 
fraise eller uppstående tråflorskrus orogaf halsen.
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lappskor täckte 1'ötterna, samt halfvantar af ha( 

ull de magra händerna.
— Välkommen, kära barn! — sade Gref'’*1111®

ijjjl
och strök upp glasögonen i mössan samt tog 
god, förekommande mine, hvilken innerlige»g**1' 

de Rosina, på hvilken hela första acten gj°rt 

bra vidrigt intryck. (
— Kom hit! Får jag se på dig? — tilläde G”® 

vinnan vidare — Jag vill se, hvem du är 

slägten.

life1
COD'Rätt täck och söt, min lilla kära

sine! Huru har' resan' gått? Bra, som jag ^

pas. Du har väl icke frusit? — Lona, —■
e il«1litet mer i kakelugnen och tag sedan al ^ 

bästa upptorkade the'et och laga till deraf 

var lilla Fröken!
Rosina kände sig innerligen glad åt detta

liga tilltal, berättade allt, hvad hon visste oi» si11
far

II6*
resa och andra ting, som kunde intéressera 
ten, helgade framför allt från Bertha och beI1 

•familj, från hvilken Rosina.nu directe kom 
drack med temligen god appétit af det ”upp 

kade théet” och doppade deruti af 
rågskorpor, som väl fordrade en fem mh)0

tot

tei'

inan de blefvo genomblötta, men som sedam 
när man var hungrig, smakade rätt skönt

heM
fc»^1

och anis. Rosina gjorde dock härvid inga sär^'



siande af hela hennes, omgifnlng; till och med gan
ska underhållande samt, framfor allt, god och 
Vänlig. Aftonen föreföll Rosina ingalunda lång. 
Tanten ingick i flera ämnen, med mycken urskil- 
ning och äldre tiders bildning, samt tycktes vara 
ganska road af Rosinas sällskap. — Ett par gån
ger föllo Rosinas tankar helt flygtigt pä en un
dran, oin det upptorkade théet och skorporna 
skulle utgöra hela afton-läckerheten; mèn hen
nes lilla hunger fördrefs dock snart, åtminstone 
för ögonblicket, af rätt underhållande samtal med 
Tanten. Ett par gånger kastade äfven Rosina en 
.flygtig blick på pendnlen, och, när den slog nio, 
bad Lona henne: ”rara god stiga ut i förmaket 
och spisa”. — Tanten gjorde en liten artig ur
säkt, att hon icke följde med, utan stadnade imie 
i sina varma rum, drickande sitt fläder, och Ro- 
sina gick.

Men i förmaket mötte henne flere ledsamma 
syner: En liten bädd, hopsurrad i ett soffhörn, och 
som hon anade skulle vara för henne; vidare, aila 
hennes egna saker, uppstaplade i en hög, och 
på ett mycket stort, gammalmodigt hord en liten 
Serviette anbragt, på Ii vilken var dukadt för en 
person. Der stod en liten assiette med tnnria 
Turkiska hönor, två à tre magra skinkskifvor, litet 
ölost i en stor, kall terrine, och fyra plättar, der 
Bljöl var allråftaude kryddan; allt detta upplyst



af tvänne oformligt långa och dito smala ljl,sl 
tvänne oändligen höga, spensliga och något raI1 
higa ljusstakar. Kallt i rommet var det alide^* 
förfärligt, och en allmän otrefnad bemägtig3^ 
sig Rosina. Hon frågade Lona helt sagte, om i*"1 

framgent skulle ho här, men fick då det hug»a" 
de och lugnande svar, att hon blott för dt# 
natten skulle ligga i förmaket, emedan Gref“" 
nan icke velat låta elda hennes bl if vande Γ*3"1 

förrän hon sjelf kom.
— Herre Gud! — tänkte Rosina — MidtiskoJ* 

bygden! — Men, bara hon kon» in till Taidel1’ 
så glömde hon nästan all den ytterliga husbåt 
samhet, som äfven i den minsta småsak uppeld 

rade sig.
Sedan Grefviunan läst ett par capitel i * 

hein högt för Rosina, tog hon vänligt godnatt 11 
sin unga slägting, icke förglömmande,, att lee®^ 
bedja henne räkna fensterrntorna i hennes nya»0* 
rum och sedan drömma något angenämt.

Detta var icke så lätt verkstählt som sag1'*’ 
ty fenstren voro fyra och dertill ganska hH®' 

med många mindre rutor. Rosina var dock 1105 

barnslig att räkna dem alla, och, med en viss 
ten förundran, — och hvarföre skall man t*e^* 
det? — med en af dessa små glädjekänslor, s°^ 

»an har, då en liten önskan i den vägen CP^ 
fy lies, fann hon, att rutornas antal precist utg]®f



de detsamma som bokstäfverna i hennes eget och 
— Axels namn; hvilket hon knappt vågat hoppas, 
när hon började räkna, men som hon tyckte skul
le vara, hvad man kallar, ett g od t omen.

Hon tänkte mycket på Axel och det steg, hon 
nu, af ren och god öfvertygeise, tagit, inan hon 
somnade, och rodnade starkt, när Tanten andra 
morgonen frågade henne, hvad lion drömt, ty 
mer än väl mindes Rosina, att hon tyckt sig åka 
på släda med Axel, i glindrande månsken och 
med klingande bjeliror, just sådant det varit den 
föregående aftonen; men, ack, huru olika! — I 
drömmen, den ljufva, ersättande drömmen, der 
satt Axel vid Rosinas sida, höll hästarna med 
venstra handen samt ritade med den högra och 
skaftet af sin chambrière, Rosinas namn på fot- 
sacken af släden, der litet rimfrost fäst sig. Ro
sina hade i drömmen känt sig lycklig, och lyck
lig derigeuom, att hon tyckte sig känna, att Α
χεί var det äfven. Hon vaknade, så lifiigt dröm
de hon, och det drog länge ut, inan hon hann 
besinna, livar hon var, och för resten den kalla, 
likgilltiga verkligheten, så himmelsvidt skiljd från 
det enkla, men så lifiigt sköna af hennes nordmä- 
dröm. Hon suckade djupt, bad Gud förlåta hen
nes både sofvande och vakande drömmar, vände 
sig några gånger på sin otrefliga, sluttande bädd 
och somnade åter med ungdomens afundsvärda,
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allt förgätande sömn. Det är först längre fr3® 
leih ad slid en, som sorgen och lidandet icke en 
viker under sömnen, utan endast tager an«® 
phantastiska, ängsliga former.

Grefvinnans godhet mot Rosina ökades *el 
livar stund, och hennes samtal roade verkligel 
Rosina och voro en balsam för själen, jemnfÖrl'1 

med Tante Lisbeths tupptal. Men, ack! — Ta11'1 
Lisbeths kaife dereniot! Det var en nektar c®'1 

denna blandning af cichorie, bränd råg och rost0“ 
bröd, som hon nu njöt. Och Tante Lisbeths gi'“1* 
da sedan! En enda thésked deraf hade, inédit 
sats af vatten, kunnat blifva ett lika godt blå8* 
tigt fluidum som det, hvilket nu sqvalpade öD6' 
för hvart steg Jungfru Loua tog, med den l^1 

gammalmodiga silfvergräddkannan. — Och 
dames smör! och Madamcs bröd! — Ack, dat 
för likt sin författare och for olikt allt, h,# 
Rosina förr känt. Hon drog ofta härvid en bar® 
suck och tänkte ibland på fordna lider, på s|1 
beroende ställning i Hfvet och sin bortslös^- 

förmögenhet, som annars sällan nog föll ht’1*11' 
i minnet. Till all .lycka för den arma, unga I50' 

•sina var hennes rum temligen trefligt och h®^. 
en viss liten local-likhet med det, hon hebodå1 
på Ulfsborg, hvilket på den sednare tiden bli^ 

henne oändligen kärt och dyrbart, man kan ϊ8

aldrig gissa hvarföre. Dagarne framfloto nu loj
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stilla och magert. Rosina läste ofta högt för sin 
Tante och öfverraskades angenämt af hennes so
lida och själfulla anmärkningar. Man hade skrämt 
Rosina med, att Tante Julie endast sysselsatte sig 
med andlig lecture; men långt derifrån var för
hållandet. Motgångar och sorger hade låtit Gref- 
finnan söka och finna i religionen och dess ntöf- 
ningar sin enda tröst; således både föredrog och 
företog hon alltid Bibeln och andliga skrifters 

L läsning, utan att dock förakta eller vara liknöjd för 
snillets och känslans alster, hvaribländ bon dock,

! tills Rosina nu kom, icke kände, det ringaste af 
nyare tidens rika hel-, half- och omogna skot'- 

( dar. En liten skildring af Grefvinnan kunde här 
|i ieke vara ur vägen, och skulle den kunna bevisa 
f författarens till Cousinerna ännu oomkullkasta- 
ji de sats: att våra små-fel oftast äro enda orsaken 

till våra stora sorger och lidanden.
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Cap. 12.

I held cmsigtct hvilar cn öm sorg
dcnhet, som förråder en gäckadk^ 
sla, (det smärtsammaste af äÉ)éf 
kad i den punkt, der hjertat stillt 

alla sina förhoppningar.

L a dy Mo rg a n (vid ätfK1611 

Mime Sevigne'’s portrait).

refvinnan Julie II. var vid nitton är en
vacker, rik, temligen glati och liflig flicka, färä 
skade sig i en glad, yr, jemnårig, fattig co«srt 
som äfven älskade henne med hela urigdo.i«e|1 

häftighet och omöjlighetens envishet, ty flic® 
fader, moder och slägt lade alla möjliga hinder 
vagen för denna, både hvad år och andra fÖrl*^ 

landen beträffade, opassande förening. Yngli11^ 
koin snart ut i verlden och behöll väl alltid ett ijl1

jen

inne af sin ungdomskärlek; men hans trohet'
visst icke perenn eller af den bergfasta sort
långt derifrån. Qvick och liflig, glad och yr, 
tyckt hvart han tog vägen, älskad af förmän °c 
kamrater, var hans unga lif en kedja af dels 
skyldiga, dels litet tvetydiga förströelser och 1,0 

Icke så med den arma flickan. Pådef«rst

åren, sedan föräldrarne skilj t de unga älska»
förlorade hon alla sina yttre behag. Hon °c
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here med henne trodde, att hon sörjt bort dem; 
imellertid blcf hon med åren lugn, kall, liknöjd, 

,, butter, tvär, af ingenting interesserad, ingenting 
F ÏOad, kallsinnig för alla andra och med bitterhet 
? betraktande, huru kallsinniga andra voro mot hen· 
i1 ne. Aren skredo fram, fader, moder och fiere 

sJskon dogo undan. En stor förmögenhet gaf heri- 
>1 nu ett visst anseende och äfven en viss liten 

anstrykning af förnöjelse och tillgänglighet. Mån
ga, som förr icke brytt sig om henne, närmade sig 
nu oförmärkt af tusende olikartade skäl, och hon 

^ började äfven likasom att äter upplifväs och fa 

1,1 smula sinne för lifvets goda och fröjd. Yng- 
i' Ungen rustade under tiden bort sin lilla formö- 

genhet, gjorde dessutom skulder och invecklade 
' sig i små svårigheter, som väl ännu icke verkat 

■ på hans glada, muntra lynne, men som hotade att 
göra det. Utsväfvande var han dock icke, men en 

if* glad själ, som alla höilo utaf, alla ville väl, fastän 
många profiterade utaf. Många år voro framlidna, 
Under hvilka tie båda ifrågavarande icke hade sett 

,fl' hvarandra. En vacker dag återvänder den unga, 
*1 ^skvärda Grefve H. till sina barndomstrakter; Frö- 

ben Julie blir, vid den nästan förgätna älskarens 
)0 asyuj likasom på nytt född. Hos henne vaknar 
i bärleken mång-fördubblad. Hon blir på en gång 

T^tan mild, glad, ja, hon får till och med ett 
|C ltet svagt återsken af sitt fordna utseende, åtmin-
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stone dens ögon, som en gäng älskat hennft «<
och allt detta, af bara kärlek! Hos den unga Gref' 

ven vaknar äfven en barndomskänsla. Hans intet' 
esse blåser derpå, Fröken Julie blaser défi·8’ ^ 
hela ver!den blåser derpå. Man yrkar, man >-a‘ al 
»1er, man tillstyrker från alla sidor, man prats1 
de båda parterna i öronen, att de kunde aldrig s» 
göra något klokare, bättre, mer passande, U1** _ 
rätt än att, som Fritliiof och Ingeborg, räcka W ^ 

åen ”åt barndomsvännen, dt sitt hjertas älskad«·.

Den unga mannen betänker sig något, §' 
tyor sig redan vara ifrån alla vidare förvillels^ ®( 
af kärleken och sinnenas roagt samt hoppas b!if'' ‘ 
va lycklig i en förening, endast grundad på sa»1^
lillgifvenhet och aktning. Hans medellöshet «cl1 

hennes rikedom ingår väl äfven något i beräknW 
dock mindre än man skulle trott; men, honom 
stan ovetande, bidrager den ändå att göra fi>f';
hindelseu mer möjlig, mindre stötande och n#T° 

bjudande, än den kanske varit i motsatt fall,
oaktadt jemnårigheten, var hon nu ett äldre fr1111 

timmer, och han ännu en ung pojke, så i utseen‘le,r 
som tänkesätt och sätt att vara i allmänhet. I*V 
skrider således till saken. Han friar. Han * i 

ja. Han är ganska glad. Han gifter sig. 
tror sig vara lycklig — han tror sig icke mer « 
ga något att önska; men, ack, hnru kort är ic 
den villan! Hans maka kan väl älska med δ*ιί®



°^5ι fasthet; men hon har icke förvärfvat den sto- 
ra konsten att hade vinna och behålla en mans 
Briefe. Hon tror, att, när han nu en gång är hen- 

nes> så kan intet taga honom ifrån henne. Ilon 
atertager snart sin tvärhet, om icke just emot sin 

så ernot alia andra. Hon innesluter sig en- 
samt inom sitt hus. Hon utvecklar ailt mer och 
115er en förfärlig hushålbifver. Hon vanvårdar 
8ln klädsel och gifver ät sin omgifning ingen be- 
haglig prydlighet. Men, med allt detla, är hon 

god, välgörande, älskar sin man och ville för ho- 
ΐϊθιη göra hvarje större uppoffring i verlden. Men 
'ta små nppoffringanie, att dessa ens behöfvas, mär- 
ker hon inte, anar inte, och mannen näns i bör- 
tan icke göra henne uppmärksam derpå, vill det 
leke, ehuru det plågar honom, och slutar med att 
■eke bry sig om alltsammans, utan vara en bjer- 
tans god och beskedlig man mot sin hustru, men 
söka annorstädes sia. trefnad och sina nöjen. När 
Grefvinnan detta märker, då är det för sent att 
tfhjelpa. Hennes små-vanor ära nu inbitna, och 
hans köld är obotlig. Nu äro hennes ögon öppna, 

en gång för sanningen och för tusende tårar. 
P°n ville gifvit sitt hela lif, om hon varit annor- 
fanda ifrån början; men det hårdaste, det bittra- 

fte af allt är, att det nu icke lönar göra någon 
Reform, emedan det till intet skulle tjena, tykäu- 
!,ta« och det varma af tillgifvenlieten är nu en
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gång for alla hos honom ohjelpligt krystallisera^1 

Den gräsligaste svartsjuka, de bittraste qval tär» 
nu den arma olyckliga frun, som dock är för g° 
och för finkänslig, att med knot eller förebråelse1 
ofverhopa sin alltid goda, alltid vänliga, men a·1' 

tid iskalla make. Till Gud, endast till honom v*®'
i o »i o|

der hon sig med sin klagan, och, som non,Pa 
hela, var fri från alla samvetsförebråelser, f8«11 
hon tröst i detta sitt vädjande till det högsta '» 

sendet.
En son, den unga Albert, som hon, efter « 

mångårigt äktenskap, sent omsider fick glädja to 
åt, gaf henne mycken tröst och sammanknöt »»' 
got litet de båda makarnes slaknade band} n>el1 

inom kort tid ville ödet, att detta skulle brista 
och hållet. Denna gången var det dock döde«» 
som lade sin kalla hand imelian dem, och som e»'· 
ka. kände Grefvinnan, huru outsägligen hon ock i>1' 

skat sin man, likväl nästan mera ro och lugn, 81 
ofta förr under sitt föga afnndsvärda äktensk»f 
Hon drog sig nn fullkomligt ifrån verlden, förf«1 

så småningom 1 sin medfödda och ärfda smak 
sträng hushållning, eller egentligen: sparsamhet 
småsaker, ty i det hela var hon verkligen gifnu! ’! 
och en behöfvanda gick sällan ohulpeu ifrån he«' 
ne. Hela sin jordiska kärlek egnade hon sin s°"’ 
som var en fullkomlig af bild af fadern, sa till 
seende som lynne. Som han så sällan kunde
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ïa kos modem, började hon, ju äldre hon bief, 
k® π na en tomhet och saknad af alt vara så ensam, 
och en viss ånger att så alldeles ha dragit sig ur 
Terl<len, men en stor skygghet och motvillja att 

åter inträda. Af sig sjelf hade det aldrig 
kunnat falla henne in att tillbjuda en ung, glad 
^icka att dela sin ensamhet; men, då Bertha, sona 
alltid varit hennes ideal af unga fruntimmer, ta- 
latle om Resina och framställde hennes och sin 
önskan, att hon skulle få tillbringa någon tid på 

; Ödensnäs, kände Grefvinnan en viss glädje der- 
öfver, nästan mera än hon visade, ehuru hela 
tenues svar till Bertha antydde, att Rosina var 
ganska välkommen. För den, som dragit sig ur 

I vfrlden, när det icke egentligen skett för att fä 
meditera och philosophera i frid och ro, utan 
mer emedan man icke orkade att trifvas der, fi
ger det ett visst behag att blifva uppletad, ihog- 

j kommen och vaknad, som hörde man ännu till dea 
verid, man sjelfvilligt lemnat.

! Äf Albert hade hon hort Rosina så mycket
berömmas, och, långt ifrån att detta var ett skäl,

, som kunde afleda hennes bifall till Resinas hit-
jjkomst, emedan flickan nu mer var fattig, tänkte
J ^refviunan med smärta på, huru liten glädje och

tillfredsställelse hon haft af sin rikedom, så att hoa
Ü. ....
(/Hi och med icke kände sig obenägen att gilla AÎ- 

AxeL I, flu



Iwrts sraak, ora den fallit pä den unga Ro«n*- 
Blvg, försagd ocli nästan rädd för nutidens men 
niskor, hade Gr ef v i nu an alltid med grämelse tanfc* 
sig· den tid, da Albert skulle hemföra en maka, 
som hon icke förstod sig på, och som skulle tro
ligtvis fråntaga henne hela hennes Alberts förtro 
ende, och kanske tiligifvenhet äfven. En fly?41® 
förhoppning, att genom Rosina ännu mer binda bo 
nom vid sig och fädernehnset, rann upp, först na* 
Albert i ett bref yttrade sin glädje öfver Rosin38 
tilltänkta ankomst till Odensnäs, och ännu meb
när hon sedan såg och lärde känna den älskväid8' 
goda, alltid nöjda och, som det syntes, alltid g·3' 
da flickan. Somliga naturer hafva den lyckan me(* 
sig, att, äfven om de sjelfva känna sorg i hjertab 
icke dermed smärta andra, utan ega en glad yt®’ 
som är så angenäm för de omgifvande, och soi® 
gifver tusen gånger mera tillfredsställelse, än ad 

for likgilltiga, och till och med för sina vönneh 
utgjuta sina qval och lidanden i ack och o oc^ 

månskenstankar. Åtminstone för qvinnan är den
na lilla förställning högst nödig och nyttig, # 
ver mången ersättning för den lilla möda, den ko
star, och blir slutligen en god och helsosam vana» 
högst hehaglig och önskansvärd för hela henne* 
omgifning. Denna dygd egde Rosina fullkomlig 
i sin magt, och i rågadt mått, huru uppnå41"® 
och naturlig hon annars var. Inom en half tim111



kunde hon i ensamheten smälta i heta, vemodiga 
tårar eller skratta och skämta bland andra men- 
niskor. Hon blef snart hela husets favorite, här 
Ukasom öfver allt, der hon vistades. Svårast var 
det väl med Madame, som förut aldrig i sin lifs- 
tid, och icke en gång i sin mans lifstid, haft me* 
ra än en favorite: en grå katt, som hon satte på 
Osbeckska euren en gång i mjölkbrist, tills han 
dog. Hon var egentligen Grefvinnans snålhets-or
gan, personifierad, ty, hade icke Madame varit 
med ifrån urminnes tider, så skulle Grefvinnan 
aldrig hvarken blifvit eller fått namn för att va
ra, hvad man på gamla ’’hofspråket” kallar mesgui- 
ne. Sjelfva Madame började nu draga sina torra 
lineamenter till ett litet mysande, när hon fick se 
den rödblommiga, glada, vänliga Rosina; men i 
början hade hon mer äu en gång gjort den visa, 
sanna, ehuru sorgliga anmärkningen, att, när hon 
fordom spenderade en benbruten elier annars i 
våda omkommen kyckling på nådig Grefvinnan, 
kunde den vara hela veckan; men nu blef icke 
mera Bfrigt, än livad den nya, mjölk-afvanda katten 
fiek, som blifvit inlärd att äta ben, alldeles som en 
hund, af hvilket slägte icke en enda fanns på stället, 
Rosina till stor harm, som livar dag frågade, om 
inan icke skulle få en hund, som skällde. I bör
ja» svarade ingen på den frågan, sedan log man 
at Frökens längtan att få en hund att leka med;



men datât bief dock, att Tusse, grefvmnans gs®' 
la betjent, en vacker dag framkom med en valpi 
som antogs och anbefalldes till Madame’« synnerlig3 
välvilija. Men, om denna väl vil Ija, besynnerligt nog i 
tuunat forvärfvas af Rosina för egen del, så blef 

det likväl vida svårare för Hektor, livartili Rosin®» 
troligen ledd af forntida minnen, döpte sitt enda be- 
ständiga sällskap pm alla hennes ensliga ströfverior 
i den vackra, tnen ödsliga och något dystra trakten·

Ännu hade hon icke sett Hofmarskalken, Gref- 
vianans broder; men till Påsk väntades han, o®'1 
till Påsk kom han äfven. Madame hade just, hvai 
man kallar, bullat upp till denna högtid: bakat hvita 
kakor, med ituskurna russin här och det-uti, snoka* 
οίver 9 ägg, som gingo åt ensamt till Herrskapet, och 
gjaifrört hafregry.nsgröten, på det den ieke sk ni' 
le blifva vidbränd, da den väl ändock fått passera» 
lEsn icke blifvit så välsmakande och läcker so® 
nu. öst upptorkade thé’et gömdes tills vidare, e» 
t-iésked rigtigt kaffe blandades till den andra mixta- 
ren, litet potatoesmjoi invispades i den sä kallad® 
gräddan, och en gammal tupp, men frisk och f»r' 
dig, och nästan likasom litet fet, fick sätta till 
1 if v et för denna högtidlighet, likasom en kalf» 

men se, det var för att han inte ville lefva. 
nu npplefde han (kalfven) å ny o, om icke just iför' 
yngrad, likväl i så många flera former, dels som ett 
smakligt fricassée, dels i en oskyldig bouillon, del*



i något,, gem· Madame kallade blanquette på kali“, 
samt i någonting, som skulle föreställa coteletter, 
men som var tikare klacklappar eller något annat 
af vanligt gotU skinn eller läder.

Sjelfva Påskaftonen, på eftermiddagen, atilatt- 
tle Hofmarskalken. Tusse stod i malätet livré på 
förstugutrappan och tog emot, och Kosina skada
de från sitt fenster det gammalmodiga,.men snyg
ga och putsade equipage, som nu inkom på borg
gården, svängde i lagom traf deromkring och stad- 
nade vid porten. En gammal kusk- med trehör- 
nig hatt,, prydd med röd plume och. guîdgaloir, 
samt med1 vapensnören omkring krage och uppslag-, 
satt med gravitet på kusksätet. En gammal tie- 
tjent,. lika utstyrd, stod bakpå. En gubbe meå 
pudrad t hår stack ut hufvudet genom fenstret, 
så snart vagnen kom in på gården, och, når den 
stadnade, af v en en fot, beklädd med strumpa, sko 
oeh spänne. Det hela föreföll·, som hade sjelfva 
Tante Aristocratie varit ute och tågat, ty der af 
hade allt, ifrån det stötBta till det minsta, en full
komlig anstrykning, och. detta med rätta:

Hofmarskalken var en. half broder till Gref- 
finnan och många år äldre än- hon. Ilan var en 
af dessa mångfaldiga, Charakters lösa raenniskor, 
som icke äro onda, emedan de kommit i Vana att 
'»ra goda. Han var gammal ungkarl, hade aldrig 
^arit gift, knappt lurat d.erpå, hade i. yngre åren
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Bväfvat från Momma till blomma och i äIil re be* 
sinnat sin egen erfarenhet, alt en gammal ma" 
och en ung hustru äro tvänne de mest omaka 
ting i verlden. Han hade alltid varit, hvad ma» 
hallar en qvick och rolig karl. Han hade varit 
en ifrig och omtyckt koryphé vid Gustaf de» 
Tredjes fjäderlätta hof, och nu hade han haft de» 
förtjensten att aldrig det minsta följa med si» 
tid, utan fullkomligt stelnat i den form> de pri»' 
ciper, den ton och anda, som då rådde. Hur» 
mycket detta skulle svära emot nutiden och dess 
eviga sträfvande uppföre, kan hvar och en lät1 
föreställa sig. Det enda, man med skäl kunde af- 
undas den gamla mannen, var, att han tyckte, ti
den gick så fort. Han talade ofta om: ”För lia- 
gra år sedan, i sal. Konungens lid” och menad» 
då alltid Gustaf. Han grät ännu vid minnet »f 

den "förtjusande Marie Antoinette och den he
dersmannen Ludvig XVi” samt kom i raseri, bar» 
man nämnde Franska revolutionen, Napoleon elle»
någonting, som i den nya tiden haft sin upprinnelse-
Om ångbåtar, ångvagnar, diligencer och const*" 
tutioner etc. talade han aldrig, så vidt han kunde 
det undvika, ty han var för qvick att fördöma dem» 
och för envis att berömma dem. Om Gustaf ta
lade han som om ett orakel, icke så alldeles om 
hans värda Herr son, men dock alltid med tillbör
lig vördnad. Hvad som verkligen var roligt alt



höra, sa var det hans olika beskrifningar på en 
beskickning till Paris 1790, och en dylik 1804, 
hvilka han båda åtföljt. — Att han öfverdref i 
Mycket, hördes ganska väl; men hans qvickhet 
fick likasom en ny vind, när han började afmåla 
det, i hans tycke, alldeles befängda af Napoleons 
hof, samt hans familjs diktande och traktande alt 
lära sig åt som Prinsar och Princessor, oaktadt 
de Renligt Ilofmarskalkens mening) mer voro lika 
betjenter och kammarjungfrur, som man klädt på, 
”pour faire la masquerade”.

— Hvarje passion, glädje, sorg, kärlek, harm 
och hat — tout infin — sade han — återspegla
des på deras rörliga Corsicanska anleten, och man 
sökte förgäfves denna nödvändiga vernis du mon
de, så oumbärlig vid ett hof, och genom hvilken 
ingenting hvarken får eller bör penetrera.

När man frågade honom, ora Napoleons sy
strar och flera andra den tidens skönheter, om 
de icke voro vackra, svarade han:

— Si fait! beauté de griselte, beauté de sou
brette, pas plus.

Han berättade ofta, huru han och några hem
komna emigranter gått fram och åter på de sto
ra féterna och samlat befängda svar och uttryck, 
hvilka han påstod passat vida bättre “les poissar
des, les dames de la halle1', än hojfruntimret. Han 
hade några vissa binamn, som han alltid gaf
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den tidens acteurer på verlds-theatern, när fr*' 
gan blef om dem. ”Napoleon, le petit Lion”, sS' 
de han alltid, och, talade man om Murat, så va* 
han genast färdig med sin ”Harlequin” — Joseph, 
det var un honnête bourgeois, Lucien en sclioL 
fuchs, Junot, Ney etc. de braves soldats, rien q'lC 
cela. Madame mère une bonne commère d’un8 
petite ville de province, men Josephine och lie11' 
nes båda barn nästan de enda, som han medg&f 
hafva ”bon ton, du tact, usage du monde, l’a>f 
comme il faut”, hvilket sednare var bans aî<h'3 
hvassaste loford, till hvem det gafs. Kunde ni»11 
1;ara sålla ifrån allt det öfverdrifna och obillig3' 
sora trängde sig med, så fanns ofta en fond af 
sanning i hans reflexioner och omdömen; men maii 
måste ha noga studerat honom, för att det kunnfo 
och detta studium var på det hela icke tacksamb 
ty han var egentligen — hjertlös, och det är ed 
folk, som man bör söka sig långt ifrån vid all* 
tillfällen.

Hofmarskalken var på långt när icke så rik, 
som hans syster, Grefvinnan, emedan ban förstör* 
en stor del af sin förmögenhet. Han var docfc 
ingalunda fattig, utan väl bergad, ”som man säger”· 
Han bebodde en egendom, som från urminnes tide* 
varit i familjen, sköttes sjeif af en gammal Mai®' 
sell, som fordom var vacker, förekommande och 
snäll, men nu cndsint och myndig; hvilket Hof"
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marskalken dels knatade öfver, dels var rätt nojl 
Med, ty, otn lion ieke varit, så hade huset halt 
föga bestånd. — Hon hette Agatha, och han ta
lade om henne, dels som en trogen tjenarinna, 
dels som en ond ande, allt som hans minne fram- 
speglade detta femtioåriga, raska, tilllagsna, arg
sinta och hämndlystna väsende. Sin gamla syster 
dulie Och hennes son Albert var det enda, som 
han verkligen trodde sig älska raed sitt utnötta 
hjerta.

— Välkommen, min bästa Jean Jacques! — sade 
Grekinnan.

— God. dag, god dag, ma chère soeur! — sade 
llofmarskalken, och de gamla omfamnade hvaran
dra artigt och syskonligt. Itosina presenterades, 
och Onclen yttrade sitt välbehag öfver ”den lilla 
täcka, gentiia, allt för täcka, allt för gentik Cou
sinen.”

Medan han nu sprakar med ”sa chère soeur” 
om resan, om väglaget, om sin katarrh, som lagt 
sig på bröstet, och de eurer, som Agatha nyttjat 
derfiir, om sin plan att dricka Medevi denna som
mar, så väl som de förra, och om sin gamla be- 
fjent, som fått den sottisen i hufvudet att villja 
gifta sig, så lick Uosiua tillfälle att betrakta den- 
ha gamla figur, som i sin ungdom lär varit en 
verklig Adonis, enligt alla gamlas utsago oclv fle-

jMwtraiter, som hängde här och der på ödeas-
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Ms. Nu var ban flintskallig och bar calotte· 
Omkring hans hals voro svepta flera alnar hvit* 
musslin, ganska prydligt och ordentligt; men inge" 
skjortkrage syntes till. Återstoden af hans hår 
utgjorde en liten nätt piska, som, väl ansad ock 
knuten, hängde på den inellanblå rocken af fiab 
Franskt kläde. Vesten var af Engelskt hvitt p1’ 
que', läng och med en liten snusdrifva här od1 
der. Underkläderna voro Jjuslmma och slutade 
litet nedanom knäet. Strumporna hvita som snö· 
Någon gång nyttjade han väl suklade stöflor, me11 
sällan annat än silkesstrumpor, hvita, svarta el· 
1er spräckliga, med skor och silfverspännen, sa®* 
guldspännen, när det var rätt rasande. Ilans hal* 
var en egen invention, olik alla andras, och han* 
kamlotts-kappa, brun med grönt foder, tycktes a*' 
drig ha kunnat hänga på någon annan än bono®· 
Hans stora rörkäpp, med guldknapp och svart re®t 
var hans beständiga följeslagare och leksak. F11 
bonbonnière, med ”pastilles galantes”, cobeber och 
magmorseller, låg i ena vestfickan, och en eau-de* 
lavendc-flaska, med guldblommor på, i den and)’»· 
Snusdosan var af guld; men på locket var Mari® 
Antoinette’s portrait i email, hvaraf dock näsaß 
ech hakan började saknas. Hans klocka var eti 
prober-ur, ”som icke dragit sig fram eller tillba* 
ka på fyrtio år”, för resten present af salig liv*' 

tig . Fredrik, vid hvars hof hast varit En
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mörkblå eller mörkröd batiste-näsdnk, tryckt mei!
Ii vitt, svängde han jemnt fram och åter samt slog 
dermed bort det snus, som då och då spilldes 
på vest, stolar, soffor och golf. Men, föll näsdu
ken ned på golfvet, så skulle genast ringas npp 
gamla Stolander, för att anskaffa en ren. Ett 
Eransyskt ordspråk hade han färdigt vid hvarje 
tillfälle, och ofta kom det ganska piquant och, 
som man säger, träffande hofvudet på spiken, 
Var han vid godt lynne och tyckte, det löna
de, så hade han en mängd madrigaux och qua- 
trains i sitt minne, hvilka han citerade qviekt och 
roligt, och utan att man kände sig ledsen dervids 
Blef han mycket animerad, så sjöng han meå 
darrande röst, men icke falskt, och med ett för
underligt ansigtsspel, flera airer och qvicka eou- 
pletter nr äldre Fransyska operetter och vaude- 
viller, der han lade så noga vigt på orden, att 
det naiva och småqvicka deraf aldrig kunde und
falla åhöraren. Alla Unga, vackra fruntimmer 
tore säkra om att i honom finna en verklig ado
rateur, pour peu que de icke voro snäsiga, il lat 
Uppfostrade* brölo på någon provins-dialekt, kläd
de sig Illa eller ieke förstodo Fransyska s& i grund, 
att intet af gubbens små qvickheter, infall och allu
sioner kunde undgå dem, eller att de icke moquerade 
sig öfver le loti vieux tems elkr affecterade att vara 
ftr mycket intagna af nutidens nya anda etc., etc.



Bl saiîe îian lara: ”C’est si commun, peint I® 
"gentillesse, point de grace, et pour de l'esprit?"” 
"Oh, il n’y en a pour deux liards!” — Men detta 
var alldeles icke händelsen nied .Resina. Ho® 
fattade och besvarade, naivt och artigt, alla ha»8 
små saltkorn och fina allusioner. Hon skrattade 
gerna åt hans, ofta rätt ijvicka och väl placera' 
de, Infall. Hon svarade honom ledigt, på re®) 
god Franska, när han tilltalade henne så. H°n 
sjöng små Franska visor till sin guitarre, och en13 
näpna Svenska äfven, hvilka, med hennes ledig®) 
glada sätt att framföra dem, roade gubben o b t“ 
ekrifligt. Han hlef ibland så glad, att han k lap' 
pade händerna och ropade: ”Bravo, Bravissimo· 
"C’est charmant, — e’est parfait, — on ne pel,i 
”pas mieux! — encore una volta, s’il vous plaiH 
”belle petite cousine!” — Och då blixtrade de 
Jißiga ögonen och de hvita tänderna, hvaraf ha14 
ännu hade hela munnen full. Rosina gjorde h°' 
nom gerna till villjes, och inom en liten tid kom' 
mo de gamla i tysthet öfverens om, att hon vi* 
en ”charmante flicka” — just en sådan, som pa®' 
gade till unga Albert. Gubben såg på ytan, GrefJ 
vinnan på den förträffliga kärnan hos den ung® 
flickan, som för livar dag hlef henne kärare, faäl 
hon obetydligt hade den förmågan att visa dett®' 
Middags-eonveraationen var nu ofta ganska rolig· 
Hofmarskalken gjorde ibland så qvicka och roliß8
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atimärkaingar eller jemnförelser, mellan sin Aga
tha ocJi den af honom väl kända gumman ”Mada
me” och deras kok-konst, att ltosina ofta var fär
dig utbrista i det ungdomliga, hjertliga skrattet, 
som nästan gör ondt; men hon hejdade sig alltid, 
ty hon visste ej rätt, om det icke kunde stöta 
laute Julie, och det vilie hon visst inte, eller 
kanske finnas obehörigt af Oncle Jean Jacques, och 
det villa den goda flickan heller inte.

— Age charmant! bara lek, bara glädje, point 
de souci, point de tristesse! — sade Hofmarskal- 
ken ibland, när llosina hoppade ut, och han visste 
icke, kunde aldrig anat, fattat eller begripit, att 
hon då ofta sprang upp på sitt lilla rum, kastade 
sig i en viss ungdomsförtviflan öfver sin bädd 
och sade knappt hörhart, likasom ur hotten af 
hjertat: ”Axel! Axel! O miu Gud, om dit älskat 
”mig! Huru salig skulle jag då icke varit? — Och 
”nu! — nu finns icke en stjerna, icke en enda 
’ljuspunkt på miu framtids himmel.” Men, om nå
gon kom och sade: ”Grefviunan frågar efter Frö
ken.”— ”Hofmarskalken frågar efter Fröken,” — då 
svarade hon: ”Strax!” — torkade hastigt de vack
ra mörkblå ögonen, klippte litet med de långa 
ögonhåren, att inga spår af tårar skulle synas, 
»ch ilade ned, — som det tycktes — lycklig och 
glad.

Sådana måste -«pinnans sorger, sådan, qv ninatts
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försmådda kärlek vara. Tiga och lida, le med Is' 
rar i ögat, se lugn och nöjd ut, fast hjertat br·' 
ster, skratta och skämta med dödsqval i själe1*1 
se der, hvad qvinnan fått på sin l«tt i stället fö< 
mannens mod, djerfhet och tapper he t, och må h®11' 
da är det ena icke bättre att förvärfva sig äit 
andra. Mannen har åtminstone en lön i verldefl* 
gillande och benndran, qvinnan endast af sitt tf 
sta inre medvetande. Ande, ännu icke omgifv«11 
af jordiska former, säg, fivilket vill du b!ü'a' 
Ilvilket iif är lättast att vandra, mannens el^f 
qvinnans? Väg båda delarna noga och välj sed®11’ 

I Rosinas tysta, gömda kärlek låg dock en I>e* 

verld, full och rik, som alla inbildningsverhls1* 
Den \itgjorde på en gång hennes sorg, hennes glî4*' 
je, hennes sysselsättning, sällskap och den pu»^1 
till hvilken alla hennes ungdomstankar, de mätt® 
då utgått från hvad ämne som helst, dock slutD' 
gen coneentrerade sig. Hennes första tanke, 
hon om morgonen vaknade från sina drömmar,oli 
Axel, var Axel. ”Är det vackert, mildt, blidt v®' 
der i dag, -— sade hon då sagta för sig sj.eif 
så skall han dock en gang, långt fram i tiden,se 
mildt och innerligt på mig; men, är det fult οβ& 
kallt i dag, då —” — Och, om det nuvarenskö® 
vårmorgon, då klädde hon sig fort och glad-tsa^ 

hoppade, sjungande osh jublande, ned i parken; mel1j 
var det mulet och regnigt, då perlade sig e» ia?
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1 hennes öga, och med morgontoiktteo gick det 
långsamt och modlöst. Säg eller hörde hon ett 
fciffertal, stort eller litet, så tätiade hon i fintlig- 
tet med sjelfva Sesemau att derntur leta något 
tal, som sammanträffade med antalet af bokstäf- 
Ver i Axels natnn, eller hans födelseår, eller hans 
ålder, eller hans nummer bland Friherrar, eller, 
tned ett ord, något som hade ett, om än aldrig så 
ringa, afseende på honom. Af alla träd, som na 
knoppades, var Al henne det käraste, och hvar"
före? Jo, A och L voro ju initialbokstäfverna af 
hans namn! Frithiof var fordom hennes ideal, nu 
var han ett intet mot skaldens Axel. De få små
saker, hon fått af Axel, det var gull, allt annat 
mull. De sanger, hon hört af honom, voro de skö
naste i veriden. Dem han icke sjungit, kunde va
rit musikaliska mästerverk, och ändå af lika rin
ga värde för henne. Såg hon något rätt skönt, så 
var det alltid likt Axel, vare sig sedan, att det var 
en blomma, en fogel, en vårmorgon, en sommar- 
aiton, en lätt sky, en bländande regnbåge, åska 
och blixt, månsken och nattlig tystnad. I månens 
anlete såg hon fullkomligt hvarje hans drag, med 
Woustaeher och pipskägg, samt de svarta, ofta nog 
sammandragna ögonbrynen. Läste hon om en tap
per, ädel, frisinnad riddare eller en hjelte, sorti 
offrade lif och gods för frihet och fädernesland, 
·* ut som Axel. Läste tea om en sån-
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garkonung-, §å var det han; meß,läste hon em Ifil' 
sainma, dumma, iubilska, tafatta, enfaldiga fu^' 
komiighetfflkräk, som skulle föreställa romanbj^ 
tar, så sade hon: ”Fy, hvad äro de väl mot A" 
xel!” Nappade hon bladen af en prestkrage, så'l,( 
spådomen om Axel. Såg hon en lång smal bi-ai,lj 

i kakelugnen, eller hörde hon skatorna skratta,s* 
tänkte hon: ”Tänk, om han kom!” Men han k01,1 

icke, utan i hans ställe kom någon annan, som
o

sina äiven tänkte på ibland* när något derom r 
minde, och dä alltid med vänskaplig och syste! 
lig tillgifvenhet, med ett ord: sonen i huset, ' 
han, som Tante Julie och Oncle Jean Jacques dse|t 
och bestämt till ilosinas make (just som g»1®'* 
pläga det göra, utan att fråga de unga), såle^’ 
vår unga, yra, glada cousin Albert, yngre, y*'a|i 
och gladare än någonsin, af bara tankan, att ^ei 
gamla tråkiga Odensnäs nu mer innebar en sk3**1 

större än hela Odensnäs sjelft, nämligen ”den ^ 

la, söta, vackra, förtjusande, glada och muntra 
sina L.”

Det var en skön oeh Mar Majafton, som l'3'1 

raskt och frimodigt körde in på gärden,, och n1^ 
ett skutt var han ur vagnen, och med ett dyl$ 
var han uppe i salouen, der ma chère mère s3** 
och stickade-vid ett par ullstrumpor, Onde Jea'! 
Jacques lade en patience, och Rosina sydde och rS^' 
uade på en Schweizerfamilj, som, anbragt p» eå



Pall, framdeles skull efterträda den relä sch
P&llen med sjutton stopparna och nitton hålen, ï\vli
ken ännu gjorde tjenst under Tante Julie’s fotter. 
Glädjen blef allmän. Strumpan kastades i soffan, 
Patiencen rördes ihopa, och llosina tappade en 
tnj cket god tapisseri-nSl, som hon aldrig fick igen 
sedan. Modern klappade och smekte sin vackra 
glada Albert, Oncle Jean Jacques bara frågade ho
nom om nytt, och Albert klappade gumman, sva
rade Onclen confust och kunde icke vända si
na ögon från llosina, som ietade och letade och 
var färdig alt leta än, ”så god var den nålen”.

När Htet sans kom öfver familjen, började 
Onclen redan att maka ihop de tvänne unga.

!se här, Albert! Har du sett på llosinas char
manta- arbete? (Jentilt! Allt för täckt! On ne 
peut pas mieux. Flickan med sin mjölkbytta är 
ett litet chef d’oeuvre, och gubbet), och gumman, 
och katten äro mästerliga. De tyckas trifvas för
träffligt alla fyra, tout comme chez nous, tout 
comme chez nous! Du kan icke ti·», kHra Albert, 
huru vår lilla Cousine llosina bidrager tilltrefna- 
den här på Odensnäs, och huru hon är allas fa
vorite, till och med gamla Madame’», ete’esttout 
dire. Albert förklarade sig vara för aldra första 
gangen alldeles af samma tanka som Madame, och 
^•osina började allaredan rodna for små häntyd- 
hingar, än af Onde, än af Tante sjelf på "denn-
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ga tu’, en benämning·, som naturligtvis skullefal 
la på Albert och Rosina, men som alltid fresta1

fana un «va fliol/oF

Cap. 13.

Och hans mor, den tysta kåll'0 
Ville, såsom mödrar pläga, 
Hålla yra sonen hemma.

Grafström·
Ülosina kunde alldeles icke neka, att Odens'1®’ 

vunnit oändligen på Alberts hemkomst. Dagar"* 
sågo helt annorlunda ut. Tanten och Onclen "r' 
dinerade jemnt motion för Rosina, och Albert v"1 
icke sen att låta sadla tvänne hästar i stället f"1 
en, hvaraf följden blef många och långa ridparl* 
er på tu man hand i den sköna trakten, und"1 
ti vilka Albert med förtjusning spelade rollen ^ 
en undergifven och lydig, men glad och rolig rtf' 
dare. Rosina var munter och skrattade ofta sali' 
förebrådde sig otacksamhet och oförnöjdhet, hva* 
gång hon ovillkorligt framsuckade den önskan ui 
botten af sin själ, att det vore Axel, som red 
här vid hennes sida. ”Hvad jag vore outsägl'»1 
lycklig då!” — tänkte hon. Oförmärkt ledde 1'°" 
talet ofta nog på honom, och af Albert fick ho!i



l' de första underrättelser om Axel, som nått hen- 
1 lies öra, allt sedan hon kom till Odensnäs. Al

bert berättade henne under en ridt, att Axel gick 
Un tyst och ensam på sin gamla borg; hade med 
en viss ifver tagit i tu med sin landtliushållning; 
angrade det väl efteråt, men snäste da och da 
gumman Lisbeth, som fjeskade mer äii någonsin 
och ville hafva sin näsa i allt; vidare, att han ryn
kade ögonbrynen, när Albert icke ville stadna 
qvar några dagar, emedan han lofvat sig hem till 
Odensnäs, så fort som möjligt. Ilan hade bedt 
helsa Rosina, att hon icke nu mer skall sjunga Sö- 

1 derländskan i Norden, emedan den blott passade 
i för det gamla, kalla Ulfsborg, utan bara glada, 
ï muntra, åkta Söderländska sånger, som nu vore
I lämpligare. Rosina rodnade och drog en djup
i suck. Vidare berättade Albert:
r — Af den utländska borgfrun höres intet, ehtt- 
:l rn Taute Lisbeth förtrott honom (Albert^, att A- 
il xel oupphörligt går och grubblar på henne, har 
|< troligen hennes portrait och bref i ett schatull,
ii som han onaturligt väl läser och alltid bär nyc- 
[I kein till på sin urkedja, samt att han minst hvar 
[t annan postdag får bref ”från utomlands med obe- 
A grtpligt många sigiller, tryckta namn och andra 
-t krusiduller utanpå, samt alla skrifna på någon ut-
II ländska”. Allt detta visste Tanten till punkt och 
D Pricka, emedan hon sjelf ofta passade på, när bok-



hållaren öppnade posten. Allt detta anförde ß 

bert under många roliga reflexioner^ men lian v'®' 
ste doek ieke, hvad vi begripa något hvar, so1· 
minnas Tanten sedan fordna dagar, att hon na*8' 
ligen var högst förargad ”öfver den välsign^1 
Tyskan eller Franskan, eller hvad det varförb8' 
tin, som Axels förträffliga correspondenter nj*' 
tjade,” ty, hade det bara varit Svenska, så ksn^1 
vår goda Tante, i anseende till det nu brukl’i® 
tunna papperet, heqvämt hafva läst alHsaniniaIl!' 
helst om hon begagnat den välgörande ntväge«8* 
en liten spegel, i anseende till afvigheten. Men-li^ 

var nu att göra! Hon måtte vända brefvet. h«*1 
som helst, upp och ned, långs och tvärs, se 
i spegel eller mot solen, hon var och färbief 
lika litet slug på den saken och qväfde nu sin hat|!l 
med att för hvart bref bestämdare inrota si» t!' 
och förmodan, att dessa bref komrao från A*e'’ 
ultra marinska trolofvade, samt derorn bevisa 
öfver ty ga alla andra, under heligt tystnadslof1* 
likväl. En enda gång hade hon tyckt sig kan®'

|i

upptäcka ett namn, som liknade '’Juli eller Jiiliew 
(troligen ett datum), under brefvet, och sedan>delt 
dagen sade hon ofta: ”Jag kan undra, när han ßS! 
gång ämnar hemta hit sin utländska Juli elld'^' 
liette, eller hvad hon heter.”

När Albert slutat sina berättelser om A*e*' 

suckade ilosina så oförmärkt och började tala
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i' «hat, ocla, ι·ο mania g a ma i all ära och helgd, san
ningen måste dock icke förtigas, och hon-muntra- 
1 «s och lifvades ofta nog af den glada Albert.
' Med ett ortl: Rosinas dagar voro sig ingalunda 11- 
t « nu mer. Hemkomna från ridien, hände icke 
■ e«iian, att Albert bjöd llosiua på en liten båtfärd 
' * den vackra insjön, för att hvila ut efter den star

ka rörelsen, och hemkomna derifrån, hände icke 
s®Uan, ett Albert proponerade en rask vals, för att 

va litet uppvärmd efter den kalla sjö-luften.
Itke en minut, så vidt det var möjligt, vek Albert 
^ån Rosinas sida, och, om han icke redan tusen- 
« gånger nedlagt sitt lijerta och sin person för 
Rosinas fotter, så var det, emedan hon lika mån- 

gånger afböjt detsamma, af denna rena, sköna 
«stinet, som qvinnan eger att söka undvika ut
brottet af en kärlek, som hon känner sig ur stånd 
aH besvara. På skämt Iiade väl Albert redan mån
ga gånger kallat henne sitt hjertas drottning; men, 
som hon äfveii upptagit det för fullkomligt skämt, 
hade allvar hittills uteblifvit; dock behöfdes det 

blott den fjäderlättaste orsak, den minsta lilla 
motgång eller mulna lynne, eller svartsjuk side- 
ianke hos Albert, att hans låga skulle brinna 
i hek andra färger, och icke klara och ljusa som 
en lustelds, hvilket nu var händelsen. Dylika stö
testenar komme dock icke. De gamla tycktes i 
allt gilla Alberts smak och, snart sagdt, skjuta ho-
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nom till Rosina. Delta är en hård probersten 1 
kärleken. Är den icke desto lifligare och fastar«* i 
sa bräckes den lätt af ett dylikt oförnuftigt, obO' ® 
tänksamt och opolitiskt fäderne-förfarande. Mo11 * 
nu fauns en molkraft uti llosinas egen återhåd' 1 
samhet och quasi liknöjdhet för Cousinen Albert 
ty, oaktadt hon gerna skrattade och pratade, rrt ’ 
ocli seglade, sjöng och valsade med honom, fan11® 1 
likvisst någonting hos Hickan, pä en gång så »' 1 
medvetet lockande och sä medvetet tillbaka# 1 
lande, att Albert blef för hvar dag allt mer ort 
mer, hvad man kallar kär, och drömde icke 
om någon lycka, livarken till häst eller fots ellrt 1 
sjös eller lands, utom Rosina. Men Rosina 1 

och blef sig fullkomligt lik. Icke en handsbredd 
närmare hade hennes hjerta kommit Albert, icke 
en liaie vikit från minnet af honom, som inne fa1' 
tade allt, hvad Rosina någonsin kunde drömn1® 
öm kärlek; och det var icke litet det! Eller hurt)
J unga, som liknen henne?

Sä stodo sakerna, när Oncle Jean Jacques e" 
vacker dag började orda vidt och bredt om sirt 
stundande Medevi-resa. Grefvinuan hade hel® 
vintern haft ondt af rheumatism, gikt, cholik och 
kramp. Ingenting vore nyttigare för ma chéri’ | 

soeur än dricka brunn — hade Onclen hundrado 
gånger repeterat, och de flesta, utan att någon sva- ' 
rade eller ens hörde derpâ: ma chère soeur, e* s
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•nedan hon tyckte det vara en oerhörd och onö- 
% depense, och Rosina? emedan hon alis inte för
mod den saken. Men nu fanns ett par öron, der 
dessa ord ljödo som en eolsharpa med alla dess 
fiUljudande accorder.
— Det skall Mamma visst! — utropade Albert 

°ch sprang förtjust upp ifrån sin plats. I hans 
ïnga hjerna upprunno nu på en gång en mängd 
förtjusande projecter, dels för återvinnandet af 
den goda moderns helsa, dels för hennes återin- 
irädande i verlden, hvilket utgjort en af Alberts 
högsta önskningar, och slutligen för det nöje, som 
härmed kunde beredas Rosina, hvilken redan var 
hlifven hans andra jag.

Det skall, det måste ni, min goda, söta Mim· 
Hia! — ropade Albert gång efter gång och kring- 
hlappade modern, som icke en gång fick anderum 
alt svara, förrän Albert och Oncle Jean Jacques 
redan gjort upp hela planen, med resa, garderobe 
»ch allt.

— Vi bo i samma hus vid Medevi, — sade 
Qnclen — vi hafva samma equipage fhan blinka- 

e at Albert). Vi göra resan tillsammans och på 
tva dagar härifrån. Julie låter göra sig en eller 

sommar-samojeder af siden, skaffar sig en li- 
*e!1 bonnet och en chapeau, comme il faut, från 
Stockholm, samt en ny rock åt Tusse, och der- 
^od är hela saken färdig. — Och lilla cousine
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följer med för nöje skull, det förstås af sig 

sjeift.
Grefvinnan öfverröstades totalt, livar ga«? 

hon ville framkomma med alla sina svårigheter 
och omöjligheter, samt tala om tlepensen och obe
haget af att för henne vara i så stora folksa®- 
lingar, ora sin dåliga helsa etc. — Det sista ut 
ärnmcntet blef då ett fullkomligt vapen i fiendens 
hand, och, inan hon visste ordet utaf, hade ho« 
pjelf öfvergått ifrån de stora, skyhöga svårighet 
terrta^ och omöjligheterna till de mullvadshög3 

dito dito.
— Tusse en ny rock! — Min Gud, en sådan o- 

nödig kostnad, — sade hon — helst den rocke«! 
han har, icke är vänd mer än en endaste gång1 

Nya sidenplagg åt mig! — Nej, jag tackar, deE 
undanber jag mig. Och hattar ocli mössor fr®11 

Bolker! — Bevare mig Gud! Ett helt års reve«u 
af Ödeusnäs skulle icke förslå dertill.

Men se, nu kommo modiiicationerna, och til1 

dem började hon slutligen lyssna:
— Åh ja, nytt foder och nya snören åt.Tusäii 

det vore då måttligt. — Åh ja, bombasin eUe‘ 
tibet, eller hvad det heter, till mig:, det vore & 

icke hela verlden. — Ah ja, litet tråiior eller ty* 

eller dylikt, som du satte ihop, min liila Rosin3’ 
det kunde man val icke blifva ruinerad på etc·’ 
och, inan man rätt visste hnrn, eller pa Λ
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sätt, hade de trenne interesserade medlem marne 
8f sällskapet alldeles öfverröstat den fjerde och 

: halsstarriga, och de hade lagt och jemkat sina ord 
så} att Grefvinnan slutligen biföll tii! planen, idet 
tysta hopp att kunna göra hela ”sejouren” för 
en 50 rd. Gud vet, huru hon räknade, eller hora 
iMånga små besparingar hon i största mjugg ämna
de göra för egen räkning; men, anförde hon någon
sin något af sina beslut i den vägen, så disputera
de henne ingen af de trenne andra, hvar och en 
tänkande för sig: ”kommer dag, kommer råd.”

'! ^eilertid anskaffade Albert splitter nya kläder 
i till Tusse per fas et nefas. Han fick äfven på 
■ *hi lott att i ***köping skaffa materiaiier till mat 
i c hère soeur's utredning och utstyrsel, och, naif 
i han hemkom dermed, hegaf det sig så under». 
1 att varorna voro î godhet och mängd alltid

etl tredjedel öfver requisitionen; men alla priser 
t tredjedel under hvad ma chère mère beräknat.

^uru härmed förhöll sig, och huru unga Albert 
!|j 1 ei* hast kunnat hlifva en så förträfflig och lyck- 
(j **5 Uppköpare, det förstod ingen rätt. Ma chère 
lj r'lére var högst contente, Oncle Jean Jacques skrat- 
111 ïa<*e väl i mjugg, Rosina teg och smålog, klippte 
H °ch sydde med tillbjelp af en gammal Mamsell 
■'l^ed tu par g]asggoi,t och aorn eydde eller, bättre 

! snörpte för det moderata priset af 8 sk,
! éxel, /, 10·.
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per dag. Visst hände väl, att gumman skämde 
bort och försaxade, hvad Rosina gentilt och or* 
dentligt anordnat, och att hon förfuskade den un- ; 
ga flickans nutids mode-idéer till någon likhet 
med 90-talets dito; men, huru det var: en rätt 
anständig, om icke just så modern, brunns-utred- 
ning för Tante Julie låg snart färdig till det 
stora tåget. Albert hade, för sin tjenst, nödga·8 
lemna Odensnäs, men lofvat att sammanträffa mel' 
de sina vid Medevi i Juni månad. Vid afskedet 
från Rosina hade hans unga hjerta så när förrådt 
hela siii varma låga; men, just som han höll l,a 
att komma in på det sensibla och sentimental8 
området i kärleksvägen, var Rosina tillreds mfd 
y»t godt, fint skämt öfver, huru täckt det är att 
hänga läpp och lipa för en fjorton dagars skd8' 
ro essa, samt sjöng, skrattande, till sin betag11® 
cousin;

Gråt ej, min lille gode vän,
För att jag reser till Polen!
Vill Gud, så ser du mig igen 
Nästa månad i Smålen!

Albert rynkade läpp och blef piqnerad, d«ds 
öfver Rosinas insensibilité vid deras ömma af' 
*ked, dels öfver minnet af sina bragdfulla pt®' 
ner till Polens befrielse i fordna dagar. Imd' 
lertid reste han, sedan han likväl med ytterst® j 
omsorg och noggrannhet ombestyrt allt, som knn' ;



komma an på honom, till sin fra moders he» 
raraade tåg. Han had så väl Rosirsa som Oncle 
Jean Jacques följa hans planer, sorn voro, att, ut- 

an motsägelser för den goda och vördnadsvärda 
Moderns små ekonomiska idéer, ändå per fas et 
nefas (för att ännu en gång nyttja en nutidens fa-
iQrit-term) laga, att det hela af utrustningen fick 
ett’ om icke modernt och elegant, dock anstän
digt utseende, passande en äldre, rik douairière.

Sedan Albert var rest, blef det allt något 
kinkigare att slå sig ut med Grefvinnans förkort
nings- och afklippHfngs-idéer, helst hon nu ofta 
lät gälla en autoritet och hjelptroupe, som under 
Alberts härföraretid hade alls intet att säga, vi 
mena Madame. Να åberopades hon ofta nog af 
^»'efvinnan, och ofta visste man icke, livilket af 

fiendtliga partierna som skulle segra, nu, se- 
a,i styrkan var sa jemndelad. Imellan den ena 

l>artg|j höll äfven på att uppstå inbördes tvist 
®amt skiljaktighet i tankar och meningar. Oncle 
ean Jacques och Rosina, hvilka i det hela visst 
r°go åt samma håll, förhöllo sig dock helt oli- 

1 utförandet af sina planer. Onclen sparade 
Intet tillfälle att uppenbart skratta och göra spe- 
ntaele af sin gamla, hederliga syster och hennes 

esParingsmelhod samt bedrog henne uppenbart 
alIa möjliga uppgifter och anordningar. Rosi-

^ 4-

ater ville väl gerna vinna samma goda ända-
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måi, som Oncleu, men utan att skratta åt defl 
goda och, i det hela, vida mer högtänkta Tanteih 
ieke heller draga henne hakom ljuset fuilkomligh 
utan sökte att ined artiga och goda skäl styrk» 
sin mening· Ofta likväl voro hennes skrattmusk- 
Jer härd t pröfvade af Onclens besatta idéer; metl 
sällan framskymtar så skönt ett godt hjerta, soW 
när frågan är om obehörigt skratt. Rosina skrat
tade således nästan aldrig åt den vördade Ta*1* 
ten, men var ofta färdig dertilk
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Cap. 1.

An skali ho/ι pussas,
Än ut och skjutsas,
Uti en chaise 
Eller calèche.

Dahlgren.

'^jj^e sista dagarne fore afresan voro de värsta.

en af dessa mötte Ilosina, en vacker morgon, 
8*n goda Tante och gamla Mamsell med tn par 
glasögon, den sednare utrustad med syringar, stopp- 
nål och ett stort grått ullgarusnystan, båda styran- 

kosan directe ned till vagnboden. Rosina höil 
På att förlora sin allvarliga contenance och frå- 
&ade, för att åtminstone gifva litet luft åt sin 
Nyfikenhet, hvart Tante och Mamsell skulle taga 
v%en så arla.

Min vän! — sade Tanten — Redan 1819 
rottorna upp en större del af klädseln i nya 

^ieuervagnen, och nu vill jag, att Mamsell skall
st°Ppa till det litet, så att det icke ser för il
ia ut.

»osina följde mechaniskt med och kände ea 
iiRn harm öfver, att den goda Tanten skulle, inne 
^Sörka vaguboden, blifva öfverraskad af en artig



I

surprise, som sonen Albert beredt henne, genom 
anskaffandet af en ny, vacker ocîi passande reS' 
O eh brunnsvagn.

— Hvad i himmeïens namn är detta? —utbras* 
den goda frun och slog med half förtvißan iW 
sina magra, med klippings-halfhandskar betäcktsi 
händer — Hvad liar Albert tänkt på? En i>?' 
modern vagn! Ett helt års revenu af Odensnä*' 

— Oeli det, när man hade en så godt som »J 
Wiener-vagn, gjord blott några få år före salii 
II—s död! Min Gud, hvart skall detta taga vä
gen? — Nej, jag reser icke! Jag blir hemma.- 
Åtminstone skall man icke på min döda mull ka»' 
na säga, att mina brunnsresor och oförnuftig* 
dépenser ruinerat min son, — Nej, jag reser & 
fce! —

Oncle Jean Jacques, som af Tusse eller si" 
egen gamla betjent blifvit averterad, att Nad’s 
Grefvinnån begifvit sig till vagnboden, luffade oc*! 
tri.ppade nu ömsom, så fort hans gamla ben de1 
tllläto, ned till händelsernas latitude — vagnboch11 
och beredde sig redan i förhand på den scè»6’ 
som förestod, den roll, han skulle spela, och <ie 
svar, han ämnade gifva. Bakom sin förtvifla1^ 
syster afhörde han tyst och osedd hela henne6 
jeremiad, och, först när hon slutat, låtsade ha!l 
komma till vagnboden.

— Nå, åvad tycker da om attrapen, ma eh®N



soeur? Det var ju for!).........  artigt af Albert!
Pardieu! Alldeles af egna besparade medel! Och 
elt sådant pris sedan! Pardieu, det är oerhördt! 
133 och 16 för en sådan vagn! Knappa 800 da* 
*er silfvermynt! Betänk, hvilket röfvarköp, ma 
cl1ère soeur! Bröder imellan är han värd dub* 
helt.

Bosina stod med halföppen mun af förundran 
°f'erden gamla herms flntlighet och oförsynthet 
alt slå sin goda syster en dylik blå dunst i ögonen. 
Won kände ett djupt förakt för den 66-åriga lög- 

Naren, motsade honom dock icke, emedan det varit 
otillbörligt och kanske orätt, utan föresatte sig att 
Welt och hållet spela den okunniga i hela detta, mer 
än löjliga, drama, livars representation gafs längst 
hl i en mörk, otäck vagnbod, uppfylld af gamla 
'agnar sedan Drottning Kerstins tid, somliga täck· 
ta och med frukthorn i alla fyra hörnen och för* 
farligt utstående fotsteg, på hvilka de förbigåen- 

refvo sönder kläder och händer. Andra voro 
°Ppna, med fyra stolpar i hörnen, på hvilka en 
ri><lmålad väfbit var spänd, men som sjunkit i 
m>dten, dels af tiden, dels af de många rottfa* 
ffiWjer, som derifrån helsat iifvet och en sparsam 

Bamt slutligen en mängd euspännare och 
®baisar, långa och tunga, som hade de varit tim- 
rade med laxknutar, och längst bort en hop he- 

■dxel, IJ, 1*
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terogeùa åkdon, med 2, 3 och 4 Iijul, sons nu® 
Icke visste, hvad benämning de Iiaft i sin un#' 
domstid, men som nu stodo likt spöken från ford' 
nä bastanta och handfasta tider, ty orörliga sä
go de nt, ocli de voro, jemnförda med Mr. Mac- 
farlane's locomotoire, likasom jätte-åldern, satt1 
hredd med vår lid.

Imellan alla dessa skär och bränningar had® 
nu' sällskapet lotsat sig, och Ilosinas harm liöu
ändå på att, emot alla hennes föresatser och bäd'
re känslor, utbrista i ett hjertligt skralt, då Ta®' 
ten, i stället för att falla i hög, här bland 
bråten, öfter det ”utomordentligt goda priset” 
i stället utropar:

-— Milde Gud! — 8(H) daler silfvermynt! 
det Inte penningar det? Några sådana galenst®' 
per till, och Albert ruinerar både sig och mi»' 
Nej, jag reser icke!

Nu var Onde Jean Jacques rådvill, Iiiilkc!l 
nödlögn han skulle tillgripa i högen.

— Ma chère soeur! — saile han, ömt förebr®' 
ende — Ne parlez pas ainsi! Souvenez vous de* 
domestiques, qui nous entendent! Après vôtfC 
retour de Medevi, Albert veut vendre ce carrossé 
— 11 veut le vendre, croyez moi! Il le vendra ^ 
double prix. 11 y gagnera au moins cent ci»' 
qualité écus. Entendez vous, ma chère soeur-



Calmez vous à present, et retournons au chateau, 
*e dejeuner nous attend!

Grefvinnan följde mechaniskt med. Rosina 
'isste icke, om hon skulle kosta medlidsamma tå
rar eller ett godt, barnsligt skratt åt alltsammans, 
°ch var nästan glad, att hon, utan för mycket 
samvetsförebråelser, kunde få utbrista-i det eed- 
ilare, när hon, midt uti denna villervalla, upptäc- 

gamla Mamsellen med tu par glasögon, som, 
Rlopkrupen likt sitt grå ullgarnsnyslan, låg huf- 
^udstupa i nya Wiener-vagnen och stoppade och 
doppade ideligen, ty hennes döfhet hade alldeles 
hindrat henne att förnimma, hum onödig hennes 
renoverings-lfver var.

— Bry sig inte om att-stoppa flera hål ! — gall- 
skrek Rosina gumman i örat, när hon gick för
bi den berömda och 30-åriga, nya Wiener-vag
gen.

" Jag har bara sju hål igen. — svarade gum
man, sum endast hört de aldra sista orden, ocli Ro- 
sina var så nyfiken att få höra utgången af On- 
clens fabler och Tantens harm, att hon sprang 
fatt t]e gam|a ocjj jgt Mamsell’n med tu par glas- 

’’Son stoppa sina sju hål, troligen till stor för- 
'"”Iran för rottorna.

När Rosina kom in till frukosten, voro siri- 
oeiia redan lugnade, och man började åter tala 
l°m resa och tillrustningar. Grefvinnan ringde



pâ Tusse oeli frågade honom, om man tänkt P* 
att låta laga och smörja upp de plcäterade selar
na; men mon chère frère var genast tillreds med 
ilen noticen, att: ”splitter nya selar följde med 

vagnen på köpet!”
Nu var allt åter godt.
Rosina fick nu tid att kasta en flygtig blick 

på sin egen brunns-garderobe och toilette, livar- 
uti, nu som alltid, rådde denna ”élégante simpli
cité” och ”simple élégance”, som utmärkte Ror 
sina så fördelaktigt, och som Oncle Jean Jacques 
livar dag berömde henne för, och det med fullt 
skäl.

Sista dagen före afresan var en svår dag' 
Inpackningen hade äfven sina törnen och taggar· 
Cofferterna voro multnade, kappsäckarne rottspi' 
sade, cartoner och möss-askar nedmöglade.

— Quel parti à prendre? Se noyer ou se pen' 
drei — sade Oncle Jean Jacques, skrattande, naf 
han hörde alla dessa nya bekymmer; men Rosina* 
rådighet, godhet och klokhet fann hjelp för aUb 
och, när den nya resvaguen slutligen, om aftonen 
före afresan, stod påpackad och färdig, lyste ic
ke en enda lumpa i ögonen, utan allt var ordent
ligt, anständigt och — ”comme il faut” — soß1 
Ooclen sade.

Hofmarskalken och Rosina skulle åka i hanä 
vagn; Rrefvinnan och Jungfru Lona i hennes d»-



to. Rosiiia oeh Onclen sågo båda, att, vid epp. 
stigandet i vagnen, voro så väl ”ma chère soeur” 
som ”la première cameriste” mycket corpulenta- 

och vidare i omkrets, än rimligt och vanligt 
'ar, i anseende till deras ovanliga magerhet. Bå- 

Onclen och Itosina sågo väl detta phenomena 
^en fäste icke egentligen någon uppmärksamhet 
dervid, emedan de egnade denna helt och hållet 
åt de befängda förhållnings-ordres, som vid afre- 
San utdelades af Nådig-Grefvinnan till Madame 
och husets öfriga personal.

Man skulle icke glömma att plocka kummin, 
chamomillblornster, hundloka, malört samt marg- 
faldiga andra nyttiga och välgörande örter; man 
skulle, om det blef mycket flugor vid midsom
martiden, icke försumma att samla dem i alqva- 
star, rosta dem i säckar samt gifva dem åt hön
sen såsom en helsosam, läcker och födande spis; 
ttmn skulle noga taga tillvara allt det dam, som föll 
U»der väfstolarna, till läckstopp; man skulle icke 
åasta bort ett enda utslitet väfsolf, emedan det 
vål torde duga till något; man skulle knyta ihop 

äfsingar och slå in i sista väfven; man skulle 
P'ocka nässlor till kål och syror till grönt; man 
skulle för resten vara flitig, ordentlig, hnshåilsam 
°ch arbetsam, samt kärna och ysta utan ail ända, 
incn spara på smör och taga ystvasslan till vara. 

öetta var sista smörjelsen, och ofvanpå yst-
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vasslan afreste man ändtligen, efter en litt n kort- 
villig· dejeuner, der Madame samlat ihop alla öf- 

verlefvor efter denna "calastid"\
Forst vid den station, der våra resande 1>É'

‘ , -fö

stämt att äta middag, upptäckte ”mon cher frère > 
îivaruti ”ma chère soeur’s och Dame Louas stois 
peripheri egentligen bestod: det var matsäck* 
knyten, som de omtänksamt medfört, och, till 
clens och Rosinas förvåning och förskräcktl»1·’ 
sågo de nu uppdragas tvänne boiiteiller tunn °c'* 
rensmakande vattensoppa, med kersbär uti, så ma»' 
ga som gått genom bouteiltehalseri, för resten en g01* 

och tarflig pait, smörgåsar med kött på och p'a11®' 
kakor med honingslingon imellan. Rosina nys|e,! 
ty just dessa rätter voro ingalunda hennes fa'0' 
riter, helst sedan de legat inpackade, och i|3i 
appetitenaf den långa morgonresan i den fri^s 
vårluften var ganska högt uppstämd. Som w3" 
var i den lilla trefliga staden * * *, kom en 
näbbig skänksnärta in med matsedeln och D3' 
gade beschäftigt, hvad ”Herrskapet befallde”. Ί 011 
ten låtsade icke gifva minsta uppmärksamhet 
till, utan sysslade och pysslade i matknytet 
bouteillerna med Loua; men Oncle Jean Jacques t% 
matsedeln och prickade ut diverse, under ett I1 
tet fagert snack med värdshus-snärtan. Ro*'11* 
satte sitt hopp, mer tili ”mon cher frère's" pric^ 
än Tautens sysslande i knytet, och kände en ban>8
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%, nästan af alla resande delad, fröjd, när Jung
frun kom tillbaka, bärande på en fin bricka di- 
verse läckerheter^ gentil t och propert uppstädade 
på sina assietter,, och med sina rena, blanka ser
vetter rundtomkring. Tante Julie bief väl litet 
'lerouterad isiu ekonomiska plan och ät, litet par dé- 
Pit, mera· af sin· egen vattensoppa och palt, än af 
'ärdshusmaten» Men, som den goda Tanten inga
lunda var envis,, fingo Jungfru: Lona och Tusse 
sedan, under resten af resan,, ensam na fräta mat
säcken och njuta af’ des® läckerheter..

Ater komna i vagnen,,bröt Oncle Jean Jacques’s* 
harm och skrattbegär löst, och han sade till Ilo- 
sina:

— Har man sett på fanden forr, pardieu! Villa 
nu Julie, att vi till och med i en annan provins 
skulle äta Madames otäcka boudin, och att hennes 
ohyggliga potage, skall kom ma efter oss på vägar 
°ch stigar. Nej, jag tackar pligtskyldigast, det 
hlir inte utaf! Vi få nog f—n svälta vid Medevi med 
den eviga sillen och kalfslamsorna, grönt af alla 
sorters löf, och krikon, som fått namn, heder ocht 
värdighet af cathrinplommon eller sviskon. Nej, 
fr>r tusau! På resan skola vi åtminstone må sota 
”gens comme il faut”. Det ekall blifva min affaire, 
eoute qu’il coûte, o. s. v.

llosina var ungdomsyr och ganska glad att 
*la sluppit ut, men gjorde ändå inom sig sina små
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reflexioner öfver olyckan af små-svagheter b»« 
äldre personer, ty dessa öfverskyla ofta deras sto
ra och verkliga förljenster samt kasta en skugga 
af löjlighet öfver en annars vördnadsvärd person, 
då deremot en verklig elakhet och hjertlöshet,så
dan som hos Onde Jean Jacques fanns månget drag 
Btaf imellanåt, måste noga betraktas och nagelfaras, 
om det skall väcka den harm och den vedervillj8* 
som det egentligen förtjenade. Sjelfva den ling* 
îlosina kunde icke undgå att refleetera, öfver hu
ru det onda och det endast löjliga ofta förre*" 
las, och huru det förra ofta vinner stora segra« 
öfver det sednare.

Under Onclens små för- och eftermiddag«' 
lurar under resan kastade nu Ilosina mången ta»' 
ka dit, der hon under dessa oroliga tider, od1 
hindrad af myeket göromål och bestyr, icke «* 
mycket uppehållit sig som förr. ”Vid Medevi -·' 
tänkte hon — der skall jag stundom blicka öfv»r 
till den andra stranden, bakom livars mörkblå 
berg den gamla borgen ligger, som i mina tanka« 
står, likt månen på en mörk himmel, ensamt o»*1 
aliéna ljus. O der, der! Der vandrar hem ock 
tänker på den öfversälla på hinsidan hafvet. livad 
hon måtte vara skön, hvad hon måtte vara lyck
lig! O, om jag blott ett ögonblick kunde försätta 
mig i hennes ställe, med hopp, och ett gru»' 
åadt hopp, att en gång klifva Axels, den härlig®



Aïelg öfversälla maka! O, du sköna lott, skönare 
än allt verldens öfriga goda tillsammans!—O, rnåt- 
te aldrig afund få insteg i min själ! Jag känner, 
Jag känner lifiigt, att den; är nära nog att vakna, 
här jag blott tänker på denna lyckliga varelse.”

Så der ungefär sväfvade Rosinas tankar; men,
11 är gubben vaknade och började orda om vägen 
°ch egendomarna, som man passerade, då afhör- 

Itoslna honom uppmärksamt, då tycktes bon helt 
°cl> hållet egna sina tankar åt det oragifvande och 
härvarande.

Andra dagen emot aftonen, och sedan man 
passerat och besett det sköna, intagande Stjern- 
sund, började man följa Wettern på dess östra 
strand, och snart var man vid Rå gästgifvaregård, 
der Oncle Jean Jacques ingalunda förglömde att 
visa sitt res-säilskap den förundransvärda linden 
eller pilen, som är lik ett annat gammalt murket 
tl'äd, böjd t mot jorden och ynkligt. Men det hav 
en gång kommit i rop som en märkvärdighet,-och 
da hjelpcr intet. Menniskorna måste gapa derpå 
°ch säga: ”Kors bevars!”

~~ Se, der är Medevi herregård, le vrai temple
gout! — utropade snart Onclen — Charmant 

ställe och cha rmanta invånare! On ne peut pas 
plus, ge, det är gens comme il faut, et gens eom- 
hte il-y-en-a-peu!

Mosina började blifva uppmärksam, ty nu nal-
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kàdes man målet für resan, oeh med en liten νί$ 
orolig- bjertklappning nantie hon utaf in till det 
oändligen vackra Medcvibrunnens område.

De flesta brunnsgäster voro redan ankoiniiai 
således mötte rnan här och der grouper af elegait' 
ta herrar och damer samt ensliga sjuklingar, del* 
med, dels utan kryckor, af en ringare klass. Vid 
den lilla täcka by gg ningen, som är strax inan mal1 
kommer till mat-salonen, hölio vagnarne, på lié’ 
marskalkens uppmaning, stilla, och man tog. siö 
bostad i besittning, under det att vandrande; grott* 
per tågade sagta förbi, nyfikna och begrundande 
iuilka de nya brunnsgästerna egentligen ku»de 
vara.

— En ung, mycket vacker flicka har jag upf 
täckt, — sade en af de unga förbitågande kar!»r' 
ne tiii sitt sällskap. Men snart lick man reda ps 
saken, ty nu k.om Oncte Jean Jacques, sedan ha" 
dammat och putsat sig efter resan, uttrippaiid6 
och sade artigt och med största belefvenhel:

— Ah, god afton Fru A.! Fägnar mig, att se®( 
här i är äfven. Bjubaste tjenare, Madame la Cot*' 
tesse! Comment va la santé? Hur’ står till me1'

t

helsan i ar, Mamsell W.? Tionde året ni drickeå 
hva ba? All, charmant, se Hofrättsrådinnan I,|V 
Allt för artigt, att sä här träffa på gamla conna*3' 
saucer! Huru må de unga Fröicnarne? Tjetiarft 
min Kammarherre! Se, vi hölio ju ord båda tv
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att mötas här! Hur’ står till? Hur’ står till? o. 
8· v. hela gatan framåt.

Men, Tante Julie! Hon gick inte ut påspat- 
seri, utan hon och Lona packade upp, och Rosi· 
ua stod i fenstrct och tittade ut bakom Jalousien, 
lltaii att ännu ha upptäckt ett enda bekant ansigte, 
Wen drog sig sagta tillbaka, när man nyfiket be
traktade henne.

Oncle Jean Jacques återkom snart med rappor
ter. Han var sjelf i fjerde gräset och sjunde him- 
Welen och berättade nu:

■— Här är mycket folk! Gentilt, hyggligt folk, 
tivaraf flera just ”comme il faut”! — Ännu Mere 
väntas. Princessan och de kongliga barnen äro 
redan på Medevi herregård. Allt, allt är char
mant, förträffligt, om nu bara ma chère soeur 
ruskade upp sin mössa och toge en liten fichu, 
eller bajadère, eller fraise, hvad det heter, att 
Wan vore färdig, när det ringer till soupér.

Tanten ville stadna hemma och hernta mat; 
men Hofmarskalken öfverröstade henne nu allde
les, och man vandrade, när ringningen var slut. 
till matsalen.

Enke-Grefvinnan II., — huskådes det --rik, 
Wen besynnerlig gumma, och hennes nièce, Frö
ken L., förli.... vacker flicka, ganska förmögen!

o
~~ Ah nej, svågern har förstört det!

Man åt sin sill, sitt gröna och sina så kalla-
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«Se svisîion med god appétit, man gick andäktigt ßd1 
ectîîgt i bönen; men, komna derifrån, hvem möter 
xnan, om icke unga Albert, litet dammig och l>let 
Tcskiädd, men vacker, glasi och rolig, nu som a^' 
tid?- Hans glädje att helsa sin mor var för ®a‘ 
turlig, att ens märkas; men hans förtjusning) alt 
återse sin cousine, anmärktes af alla, och red311 
första aftonen sade man: ”Gref Albert H. oC^ 

"hans fästmö, fast ingen skall veta det ännu.”
Brunnsllfvet började snart, trefligt och e®‘ 

formigt som vanligt, och den unga Rosina od1 

hennes cousin voro själen i alla ungdomens ®°', 
jen, lekar och upptåg. Rosina var här, som öf'ei 
allt annorstädes, allas favorite; till och m ed ‘!i 
små söta Prinsarne och den lilla Princessan log1 
vänligare mot henne, än mot någon, och sprung1 
ofta till henne, som till en god vän, än för alt 
få blommor af henne, än för att gifva henne 
lika, Gamla och unga satte Rosina alltid främ®*1 
ilär frågan var om de unga flickorna vid brO®' 
nen. Var någon liten sorg eller bekymmer å.fåf' 
de, så vände man sig gerna til! den goda flickat'» 
och en dag kallades hon in till sina nya bekant3' 
Hofrättsrådinnan Pr. och hennes dotter Stephani®* 
för att råda och hjelpa dem med en hufvud- °c^ 

stats-angelägenhet.
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Cap. 2.

Oh, touchante simplicité,
Console ici mes yeux et reçois mon hommage!

Th ornas-

H||in Gm:, min soia F rökan L.l *·" sade Hof- 

Hattsrådiiinan, högst bekymrad — hvad skali man 
•Hl taga sig till med denna välsignade, opåråkna- 
<U simpliciteten, som är anlagen här vidbrunneai 
år? Jag har haft ett otroligt besvär, och myc
ken kostnad hela våren, för att få gentiia och full
komligt moderna kappor, klädningar, hattar och 
mössor från Stockholm och Köpenhamn, till mig 
»ch Stephanie. Men nu duga de ju till intet! — 

måste man ju skicka hit och dit, för att — 
toute qu’il coûte — få simpla hattar, enkla kläd- 
ningar ra. m. Min Gud, sådana upptåg! Och jag 

icke tala om, hvad denna simpliciteten odi 
anspråkslösheten kostar mig! Har jag icke skic
kat bud till Wadstena, Linköping, Norrköping, 
Jönköping, oeh köpt, vind för våg, hvad som kan
tte fås, bara det var simpelt och enkelt! Och alla 
*åra charmanta saker från Folker, och Medberg, 
°eh Almqvist, och Molin! Nu ligga de och blifva 
Sanvmalraodiga! Om man ändå kunde få sälja en 
seuta hatt, en elegant mössa! Men hvem vill ha
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ra för den välsignade och af alla så högt prisa' 
de simpelheten, som icke varar i några veckot 
sanna mina ord!

Rosina var så full af skratt och så glad i*1' 
om sig, att aldrig ha varit så utstofferad, att 1·1,11 
deraf liaft så mycken oro och bekymmer, sorn o’1 
den stackars tröstlösa Hofrättsrådinnan och §lc' 
phanie. Men Rosina försökte att jemka, hv*' 
hon kunde, och trösta dem på bästa vis; hje 
dem dessutom att sprätta utaf tre fjerdedelar 
Folkers agrémenter och refvade diverse 3ndΠ1 
segel, som äfven voro beräknade på full luv- 01 
mode-vind, men som nu voro alldeles obrukba1'* 
och till förtret i denna simpel- och enkelhete11*
förnuftiga stiltie. .4

Under dessa vigtiga operationer gjorde ^ 
trenne damerna då och då en flygtig reflevi1*11 
öfver de andra brunnsgästerna, allt som de sväf' 
vade förbi tankarna eller fenstret.

— Man är hra hygglig och interessant, den Gr^' 

ve Boden! — utropade Hofrättsrådinnan, när 
lilla gamla bekantskap struttade förbi henne* 
fenster med en packet-edition af Byron, öppt’11 1 
handen, i hvilken han då och då kastade ett ög^i 
dessimellan att han såg med båda upp i himnie' 
len, sagta rörande läpparna.

— Ack, — sade Stephanie — hvad han är by£»'



§§§ 19 ϋ§

< Hg och interessant! Ku går han säkerligen och i|r 
■ 8ig vers utantill, det ser jag på honore, 
i — Ja! — svarade llosina, skrattande — Han 

iiknar icke litet, utan mycket, oss något livar, på 
- 'len tiden ti som aldra ifrigast studerade våra 
i fransyska terbev och artiklar. Nej, se bara, lui- 
I *U han läser, och babblar, ocb går på!

— Ack, att du kan tala så, söta Rosi na!—sade 
1 Stephanie — Han har sagt mig sjelf, att han be- 
: höfver blott en gång genomögna poesi, för att 
i kunna den utantill.
i — Ja, den talenten värderar jag då obetydligt, 
i ■— svarade Rosina — ty den, som så snart kan 
i Uppfyllas af andras tankar, måtte icke hafva mån* 
i ga egna. Dessutom tycker jag, han är högst fa

tal, ridicule och osmaklig, barnslig för sina år,
; dessutom q vinn lig och pjåkig.
i — Nå-nå! —sade Hofrattsrådinnan, sött smilan- 
, de och leende fär den goda hjelpen, men litet 

bakslugt i det hela — nå-nå! Inte är han en ung 
,, rask husar, det medgifves; men han får väl lefva 
f ändå, eller huru, lilla söta Fröken L.? 
i Rosina: bara rodnade, ocb det var i allmän- 
i. het det enda svar, hon gaf på alla de tusende 
i, bryderier och allusioner, hon fick uppbära för sin 
. förälskade Cousin Albert, hvars kärlek ingenkun- 

sätta ens i fråga, så tydligt lyste den fram.
Imellertid hade tår förträffliga lilla Boden,
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med en omärklig·, sned, liten fruntinîMersb'è- 'j 
förmärkt, att II os in a var inne hos Hofrätlsrådm 
nan Pr., och sväfvade således ännu en gång f°r' 
hi fenstret, som det tycktes, lika intagen ochopP 
tagen af sin tjusande lecture.

Men just nu fick Rosina en accès af m outfit! 
lynne, och, som fenstret stod nppe, passade 11011 
på att, just som vår lilla Grefve passerade, t0? 
med theatralisk affect: ”Manfred!"

Boden, som hvarken väntade detta eilet llä 
gon annan katastroph på det fredliga brunns*)111 
rådet, gjorde af ren skrämsel ett föga poetiskt«· 
1er heroiskt skutt, hvarvid iian förlorade all ^8,1 
lilla balance, som lian i fordna dagar samlade ti!l 

hopa, för att upprätt kunna hålla sig på en ee™ 
häst, och ramlade nu omkull på den motsatta 
ga gräsvallen, dit han ämnade taga flykten, 
det gick så fort, att hufvudet, som i a!ima«!iet 

var litet för stort emot kroppen, kom förut.
« ;n]

Men nu framstod åter hans sinne för poest*· 
Inan han hunnit kräla sig upp, hade han red»9' 

såsom svar på Hosinas anropande, citerat:

Det är mitt lif, det är din stämma!*)
£ti

under den nnga'flickans hjertliga skratt. Om T® 
lilla Grefve fått något litet Måmärktj af sin hash
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ga kullerbytta, vet man icke, ty han berättade ia* 
Seining deroin, utan gick, med bästa lynne i verlden, 
fram till det öppna fenstret, för att der fortsätta 
Astartes spökscéne i Manfred. Itosina var med 
om allt. Snart samlade sig fiere på Hofrättsra- 
tlinnans trappa, det ena ordet, den ena idéen gaf 
anledning till den andra, och, inan man skiljdes åt 
för middagstoitetten, var det beslutet och beramadt, 
att man skulle, pour passer le tems, icke allenast 
Acclamera flera scener ur större piècer, utan äf
fen uppföra en mindre dylik, under loppet af ter
minen.

Med de declamerade scenerna gick det dåligt, 
liedan samma eftermiddag tog man dem formen, 
dager; men nu begaf det sig, att man icke hade 
nier än ett exemplar af hvar pièce till hands och 
dåligt val af dessa; att Rosina, som alltid skulle 
v»ra prima-donna, omöjligen kunde taga saken för 
skarpt allvar, ehuru lilla Boden behandlade den 
som parlämentssak, utan hon parodierade för det 
mesta sin roll, hvaraf aldrig uppstod åen thea- 
traliska efl'ect och tragiska enthusiasm, som Ba- 
s'en påräknat, utan deremot ett bjertligt skratt af 

•sPectateurerna. Vidare (allt till meltn för repre· 
Sehtätionens effect) begaf det sig äfven, att Ste- 
Pfianie och fiere andra, som åter togo saken på 
5 (kss allvarsamma och högtidliga sida, stodo och lä-
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ste.ïïpp sina roller alldeles som Lancasters-schoJ-- ■ ·

Ιϊϊπϊ, stödjande sig på rim och meter, sont ha
de dessa varit alla de i brunnslazarettet upphäng
da kryckorna. Hurudan nu effecten af det hela 
slutligen blef, kan man lätt tänka; och, sedan Bo
llen skrikit sig hes, och spectateurerna skrattat 
sig til! kramp, började Lady Macbeth att dansa en 
galopvals med Hamlet, och hela denna tragiska 
representation upplöste sig i en munter och liflig 
dans.

Det var första försöket.
Men nu sade nian allmänt: Ja, det missive 

kades, emedan det var uppe i kaffesalonen.
Det andra försöket skulle således genast fs 

en mer poetisk och genialisk anstrykning genoio 
scenens förflyttande ned till Högbrunnens vackra 
salon. Man hade äfven litet bättre valt och litet

*r fv 7 · ■·γ*3βΓ

bättre instuderat sina roller; men nu ville olyckan, 
att en hel hop af allmogen och de fattiga, som drucke 
brunn, samlade sig utanför den öppna sidan och be
ledsagade Bodens hjertgripande framställningssätt 
och de andras allvarliga försök med täta salvor af 
gällt, oålerhållet skratt. Slutligen smittade äfven 
detta, och, sedan den andra declaraatoriska repre
sentationen äfven upplöst sig i skämt och dans, mi
ste man tålamodet att försöka den tredje, men af' 
stod för ingen del den omtalade piècen, hvars val 
MU på att sätta hela brunnssällskapet i harue8^
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mot hvarandra, ty icke två en gäng hade samma, 
tanka. Alla ville spela med; alla sade, att de vil
le icke spela med. Alla ville de hafva de förnäm
sta rollerna; alla sade de, att ”en biroll kunde de 
taga på sin höjd”.

Hofrättsrådinnan hade gerna gifvit till sitt 
Götiska tempel, sin Ontario och sin Salamander, 
om hon kunnat drilla saken derhän, att hennes 
Stephanie fått en prima-donna-roll, och den hygg
liga, qvicka, interessante (och rika) lilla Gref Bo
den haft älskarns roll. Men nu som alltid ging® 
flofrättsrådinnans planer i qvaf. Boden, som var 
factotum för hela tillställningen, hade nog fin ur- 
skilning att se, huru ingen enda af de unga damerna 
kunde rätt behandla eller var vuxen en verklig, stör
re roll mer än Rosina, om man bara kunde fä henne 
allvarsam ett enda ögonblick. Sedan man nu mycket 
ventilerat hit och dit, proponerade llosina en gång, 
Rastan på skämt, Nya Garnisonen, och till Bodens 
aldra yttersta förtret var det den första pièce, som 
allmänt gouterades. Och det var ganska naturligt: 
der var rum för många, och den ena utan särde
les företräde framför den andra. Piècen var dess- 
Rtnm rolig och munter.

Men, ack, min Gud’ Huru skulle Boden i 
■lenna stackars pièce få développera hela sin tra- 
fiiska och dramatiska talent? Det var jo omöjligt, 
°®h, tiär man blott har en enda rätt skön sida öch
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icke får vända den utåt, då är det bedrofligt, ocfc 
just detta var händelsen med vår lilla ”vitterlekan- 
äe” Grefve. Han haåe tusende inkast mot Νγ& 
Garnisonen. Man bjöd honom förgäfres alla rol· 
1er. Öfversten — Briquet — Sansquartier — Ba‘ 
taille — alia de unga arrestanterna, ja, Rosin» 
fSrplumpade sig en gång och frågade honom, o® 
haa icke rent utaf ville spela någon af flickornas 
roll; raen se, då blef han verkligt ond och ble£ 

icke god, förrän Itosina lofvat honom att ordent' 
Uzt spela några scener med honom ur någon p'ir 
ce åf Shake spär, Schiller, Goethe, eller dit hort 
åt. För den goda fredens skull gick llosina nu i11 
på allt, och man började utdela roller. Oncle Jean 
Jacques var alldeles förtjust, och litet felades, 
att han icke sjelf tagit Briquet’s eller Sansquar- 
tier’s roll; men man måste lemiia den gamla ma«* 
nett den rättvisan, att han, med all sin ungdoms
livet, aldrig préterade sig åt ridicülen.
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O René, si tu crains les troubles du 
coeur, defie-toide ta solitude: les g ran“ 
despassions sont solitaires, et les trans
porter cm désert, c'est les rendre à 
leur empire.

C h Cl t e n ubt'ia n ti.
!»
'j^ged· en aldrig så liten fallenhet för Svenskar* 
nes medfödda mjältsjnka eller Brittens spleen skul
le det gamla, ödsliga, remnande, gladjetomma och 
minnesrika Ulfsborg nödvändigt öka en dylik sin
nesstämning. Axel hade aldrig tillförene känt, 
hvad det ville säga att vara sig sjelf alldeles nog, 
och han var det icke heller. Till vår smärta må
ste vi det medgifva; men det hör till vår hjeltee 
öfriga ofullkomligheter. Han hade visst ofta va
rit, hvad man kallar ensam, under sina resor och 
vid andra tillfällen; men då hade likväl föremålen 
ntora kring honotn vexlat och framtett tusende oli
ka taflor. Nu stod lian stilla sjelf, och allt an
nat omkring honom, och det är en svår pröfvostea 
för ett så lifligt och rörligt sinne som Axels. De 
små variationer, som tiden erbjöd, voro dessutom 
af den natur, att de mer plågade än distrahera- 

5 de honom. Landthushållningsbestyren hade o- 
V 'lügt litet behag för Axel, dels genom sin e-



gen natur, dels emedan han hade ingen, med hül
fen han imellanåt Kunde' fält skämta om saken, 
raisonnera i ämnet, med ett ord, ingen, åt hvilken 
han kunde meddela sig, *—

Ingen, ”åt hvilken en klagan kunde förtros!”

”Stundom äfven vaken drömde han" om en 
maka, ett husligt lif, kärlek, förtroende och e» 
himmel på jorden; men denna maka ville icke an
taga någon form i hans inbildning. Det fanns väl 
en bild, som då och då, emot Axels stränga förbud 
och befallningar till sitt hjerta, framträdde opå
kallad; men då hånade hau sin egen phantasi, sin 
egen känsla.

— Uselt! — sade han — En vanlig (och med 
detta ordet vanlig trodde han sig kasta en viss 
skugga öfver föremålet för sina tankar), en vanlig 
flicka, sådan det finns tusentals, ja, öfver allt. En 
flicka, som ställde sig i vägen för Albert II., en 
flicka, som älskade en annan, med ett ord, den 
kan jag tänka på, minnas, sakna, fästa minsta i- 
åé vid! Det* är uselt och onödigt, och skall ieke 
ske mera!

Detta hade Axel så ofta upprepat för sig, tills 
håu kände ett visst förakt för sin egen känsla och 
nästan för det oskyldiga föremålet äfven.

Längre var icke Axel kommen med sin sjelf-, 
beherrskning. För att afstå ifrån en sak, entar 
ka, en önskan, en phantasi, som han ogillade

f
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gades han kasta mörka färger deröfvér och till 
sig sjelf säga: ”Dröfvoriia äro för sura, de duga 
icke!” och rynka på läppen åt den inbillade sy
ran. Men, bäst han icke visste ordet om, hängde 
drufvan röd och lockande för hans inbildnings- 
blick, och för Axel, den stolta Axel, var det nä
stan omöjligt att medgifva något sådant, som, till 
exempel, att drufvan satt för högt, eller att hon 
satt der och mognade, lyste, lockade och glimma
de för en annans räkning, livad han icke kunde 
få, derom sade han stolt: ”Jag vill icke häfva det, 
ty det är icke godt nog åt mig, fast passabelt för 
en annan.” Och i allt detta igenkänner man icke 
den förträffliga och oöfverträffliga hjelten i en ro
man, utan helt simpelt en af våra gamla bekanta: 
Axel, Friherre von Löwenstern; — ty leoparden mi
ster icke sina fläckar, och Axel aldrig fullkomligt 
sitt högmod och sina inrotade herrskare-idéer.

Men hvar tror man väl, att den fée eller det 
ttnderdjur kunde finnas, som förmådde locka till 
sig Axels tankar, när dessa icke halkade af sig 
sjelfva på kärlekens glatta skridsko? *). —- In
genstädes! — Lika litet som Axel ville fästa en 
ei'da tanka, en enda förhoppning vid ltosina, lika 
^itet kunde han haka dem fast vid hvärje annat 

^yinnligt föremål. Utan han lefde i sina minnen,

') Man förlåte en nordbo hans nordiska metapborer.



leide om alla sina ljufva, sorgliga, brottsliga, ο- 
skyldiga bch brokiga äfventyr. Amalia stod son» 
en sol på hans rika minnes-himmel, ocîs, hvar 
gång ban återvände till nu’et och verkligheten, 
sade han till sig: "Hon linns dock icke, och heil- 
”nes make skall aldrig uppstå!” Men just i des
sa ögonblick var det, likasom en röst, ur djupe* . 
af lians hjerta, hvilken, ehuru förqväfd och ned- i 
tystad, ropade till honom, att hennes afbiht vät 

fanns, men icke för honom. Och se då! — 
rynkades de mörka Löwensternska ögonbrynen, 
en åskstråle lyste ur livart öga, tänderna beto* 
tillsamman, den trotsiga pannan mörknade, od1 
handen knöts ovillkorligt, likasom kunde han me“* 

tless jättekraft tillkämpat sig en verld, om häil| 
blott velat, om han blott försökt. — Han stod d® 
så lik en Jupiter Tonans, som känner sin maS*! 
fast han föraktar att den bruka. I dessa niö^® 

ögonblick fattade han ofta häftiga, desperata 
resatser, som genast skulle exseqneras, kosta h,-a 
det ville. Ett sådant ögonblick var orsaken, a* 

han en vacker dag lade grunden till en härlig 
taliensk villa, i den renaste oeh mest äkta sm®' 
midt i den vackra, skuggrika parken, der SJ°11 

smog in i en stor, vacker bugt; — och ett ann 
dylikt ögonblick gaf anledning till, att han ^ 
köra fram sin Bruxellare och utan vidare 01 , 
svep, än ett kort farväl tili den häpna, fôrli.lo**8 L
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de Tante Lisbelh, begaf sig till Medevi, för ait, 
som han pretexterade för sig sjelf, icke blifva en 
eremit, en anachoret, en skogsmenniska. Tan- 
ten stod qvar på trappan, med halföppen mun.

— Hvad betyder detta? — sade hon — Han 
har väl fått bref från den der utländska Julie 
eller Juliette, att han skali komma och hemta 
henne. Nu kommer hon väl i draget, det är på
tagligt. Men det kunde väl min kära Axel sagt 
mig till om, så att jag kunde fått taga en mängd 
målt och steg, dels för husets iordningsättande, 
dels för min egen flyttning, ty aldrig en dag blir 
jag här sedan.

Nu började gumman rusta otroligt: — stoppa 
kalkoner, göda kalfvar, skura och feja öfver allt; 
och detta gjordes allt med högst betydande och. 
‘igtiga miner, samt drypande ögon och näsa, hvar 
gäng hon nämnde sitt eget, kanske snart nog fö
rstående, aftroupande.

Imellertid rullade Axel fort och tankfullt till 
Wetter-stranden. Besåg ännu en gång det vackra, 
S1g alldeles olika Carlsborg, som nu företedde den 
skönaste anblick, man ville tänka sig. Med för
tjusning betraktade han det härliga arbetet, hvars 
tärde och fullkomlighet han, efter sina resor och 
der iuhemtad kännedom om de flesta saker och 
‘ing i üen vägen, nu bättre kunde bedöma än 
fordom, Sedan han beundrat det architektoniska



«üeraf, hvilade hans öga med välbehag på dejerfl- 
Ha, gröna planerna, sona så nyss voro en bild af 
verklig förstörelse och ödeläggelse. I de små ca- 
stanie-kronorna, som stodo så friska och lummi' 
ga, susade vindar så Italienskt hänförande, och 
öfver den härliga Vettern bredde aftonsolen lika- 
som hela Romas purpur. Axel kände sig mer upp
rymd än förut på länge. Han beslöt att stadtia 
«jvar ännu nagra aftontimmar, för att se sig omkring 
©iver allt och sedan under den vackra, ljusa net* 
ten göra öfverfarten till Östgöta-stranden. Han 
vandrade fram och åter. Sorgliga minnen af han* 
sista besök här och hans sinnesstämning då vak-* j 
nade väl understundom, men förskingrades dock 
snart, dels af den sköna aftonen och omgifningeu, 
dels af bildadt, trefligt, gladt och muntert säll
skap, som den af alla kända och älskade Ax<d 
här, likasom öfver allt, lätt fann. Klockan elfv® 
om natten embarquerade han först, på en stor, 
sä kallad stenbat, som lofvat öfverföra honom, 
hästar och vagn på några timmar till Motala- 
Axel sade ett hjertligt farväl till flera vänner och 
bekanta, som från stranden vinkade honom ännu 
en afskedshelsning, inan de gingo hem till sii* 
Det var en lugn, härlig Juni-natt. En lätt vird 
fyllde då och då seglen och framflyttade farko
sten nagra tusen alnar; men i allmänhet gick det y, 
ganska långsamt. Axel satt tankfull och blickade f
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Vemodigt, än på den östra, än på den vestra stranden,' 
s°m ville han säga: ”Inte här och inte der klappar 
ett hjerta för mig!” — Menniskan har ögonblick, då 
^on fullkomligt går ifrån alla sina fördomar, sina 
föresatser, sina vanor och lån-idéer samt blir bara 

natur, sådan man utgick ur Skaparens hand. Kan- 
ske är ingen stund så passande till denna återgång 
1 naturens egna sköte, som en blid sommarnatt, 
*':l man sagta gungar fram på en klar våg, öfver 
kulken Lutia strör gnistor, och stjernorna leende 
klicka, som ungmön i den blanka vapenskölden. 
Axel gjorde nu äfven en utflygt bland sina för
bjudna tankar. Han tänkte sig, under dessa för
trollande, vällustandaiide, nattliga stunder, Rosina 
såsom sin — sin älskarinna, sin brud, sin maka, 
och med harm medgaf han för sig, att han då 
skulle känna sig outsägligen lycklig. Han förlo- 
rade sig länge i dessa drömmar, lekte medvets
löst med en löfqvist, som han ömsom doppade 
ned i vattnet, ömsom stänkte med, öfver den spe
gelklara ytan. Men snart vaknade han upp, lika— 
som hans harm och hans vanliga bittra känslor; Ii ara 
kastar löfqvistcn så långt, som den för sin egen 
fyogd kan komma, springer upp och ropar, med 
'’red röst: ”Ilvad skall det här föreställa? — Sko
fa vi sitta här och gunga upp och ned, som på 

gungbräde, hela natten? — Om en liten stund 
vill jag Tara j Motala.” — Sjöfolket, som, i an-



Seende till Axels tysta, tankfulla uppsyn, trott 
sig kunna sluta, att han var en bild af sjelfva 
sagtmodet och tålamodet, hade gifvit sig god ro; 
men nu funno de sitt misstag och började an
stränga alla sina krafter, för att åtlyda den otå
liga nådig Herrn, om hvilken betjenten visste be
rätta, att han hade ett godt förråd, så väl af 
vrede, som drickspenningar, hvilket helst han fan» 
för godt att dela med sig utaf.

Mot morgonen friskade vinden upp en smula 
och kårade i seglen så pass, att klockan 5 voro 
de i Motala. Axel hade icke brådtom, icke hel- 
1er längtade han till Medevi, om hvars brunns
gäster han alldeles ingen kunskap hade. Han tog 
sig således en god morgonlur, sådan ungherrarna 
pläga kunna den taga, derefter en dito, dito fru
kost, der hvarkep lax eller Madera fattades. Se
dan besåg han å nvo factoriet, hvilket, i hans tan
ka, var sig vida mer likt sedan sist, än det sko
na Carlsborg. Ingenting var honom nu hvarkeu i 
nytt eller förunderligt. Han hade sett så myc
ket på denna mellantid och lyckligtvis tagit reda 
på det mesta och gick nu, mer som en skarp ' 
criticus till väga, än som en nyfiken beundrare- jj 
Tiden uträttar mycket. Bland dess förfärligaste 1 

verkningar är dock, att den förstör illusionerna. 
Hvad man nyss såg som ett skyhögt Himalaya,
Is nu blott en mullvadshög; hvad man beundra- J
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som guld och diamanter, är nu 1)lött messing 

och kattsten, och de dygder, de förtjenster, för 
hvilka man nedföll i stoftet, de voro blott larver 
Öfver egennyttan, ärelystnaden och bogen attväc- 

beundran samt emottaga hyllning. Något dit- 
tänkte må hända Axel, när han fram på ef

termiddagen rullade af till Medevi. En hemsk 
ianke på hans sista flykt derifrån öfverföli honom, 
iiar hari vände in genom porten; men äfven den- 
na tanke var un mer en af de förbjudna och bann- 
tysta. Han kom just till brunnen i den stand, då 
theaterpersonalen eosturnerade sig, emedan den 
Stora dagen na just var inne. Bekant, som Axel 
var, med halfva verlden och hela Svenska arméen, 
blef han genast anmodad att bivista den omtala
de representationen af: — först Nya Garnisonen, 
och sedan några scéuer ur Don Carlos, hvaraf 
Inkomsten naturligtvis skulle tillfalla de nödlidan- 
dc brunnsgästerna. Axel följde, dit strömmen 
honom drog, icke anande, hvilken syn som snart 
skulle drabba hans liknöjda blickar ocb göra Me
devi till — ett paradis eller en tartar för honom. 
Liknöjd, i ordets fullaste bemärkelse, följde Axel 
Hågra grouper af herrar och damer, hvilka tidigt 
»og begåfvo sig till den så kallade Arairals-källan, 
der en liten theater var ganska väl arrangerad.
Rummet, ehuru mycket rikt upplyst, tycktes i bör
jan alldeles kolmörkt, emedan man kom ur den



skarpa soldagern; men inom en liten stund hade 
ögat vant sig viil detta lampsken, likasom alla 
andra menskliga sinnen slutligen vänja sig vid 
ett sämre, när ett bättre icke kan bestås.

Axels många bekanta välkomnade honom af 
upprigtigt bjerta. Och hvar skulle det väl varit, 
som icke Axel biifvit välkommen? lians blotta å- 
syn och närvaro väckte alltid högst behagliga sen
sationer i hvarje sällskapskrets: nyfikenhet, som 
kunde få släckas (ty alla hade hört talas otn Α
χεί Lövvenstern); beundran, som bade ett verkligt 
föremål; önskningar, att med honom komma i 
vänskapsförhållanden; förhoppningar hos somliga 
damer, och oro, att af honom icke blifva bemärk
ta, hos andra. Den sista känslan är dä icke all
tid så behaglig, det erfor vår goda Hofrättsrå- 
dinna, som gjorde allt i verlden, för att komma i 
någon möjlig contact med Axel; — men, omöjligt! 
Ilon svängde sig, hon skrufvade, hon steg upp och 
satte sig åter ned, hon talade högt, talade sagta, 
nämnde flera gånger hans namn, såg stint på ho
nom, som hade hon velat poriraitera honom; men 
— allt förgäfves. Axel hade sett så många så
dana förut, att hon var icke i stånd att för ett 
enda ögonblick fängsla hans uppmärksamhet så 
mycket, att han ens frågade, hvem hon var, helst 
han, med några andra äldre karlar, var inbegri
pen i ett lifligt och häftigt politiskt samtal, soib
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Wästan var på vägen att antaga formen af en dé- 
^at, när förhänget plötsligt drogs opp, hvilket på 
en gång gjorde slot på politiken, rörande så väl 
inropas som Hofrätlsrådiuiians angelägenheter.

Med yttersta indifferens — ”som man säger” 
~~ såg Axel hela första scéiien, ehurO den rätt 
naivt och väl exsequerades; men — plötsligt få hans 
Mickar ett annat lif, och hans blod ett annat ora- 
Jopp.

— Ilvem är den flickan, som spelar Sophi? — 
8ade han häftigt till sin granne.

— Fröken Ilosina L., — dagens drottning och 
den vackraste vid brunnen.

— Och Theodors roll, — hvem har den? — til
läde han, med hopdragna ögonbryn.

— Ilennes fästman, Gref Albert II.
— Förbannade Medevi! — sade Axel för sig 

sjelf, men nästan hörbart — Ilvad skulle jag nå
gonsin här?

Men nu var icke tillfälle att rymma fältet, 
s°m sist; dessutom skulle Axel ansett det som en 
oförlåtlig svaghet, ja, feghet.

— Nej, trotsa faran och kasta sig midt in i 
densamma; se, det är hvad jag vill! — sade han 
till sig sjelf och antog en alldeles lugn uppsyn, 
^leii det var som lugnet före en storm: det var 
^örkt och hemskt. Den lilla muntra pièce« vann 
allmänt bifall. Förhänget föll, och nu först un-



ti err ältades Axel, om livad man vidare hade att, 
vänta. Efter en knapp quarts timma gick det a- 
ter upp, och se! — nu var Rosina, som Elisabeth* 
verkligen hänryckande. Att se någon, som van* 
ligtvis ailtid är simpelt och enkelt klädd samt af 
naturen anspråkslös i hela sitt väsende, på en 
gång iklädd en konungslig drägt och med den, 
värdighet och à plomb, som en dylik roll fordrar, 
— är, då den spelande tillika har en skön yta och 
mycken skicklighet i utförandet af sin roll, n*' 
gonting, som på en gång frapperar, bländar och, 
förtjusar. Denna effect hade hela Uosinas fram* 
ställning. Man tyckte, att hon på en gång bief 
ett halft hufvud högre. Hennes drag hade nå
gonting subiimt, som man annars saknade hos den 
lifliga, alltid glada och skämtande flickan, och 
som hon hitintills gömt endast för sina enslig8' 
ste stunder. Hon hade så fullkomligt uppfattat 
siu Toll, att man icke kunde göra en enda a ft' 
märkning dervid., äfven em man var en så strän? 
konstdomare som Axel.

Detta nästan förtröt honom. Med harm måste 
han, ur sin föreställning om llosina, stryka bort 
detta sjelfskapade epithet af vanlig flicka, soi» 
han velat slösa på den alldeles icke vanliga Ro* 
sina, oeh som hittills utgjort en af Axels bästa 
förskansningar, bakom hvilken hans bjerta »>itt& 
krypa. Nu vax den ramladi llosina stod der
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hûgf så upphöjd offer mängden, sä skön, sästrå- 
iande af ren, full känsla, oeh antydande en själ 
och ett hjerta, så rika på himmelska gåfvor. Oeh 
etl stycke derifrån stod Stephanie! — — Se, det 
,ar en vanlig flicka, just af den aldra vanligaste 
sorten! Nu furst såg Axel, att allt skall je ran
geras, inan man fäller domen. Axel såg det och 
förtviflade.

Af ven vår lilla fem fotshöga Grefve Boden 
tycktes i en hast hlifva en liten jätte, så sträckte 
*ian tipp sig, och onekligt var, att hans verkligen 
stora declamatoriska talent gaf honom ett visst .im
posant utseende, som han i dagliga Ii.fv.et fullkom
ligt saknade. Hans ögon strålade, lian var bara 
lif och själ och anda, och detta passar, när man 
hestigit cothurnen; men i det omtalade dagliga 
lifvet, der äro dylika små otheriska varelser en 
Verklig plåga att se, ty uti nitionio hunåradede- 
,ar af raenniskornas vanliga oeh nödvändiga värf 

;*ro de onyttiga, obegagneliga och odugliga, och 
δ miska få äro de personer, som rätt veta upp- 
ghatta den hundradedelen, der de svänga sig i 
sitt eget element.

Man var imellerlid högst belåten med sin 
a^on, och aeteurer och gpeetateurer hvimlade nu 
omkring hvarandra, i den vackra sommaraftonen 
Boiler de skyhöga träden i Meile vi sköna park.

långt håll helsade Axel Kosina. Till all lyc-



làu^-s.. : .........~g-~-p-··—.-π·

§m s« im
ka for henne hade hon under sjelfva represent»- 
tionen ieke märkt eller retat, hvilken åskådare 
lion hade. En enda blick af Axei hade trolige“ 
på en gång förstört hela det mod, som hon ““ 
tillkämpat sig, och som icke svek henne, utan 
tvärtom vexte, allt som hon införlifvade sig ,ne<* 

sin roll. Denna tanke slog henne med blixteM 
hastighet, och hon tackade verkligen ödet, att 
hon icke, bland de i halfmörker sittande åska- 
darne, upptäckt eller ens anat Axels närvaro.

Axel närmade sig icke Rosina, eller ens tyck' 
tes bemärka henne, utan fortsatte nu envist sin* 
politiska samta! med andra politiserande och i®' 
galunda eourtiserande karlar.

h-
i,-4



Cap. 4

Sag bad den älskade att stanna;
Eon strök med fingret på min panna:

. Det var sä tungt, sä mörkt i den,
Då blef det åter ljust igen.

T eg n é r.

iÜÈan hatîe fiera dag-ar redan bland brnnnsga- 

sterna bemärkt en ung man, med ett dystert, svår- 
modigt, ehuru regelbundet och nästan skönt at
tende. Som han var ytterst omsorgsfullt och väl 
klädd, blef han icke länge obemärkt, utan hela 
krunns-sällskapet visste redan, att det var en ung 
v· S., enda sonen af en rik bruksegare, att han 
ända från barndomen haft ett häftigt, besynner- 

lynne och ofta visat prof af ett rubbadt för- 
st8iid, eliuru han dessimellan tycktes vara utru- 
s*adtned vida större själs- och snilleförmögenhe- 
ter> än menniskor i allmänhet. Hans mjältsjnka. 
kade nu så tagit öfverhénd, att man fruktade för 
eil fullkomlig sinnesförvirring, och flere skickliga 
läkare föreslogo en brunns-cur vid någon af de be* 
Sakta brunnarna, såsom ett försök, väl värdt att göra, 
eniedan de ausågo hans onda helt och hållet beslå 
* lynnet, och att det således af förströelser samt 
ÖBlgifvande glada menniskor och föremål lättast
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lille Imtma botas, helst ingea upptänklig sjukilo»1 
eiier krämpa plågade honom. Men härtill stod lia» 
ieke att öfvertala, ”Jag är frisk; sade han·— 
h vartill skulle det då gagna mig att dricka brunn?” 
Man uppfann slutligen det oskyldiga medlet att fl»ra 
morgnar å rad gifva honom i hans kaffe någon»' 
skyldig medicin, som gjorde honom illa dispo»6' 
rad, utan att derföre på det ringaste skada b»»8 
ovanligt goda physiska complexion. Han beklag»' 
de sig nu otaligt öfver detta illamående, som £»r 
sin ovanlighet föreföll honom högst besvärlig' 
”Dn måste dricka brunn,” svarade man Ιια»»®’ 
och, som detta lilla onda ieke ville af sig sjelff«1' 
svinna, maste han slutligen gifva vika för för»!' 
drars och vänners önskan, och äfven för sin eg6li 
förhoppning, att en Imnins-cnr alldeles skulle ϊ*3' 
etituera honom. Fadern ämnade att vara hon»»1 
följaktig, och Theodor (så hette ynglingen) ty 
tes slutligen med verklig otålighet omfatta r»8' 
planen och skulle nu på intet sätt velat afcf! 
derifrån. Han kände nu samma häftiga, otyglad 
åtrå till denna resa, som han förut haft afsky,f»r 
densamma. Faderns oeli sonens resa var rétln» 
utsatt till en viss dag; men, just som ilen skul^ 
företagas, fick den förra den sorgliga och fatal*1 
underrättelsen, att en af hans nära slägtingar v»' 
re död, och att hans (faderns) närvaro vid h»'j 
graining, testamentets öppnande etc. vore allde)^
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Nödvändig. Fadern proponerade således atl tîEI 
andra terminen uppskjuta deras resa tüi Med-evi- 
^runn; men Theodor tycktes verkligen lida af den- 

lla felslagna förhoppning, och, som man dessutom 
alldeles icke vågade fortfara med den omnämnda 
m«dicänen, huru oskyldig den ock var, och man 
äfven hade att frukta Theodors ombytliga lyn- 

lle °ch smak, hvilka, när han kände sig åter må 
fullkomligt väl, kanske torde öfvergå till samma 

‘«otvillja för resan, som han haft i början, beslöt 
j matl ändtligen, att han skulle resa, åtföljd af en gam- 

ÖSa^> högst pålitlig betjent, som följde honom öf- 
H'r allt, och af hvilken ofvan anförda notlcer vo- 

hrunus-sällskapet meddelade. ..Men hvad man 
in§en reda fick på, emedan hvarken den gamla 
^etjenten eller någon aunan det visste, var orsa- 
ietl fhl den vackra, snillrika, talentfulla ynglin- 

Sens svårmod. Han hade vid Uppsala utmärkt sig 
sina kunskaper, sin lätthet ait genast uppfat- 

äfven de mest abstracta ämnen, sitt ypperliga 
^■inae, sitt häftiga, af inga hinder motade sinne, 
*illa vilda utbrott af glädje och sorg, sitt obän- 

och svåra lynne, sitt egensinne, sitt frihets- 
feSar) sitt fritänkeri, sina distractioner, sin härli- 
?a talent på flöjt, sin fördelaktiga yta, sin elegans 
1 klädsel oqh sitt stora fruntimmerstycke, ty, hvil- 
ketl Vinna som såg honom, fick ett oemotstånd- 
!iSf begär att försöka på något sätt skingra hans
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svårmod och mildra de stränga, isiga biîck-ar,.son* 
han kastade på hela könet i allmänhet, hvilket 
han tycktes på en gång hata och förakta, oaktadt 
allt det besvär, mången individ deraf gjorde 
att blott väcka hans uppmärksamhet. Detta känd®
man Sfren vid brunnen af ilera personer, som hört
det af andra från hans Uppsala-tid. Han lta('e 
således väckt en allmän nyfikenhet och allmänt 
medlidande. Hvart han kom, voro många diissi» 
par ögon fästa på honom, och när han gick, följ' 
de man med blicken hans steg, så långt man km1' 
de. Den gamla betjenten syntes alltidp ft af stånd* 
och en stor hvit rapphfiusluind följde Theod®r- 
öfver allt och tycktes vara den enda lefvande va
relse, som var värd hans uppmärksamhet, ty jjic‘1 
honom lekte och samtalade han ofta; men ingel1 
annan varelse vid brunnen kunde skryta utaf, att 
han tilltalat den, eller ens svarat mera gn ett kort 
och afspisande nej eller ja, om någon tilltalat b®' 
nom. Vid drickning.en, vid bordet, vid frukost«11 
var och förblef han stum, men iakttog alla mö}' 
liga belefvenhetsreglor, så att man pä intet sä 
kunde beklaga sig öfver honom. Satt han, och 
ett fruntimmer kom, så steg Isan genast opp 
leranade sin plats; föll något på marken, nära h®' 
nom nb., så upptog och öfvtrlemnade han det 
en artig bugning; gjordes det musik, så var ha® 
bijra öçaj men, sjöng man eller spelade falskt,

tt
9

hl



Me lian ingen Försyn att obarmhertigt grina, of- 
ta 1,!)S «‘»äga ett "fork ...falskt!" och directe gå 
SHia färde. Dansade man, sä gick han genast sin 
'sg, och, när någon en gång frågade honom, om 

an icke ville deltaga i detta nöje, hånskrattade 
lan bara. Sadant hade Theodors uppförande va- 

rit de 6 à T dagar han redan tillbringat vid brun- 
’’εη, och man var högst förundrad öfver, att han 
,Cke a!lenast infann sig vid den l ila theatraliska 

^presentationen, utan afven uppmärksamt och no- 
S tycktes betrakta den. Alla de sjungande i för- 

j ^ pieceH Ilade hans fina öra i lifiigt minne och 
i^“de nästan en triumph öfver, att den unga The- 

Stadnade qvar till slut. Det vore ett ojäf- 
‘<gt bevis, trodde de, att de gjort sin sak nå- 

jj ( U,5ila va|. Under scenerna ur Don Carlos hör- 
. * ma„ ett par dofva bifallsutrop från den unga 
te t βη'· S°m 8ornli^il kallade· honom, och, när man 

i stora flockar spridde sig i parken, blef 
,cke litet förundrad, att se honom närma sig 

IeV ödmjukt helsa henne, och bjuda henne sin 
j ‘ill eu promenade, llosina dröjde en seçund att 
ή aga ynglingens arm, och det nästan mesteme- 

StePUanie ryckte henne i klädningen och med 

U miner och åtbörder tycktes be henne för 
^ S 8kuli icke följ» honom. Men Rosina följde 
rrifem0t Sitt SkÖna l,jertas U.gîfveise, gjorde sig 

tan Stephanie, lade sin arm iätt på y„g!m.

IIslii



gens, sorti märkbart darrade, och följde hoiio® 
tyst. Theodor vek sagla utaf en gång, der inga 
asdra promenerade, och, när han tycktes vara nog 
långt ifrån alla andra, sade han med en bruten,! 
Underbar röst, skådande djupt isi i flickans öga:

— Du är bra skön! Du sjunger som en ängel! 
Du framställde Elisabeth, som jag föreställer mig 
tn Siddons eller Händel Schütz! Du måste älska 
raig.

Nu släppte II os in a hans arm, ångrade sitt o- 
betänksamhet, men fick i ögonblicket en ingifvel' 
se att på något sätt åöka godtgöra sitt fel.

— Det vill jag gerna göra, — sade hou mlldt ~- 
om du förtjenar det, om du vill likna andra raefl' 
iliskor, vara glad, vänlig och tillgänglig som de· 

— Likna andra menniskor! — sade han häftigt, 
och en mörk låga brann i hans skarpa, själfull® 
öga — Vara vänlig och tillgänglig som de! O flic
ka, flicka, vet du väl, huru usla och' eländiga de 
äro! Men, visste du det, du bad mig då icke va
ra som de, utan som jag, ty hår (och han slog 
handen mot hjertat) här är rätt och sanning och 
heder, det känner jag för visso, men icke hos deW< 

— Mäkha då icke på min vänskap! — sadeße* 
eina rnildt och sagtmodigt — Jag älskar menni- , 
skorna, sådana da äro, och sådana jag tror de® 
vara, men minst Am, som säga om sigsjdfva: "Jal ■ 
är häst.” L



•rr " ,;v—.....χ"Γ~'·~ ~rwr

j Theodor såg på henne med stum förvåning, 
j — Är det du, som talar så, du, som jag trodde 
, kände en genklang af mitt hjerta i ditt; du, som 
( jag trodde skulle vara den klingande secundtonen 

«H den renaste ton i hela min rena själ; du ber 
i niig vara som andra, således falsk, bedräglig, e- 

gennÿttig och egoistisk, ty sådana ära de! Men 
jag! O, do vet icke,: livad som hor inom mig, och 
8om jag velat skänka dig, uppenbara för dig, dig 
ensam i en hel verld.

— Om du är så mycket, — svarade Rosina med 
hign besinning — så skall tiden visa mig det. Är 
du mer än andra, så skall du äfven hafva vida mer 
förmåga än andra. Du måste då kunna, hvad sa 
få af de andra, som dn så föraktar, hafva kraft 
och styrka till, du måste kunna öfvervinna dig 
sjelf, handla efter en plan, välja goda medel för 
att vinna ett godt ändamål.

— Ja väl, — sade Theodor, och hans ögon flam- 
tnade — här äro mina medel, — tilläde han och 
Upplyfte sina seniga, kraftfulla armar — och 
har mitt ändamål! — fortfor lian, visande på sitt 
hjerta — Båda äro goda. Ilvad vill du mera?

Han såg i detta ögonblick så vild och sanslös 
t|»t, att Rosina höll på att ropa på någon af de 

'’mast gående; men hon öfvervann dock snart 
sm flygtiga räddhoga och sade stilla:

Axel, II,
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— Ja tal, jag tror nog, att ditt lijerta är godt) 
?nen, hvad du vill företaga med diu arm i dessa 
fredliga, lugna tider, det förstår jag ieke.

— Tillkämpa mig dig ocli en hel verld. — sva 
rade Theodor, i högsta grad upprymd och exal
terad.

— När någon talar om att tillkämpa sig e» 
verld, — svarade liosina kallt — så kommer jag 
alltid ihog en storskrytar'e, som slutligen påstod 
sig kunna plocka ned manen af himmelen som ett 
öp lo af ett trad, eller honom, som hvarje morgon ut
pekade för solen hennes bana, med ett ord, alla van- 
mägtiga, sjelfkära dårar; och, hvad mig beträffar, 
så skulle du möjligtvis kunna med din starka arm! 
rycka mig ifrån de andra menniskorna; men hvad 
vore du då? Jo, en röfvare och tjuf, således tu
sen gånger sämre, än dem du föraktar; och hvad 
vunne du? Jo, de liflösa qvarlefvorna af en arm 
flicka, ty i ditt våld, och det emot min villja, kun
de jag icke lefva en dag.

- — Så-å — svarade Theodor, förundrad — och
i

hvad medel vill du då att jag skall bruka för att 
vinna mitt ändamål?

t?-Hurudant ser ditt ändamål egentligen ut?
frågade ïtosina

— Jag vill ega dig och vara quitt hela den öf- 
riga verlden.



— Ja; men ja g vill lefva i verlden och dör strax, 
så fort jag kommer derutur.

— Då måste jag ja äfven lefva der bland dessa 
Usla småaktiga varelser, som man kallar menni- 
skor.

— Det måste da, och måste börja redan i dag.
—. Huru och på hvad sätt? — frågade Theodor, 

och hela hans starka, men endast af Rosina be
roende varelse var en fullkomlig bild af lejonet, 
tygladt med en silkesända — af kärleken.

— Du måste vara som andra, lefva, tala och 
handla som de; då vill jag blifva din vän hela 
lifvet igenom, men icke annars. Kom väl ihog 
det!

— Jag vill! — sade Theodor och böjde hastigt 
ett knä för Rosina; han var i detta ögonblick så 
rörande skön, att endast hans rubbade sinnen och 
Hosinas länge sedan förkomna hjerta lade hinder 
för, att hans oändliga kärlek icke öfvergick till 
dess föremål.

— Så gör ingen annan. —■ sade Rosina hastigt, 
och han reste sig genast upp, utan att någon be- 
Wärkt hans rörelse.

Nu ringdes till aftonmåltiden. Rosina tog sag- 
ta ynglingens arm, och de vandrade tysta bland 
de andra till matsalen. Från alla håll hörde Ro
sina hviskningar, hvilka hon mer än väl visste gäl-

! la «ig och Theodor; men slutligen lade han äf-
i
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νβίΐ BÎtt"h%fvnd ned mot'henne och frågade hel 

sagts:
__ Får jag blifva ditt granne vid bordet? '
_ Nej, — svarade Rosina — det passar Icke

att byta grannar. Man måste behålla den piR9' 
man fått från början. Braket fordrar det.

— Fördömda bruk! — sade Theodor och éläpp' 
te långsamt hennes arm.

Vid bordet såg Rosina, till sin stora gläd" 
le, att, när Theodors’ grannar talade till he' 
nom, svarade "ynglingen, väl något buttert, me« 
svarade· ändå; och slutligen tycktes han till od1 
med ingå i ett samtal, som hon väl icke kund« 
höra, men som hon såg att de andra, hvilka sntW 
närmare Theodor, allvarsamt och med spänd up? 
märksamhet lyssnade till. Hon var så nyfike11 
att fä veta naturen deraf, att hon knappt gaf sfc 
ro att svara sin egen granne, Albert H., hvilkef 
var lika nygirig att få veta, hvarom losinas och 

”den galna v. S—s” samtal handlat.
__ Ah, om ingenting särdeles — svarade Rosi

na, rod hantle, ty hon insåg genast, att, skalle HO» 
vinna ett gode ändamål, så måste icke brunns" 
sällskapet fa reda på hennes medel, och hon fruk
tade med skäl, att den yra, lekfulla Albert ick» 
skulle khnna förtiga den förvirrade ynglingefl9 
vansinniga kärfékeutbrott. Hon talade o ra det fc£ 
iîtgerî," ïufrti mycket hon ïü frågades.
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Cap. 5.

— — sä shall hear och cn gä hem här
ifrån och tala o:n ”det glada 
h v i m let”, utan att ett ögonblick tän
ka pä, 'huru mänga brist ande hjertan 
som torde hajva ingått i dess sam
mansättning*

£ ulw c r.

'4<|osiaa hade fullkomligt varit dagens drottning. 

Aldrig hade unga Albert varit så kär, aldrig så 
nära att öppna hela sitt hjerta far henne, och 
vår lilla känslofulla Grefve Boden lät, under eu 
promenade efter souper’n, Rasina icke otydligt för
stå, att, hade hon icke redan till sin unga cousin 
bortskänkt sitt hjerta, så skulle lian sjelf säkert 
va ri t en tacksam afnämare. Men, min Gud, hvad 
detta sades i för ett blonislerrikt språk, medtill- 
hjelp af alla de skalders strödda tankar, som nå
gonsin gjort anspråk på en svårt förvärfvad qua
drat tum af Pindens slippriga område! Men till 
ail lycka för Résina var hans tal, som sagdtär,så 
pryddt och så för-blomrneradt, att hon behöfde icke 
förstå meifa deraf, än hon ville, och ännu mindre 
svara derpå. Under ingen förevändning ville hon 
îUedgifva eller gå in på, att Albert hade första 
platsen i hennes hjerta; men detta var ju en så
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afgjord sak, att ingen ens frågade derom, och då 
är det ganska svårt att taga menniskor ur deras 
villfarelser. Så länge man tviflar, siiker och ta
ger man upplysning; men, när man tror sig 
vara fullkomligt förvissad om en sak, talar mau 
derom med en ton, som är oändligen svårt att 
motsäga. Detta erfor Rosina i hvarje ögonblick 
vid Medevi. Menniskorna hade nu en gång fått i 
sitt hufvud, att hon var Alberts trolofvade bruti, 
och allt hvad hon deremot kunde invända styrk
te dem endast i deras mening och gjorde dem envi
sare. Rosina tog slutligen det kloka parti, att lå
ta dera tro, hvad de ville, och öfverlemna åt tided 
att gifva dem deras välförtjenta långnäsor. Inner
ligen beqväm fann hon denna genväg nu, livad lilla 
Boden angick, ty, om han trott henne vara si 
obunden, som hon i det hela var, så hade lian* 
blomsterspråk må hända tagit den persuaderande 
formen, i stället för att den nu ingick i en re- 
gretterande mollton och med de flesta citaterna 
ur Miltons Paradise Lost.

Axel hara politicerade under hela a.ftonprome-- 
naden, och, om hans mörka, genomträngande blick
någon gång uppletade Rosina, så var det, när hoi> 
alldeles icke kunde det märka. En enda gång 
möttes deras ögon en hundradels second, bad* 
stadnade de i sitt tal; men båda logo de strax ruh, 
hvar på sitt håll.
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Icke ett ord vexlades dera imellan.

De voro ganska brokiga, alla de tankar, som 
pa en gång bestormade Rosina, när hon, om afto
nen efter denna besynnerliga dag, gick till hvila. 
Nu framstodo de, alla dessa bilder och gestalter, 
som hela dagen omsväfvat henne och nästan indragit 
henne i en förtrollning, ur hvilken hon knappt 
kunde reda sig. Ögonblick funnos, då hon icke 
rätt fattade, om hon drömde eller var vaken, an
dra åter, då hon trodde, att allt h vad som t i lid ra- 
dit sig var en villa, från hvilken någon plötslig 
katastroph snart skulle väcka henne. Musiken till 
■Njva Garnisonen låg henne som en plåga för öro- 
lien. Den kunde för ett ögonblick tystna, men å- 
terkom snart för hennes sjuka phanlasi, med ord 
°ch allt. Imellan hvar enda tanka, redig eller o- 
redig, kom alltid ett:

I tornets djup, fördold för vcrldens öga,
Vid lampans sken, den ädle Rudolf satt etc.

Hon var icke i stånd att blifva quitt dessa 
at>gsliga phantasi ljud, som trängde sig imellan 
tankar på Axel, på den förvillade Theodor, på hennes 
tftiga önskan alt kunna gifva honom tröst och gagna 
honom, på menniskornas inbitna tro om henne och 
'^hert samt slutligen på lilla Bodens ömma hjer- 
ta3 som hängt upp sig på näst föregående krok,
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men som väl en vacker dag torde dimpa ned, när 
sanningen kom i dagern, och «let befanns, att håll
haken icke satt så fast. Trenne hjertan (ty hon 
tviflade ingalunda på Alberts) lägo således fram
för henne. Men det fjerde, det enda i verld.en? Det 
var borta, på hinsidan liafvet! Keta tårar fukta
de hennes lilla hufvudkudde; men inidt under des
sa tog hon den härliga föresatsen att aldrig tän
ka på Axel, undvika honom, så v i cl t hon kunde, samt 
endast och allenast sysselsätta sig med Theodor och 
hvad hon kunde bidraga till hans väl eller förbätt
ring. Hon genomgick i tankarna (alit under ac
compagnement af Nya Garnisonens eoupletter) 
hvarje ord, som de vexlat om aftonen.

— En tfedje skulle må hända förvånats och 
fördömt mig — tänkte hon — för den ton, sorti 
en verklig ingifvelse bjöd mig att taga med ho
nom. Detta förtroliga du, som han utan alla om
svep nyttjade till mig, utan att der rated mena nå
gonting ondt, fordrade detsamma af mig, om han 
icke skulle vakna upp ur den sköna dröm, hvaraf 
lian tycktes vara dårad, att jag vore ett väsende, som ' 
förstode honom. O, om jag kunde gjuta någon tröst 
i detta lidande hjerta, så skulle jag väl äfveniin- 
na en dylik sjelf!

I dessa och många andra små goda, oskyldiga, 
hit och dit sväfvande flick-tänkar insomnade Ro- 
sina slutligen, drömmande om Nya Garnisonen, v»



Posa, Axel, Carlos, Boden, Theodor och helabiunna- 
sällskapet samt allt hvad som hvimlat för henne 
den föregående dagen.

— Ilvad månde denna dagen kunna bjuda'? 
rar llosinas första tanke, när Jungfru Lona kora 
in om morgonen, öppnade jalousierna och un
derrättade, att det led på tiden, llosina klädde 
sig hastigt, ja, med feberaktig häftighet och dar
rande af varma och kalla ilningar. Sådana kän
de hon äfven under hela promenaden ned till 
brunnen.

— Hur’ mår du, kära barn? — frågade lante 
Julie henne flera gånger; men, dl hon alltid fick 
till svar: ”Mycket bra!” fick saken ha sin gång.

llosina tyckte sig äfven just icke må så illa, 
men var i hög grad upprörd och bestormades af 
alldeles för många olika känslor, när Stephanie« 
som fick se henne gå likt en drömmande, kom 
springande och fattade henne under armen, utro
pande:

— God morgon, söta llosina! Hur’ mar du? 
Kors, hvad du har för en brillant, god färg! Jag 
tror, du liar glömt att tvätta bort sminket sedan
ïdècen i går! Hi, hi, hi!

— Hvad du pratar! — svaråde Rosina, nästan 
litet stött, emedan flere hade hört Stephanie s dum
ma utrop, och emedan llosinas blod var i stark 
Valluing — Hvad du pratar! Du minns väl, att jag



just undanbad mig all rödfärgning för min del, 
säker eom jag var, att räddhoga, värma oeh lamp
sken skulle gifva mig mer än tillräcklig couleur.

— All ja, nog minns jag det. — sade Stephanie, 
litet flat, ty hon hade sjelf med god appétit be
gagnat tillfället, dä hon opåtaladt kunde la med 
carmin och kimrök gifva sin intet-sägande physio· 
r.omi all den lilla expression, den någonsin kun
de fä — Men låt oss icke tala mera om den sa- 
^en·» tilläde hon hastigt — utan sägossnuhel- 
dre, hvad i all verlden du afhandlatle i gar afton 
i parken med med galna v. S.!

— Det är hemligheter imeilan honom oeh mig 
svarade Itosina i skämtsam ton, men på det

hela for att undvika svaret.
— Ja, nu ämnar jag icke gå ett steg ifrån dig, 

— fortfor Stephanie — för att sjelf få höra, hvad 
han kan hafva att säga för galenskaper, hi, hi, liiS 
Ack, min Gud, om han ville prata med mig! Hvadj 
jag skulle mystifiera honom, hi, hi, hi! Hvad han j 
är vacker! Men hvad han ser galen ut! Hvad 
han hlåser charmant flöjt! 1 går afton blåste han 
bättre än någonsin. Vi bo helt nära, der han bor. } 

Oeh hans hund! Den är för vacker och för rolig, 
hi, hl, hi! etc.

— Ja, det skall min Gud veta! — sade Ilofråtts- 
rådinnän, som äfven tillkommit, sedan hon druc- i 
kit sitt första glas — Hart blåste hela natten, och,



händer det en gång- til!, så säger jag till Doctor 
Π., ty sin nattro vid brunnen skall och bör man väl 
hafva. Jag tänker, mina nerver få väl umgälla 
hans serenader. Men se, der är hans hund! Och 
se, der kommer han sjeif! IJan försummar sig hvar 
enda morgon. Nu skola vi väl få höra, när han 
slår upp sin språklåda till Fröken Rosina!

Rosina darrade af ångest och oro, när hon 
såg den dystra, tankfulla Theodor nalkas. Hon 
visste icke rätt, livad hon skulle tro om hans ur- 
skilning, huru vida den var stor nog att hindra 
honom adressera sig till henne i samma förtroli
ga ton, omgifna af vittnen, som när de voro alle
na. Men, när Theodor nalkades groupen, der Ro- 
sina äfven var, slog han hastigt upp de stora, mör
ka, svårinodiga ögonen, helsade helt kort och kallt 
de andra, men såg med ett mildt och nästan för
tjusande småleende på Rosina, som å sin sida vän
ligt nickade åt honom, ulan att stort bry sig om, 
hvad man derom kunde tycka. Till Rosinas gläd
je fortsatte dock Theodor sin väg till Högbrun- 
nen, med en blick till Rosina, som ville han säga: 
”Icke nu; men mycket en annan gång!” Detta var 
för Rosina en verklig lättnad, ty hon hade i för
hand grämt sig åt den tankan, att hvart enda ord 
af Theodor troligen skulle väcka den oförnuftiga 
Stephanie's dumma skrattbegär, som en gång ha- 
«iü fått i sitt stora, tomma hufvud, att allt hvad



Theodor skulle säga var eu galenskap, ehuru det 
mesta deraf var vida högre, än att Stephanie med

all sin tankeförmåga kunde det fatta, fast formerna
voro så ovanliga och förvirrade.

Axel syntes ännu icke; men snart såg man äl
ven lionom, som stumt och endast med en lätt bug' 
»ing helsa de groupen samt passerade arm i arm 
med en ung officer af brnnnssällskapet, hvilken alltid 
utmärkte sig för sia fasliga ifver i alla möjliga poh' 
tiska och riksdagsfrågor, hvilka sednare han äfveu 
på Riddarhuset både i tid och otid omrört. De un
ga männen tycktes redan vara djupt inbegripna i 
ett dylikt samtal. Den unga X., liberal till kropp 
och själ, demonstrerade med händer och fotter, 
stadnade då och då, vändande sig till Axel, gestion- 
leratke, som stode han på Thalias tiljor,och talade 
med en ifver, så att han blef gvisdelin i ansigtet 
med coquelicoq-öron. Axel åter sy ntes ganska lugn, 
och, när han någon gång fick tid och rum att gö
ra ett inkast, skedde detta alltid med en yttre 
sans och en bestämd allvarlig ton. Men hans få 
ord tycktes alltid på hans motståndare göra sam
ma verkan, som olja på en eld. Den unga X. kom 
då i verklig ekstas, han hoppade, han kastade 
mössan i gräset och tog åter upp den, han ryck
te löfven af träden och fingrarna af sina vantar, 
bröt utaf sin Medevi-käpp och kastade bitarna npp 
i skyarna, trampade tusentals myror och agade
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det oskyldiga, gräset, allt af politisk och statseko- 
fiomisk oppositioiisifver, utan att sjelf ens ana si
tta kraftyttringar i den rnateriela vägen. Unge
far sa såg deras diseurs ut för de kringstående 
°ch gående, ty, o under! detta var egentligen in
gen disput, ingen débat, utan bara en nutids li
ten diseurs, der båda parterna ofta nog äro af 
alldeles samma mening.

Ilofrättsrådinnan glömde genast Theodor för 
Axel. Hon började nu förhöra Rosina i den vä
gen.

— Huru är det, lilla, söta Fröken Rosina L., 
äro herrskapet icke eousiner? Eller minns jag 
alldeles orätt? Han tyckes dock bry sigomhvar- 
ken eousiner eller andra damer, den nykomna Ba
ronen. Ilan är alldeles uppe i bara riksdag och 
Politik, likasom alla våra unga herrar, som villja 
göra minsta anspråk att höra till goda tonen. Ilan 
är ju förlofvad utomlands, lilla, söta Fröken L.? 
Ëller är det bara ett rykte? Han ser oämlligen 

ra ut, det måste man medgifva; men stolt som 
ei) Frithiof (hon såg sig om med sjelfförnöjd mi- 
I,e åt sin poetiska liknelse). Han är ju fasligt 
l'ik, fick ärfva sin cousine, den unga Friherrinnan 
^«hlenfeldt eller Mühlendorf, som dog i eholeran, 
tr°f jag, om jag minns rätt. Han är ju redan läa- 

se’n omgift? J)et gick fasligt fort alltid, ef- 
ier den eholeran! Ja, de enkliogarne, hvad de



drêja kort att gifta om sig! Jag vet en, som g* 
te sig ett år på dagen, sedan hans hustru dog. 
Det är ju fasligt! m. m. af prat, så länge u»o° 

ville höra.
Rosina hade imellertid dragit sig undan .e«®^ 

gick upp och ned ett par hvarf på en af sidogån
garna med Albert, som hade helming från Brunns' 
läkaren, Doctor H., hvilke-n skötte ämbetet under 
Professorns frånvaro, att han ville nödvändigt ta 

la med Itosina om Theodor v. S.
— Herre Gud, hvad menniskorna bråka! — sa

de Rosina harrnfulit — Jag tror, de blifva alle
samman mer galna än Theodor och vurma långt 
mer än han med den obetydliga saken, att de»

stackars gossen talat till mig en gang.
— Ja; men Doctorns villja är, att du skulle bi- 

draga till en ny method att curera honom.
_ Det befattar jag mig inte med! — svarade 

Rosina snurrigt och gjorde la petite moue, alldele# 
som Amalia i fordna dagar. — Doctor II. får skö
ta sina curmethoder sjelf, och jag mina. Sa län 
ge Theodor får gå fri och »edig bland oss brunns
gäster, och det ser jag icke, hvarföre han »J 
skulle fa, så stilla och sagtmodigt som han hit
tills förhållit sig, så länge måtte hvem som helst 
få tala med honom opåtaladt och utan attredog» 
ra derför, hvarken för den ena eller andra.

Ilosiaa, min söta, älskade Rosina, hvad går ät
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dig? — sade Albert — Ar du äfven oiul på mig 
för denna galningens skull'? Jag hade lust att vri- 
‘la nacken af honom för besväret.

Du pratar så mycket och tänker så litet, — 
svarade llosina, alltid i samma stickna ton — att jag 
är ledsen dervid. Vill du nu göra mig en verk- 
lig tjenst, så gå din väg! Hela verlden har ögo
nen på oss, och jag är säker att få höra tusen 
dumma glosor efter denna conversation.

När hon utsagt dessa ord, vände hon sig tvärt 
ifrån Albert, men studsade ovillkorligt tillbaka, 
nkr hon i en hast stod — midt för Axel, som hon 
således fann troligtvis hade hört de sista orden 
åtminstone och säkert bemärkt hennes lilla mau
vaise humeur; hvilket alltid skulle pina Rosina o- 
ändligen, ty af alla föresatser, som man här i verl
den kunde taga, vore dock den aldra omöjligaste den, 
att icke villja behaga föremålet för en brinnande 

irlek, och qvinnan vet nog, att detta minst sker 
ed utbrott af vrede och harm, äfven om dessa äro 
lindriga som hos llosina.

Hon rodnade starkt. Albert gick modfälld och 
litet ond sina färde, och Axel sade i en besynner
lig ton, åtföljd af en skarp blick och ett nästan 
bittert leende.

— Jag kommer i otid, min Fröken! Tredje man 
aldrig öfverflödigare än i en débat mellan 

tyänne älskande. Ropa eder cousin tillbaka! —
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tilläde han, försmädligt skrattande — Jag vill ge
nast retirera och vara ett vittne, pä mycket langt 
håll, till den sköna försoningen.

Rosina var i sanning mer upprymd och 
upprörd än vanligt. Tusen olika känslor hade 
denna morgon häftigt sammanpressat hennes 
hröst, och till svar på Axels sarkastiska anmärk
ningar bröt en länge hämmad tår ur hennes 
öga.

— Rosina! — sade Axel, men stadnade tvärt 
och sökte förgäfves några ord, som konile bort
taga effeeten af detta utrop och den blick, som 
beledsagade det. I hast faun han dock det ald ra 
mest prosaiska ämne i verlden, och med ett nå
got litet ironiskt leende sade han:

— Jag kunde helsa Fröken Rosina, utan all 
början eller slut, från vår goda och prisade Tan
te Lisbeth; men olyckan ville, att hon hvarkeis 
visste, hvart jag reste, eller jag, att jag här skul
le sammanträffa med — hennes ideal.

Rosina hade under tiden repat mod oeh fatt
ning, blinkat bort den onödiga tåren och svarade 
nu, icke utan en liten anstrykning af sitt förra 
mauvaise humeur.

— Det gläder mig af hjertat, oni den goda Tan
ten mår väl. Hennes vänskapsfulla omsorg o,n 
mig, under den tid jag passerade på Ulfsborg/^ 
henne, skail aldrig vika ur mitt minne, äfven olil
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hela veviden skulle ie åt min tillgifveahet'för den 
beskedliga gumman och min tacksamhet för hen- 
îies släglkärlek.

— IIvem log väl åt någondera, min Fröken?
.·— genmälte Axel i en annan ton. 1 vävtom, herr
skapets inbördes til i g if v enlie t, vänskap, slägtkär
lek etc. är ju mig en borgen, att jag framdeles 
får den äran ännu en gåiig helsa Fröken ilosina 
L. som min gäst på Ulfsborg.

Nu började all iloginas blod att koka, och el
den dertill var högst heterogen i sina beståndsde
lar. Harm, förödmjukelse, kränkt stolthet, för
smådd kärlek, allt vaknade på en gång hos den lif- 
liga, upprymda Hickan, och hon svaratle icke sär
deles artigt eller vänligt:

— ttevpå tviilav jag storligen, min Baron! och 
jag vågar försäkra ev, det endast den omständig
heten, att Baron Löwenstern kom öfver det gam
la Ulfsborg som en tjuf om natten, gjorde det till 
én möjlighet, att Baron redan etigdng helsat Frö- 
ke/i Rosina som sin gäst.

Nå, nå, min nådigaste Fröken! jag medgif- 
'er, att jag försade mig. — sade Axel med ett 
Junget skratt — Fröken Rosina L. får jag väl al
drig som värd på Ulfsborg rulla mig i stoftet för; 
»len Grefvinnan II. torde väl någon gång skänka 
denna ära åt — åt — åt— och här darrade Axels 
%par, och hans blick Mef mörk, och det hvita al'.



hans svarta öca elänste som blixten i en natt, o

half minuts blieb; men llosina fann först det o 
höriga deruti och började halft darrande vand» 
samtalet åt ett helt annat håll samt, så snarth«0

half minuts blick; men llosina fann först
höriga

det kunde, allägsna sig frau Axel.
Stephanie var genast tillreds med en fråga> 

om hvad hon afhandlat för ett interessant äm«e 
med den nykomna Baronen, hennes cousin, erne 
dan hon på en gång såg gråtögd och upprord ut· 
_ Fortfar detta litet längre, — svarade Ibosiidb 

halft skämtande och halft förargad — så skaffar 
jag mig en masque, att jag bakom den må få se s 
ful eller vacker, så röd eller blek, ledsen elle 
glad, lugn eller upprörd ut som jag vill, ty nU at 
jag ledsen att redogöra för hvart ord och hvar rö

relse jag gör.
— Kors, söta du, — sade Stephanie — blif lft'. 

te ond på mig! Jag menade ingenting med u»9

fråga.
— Nej, det vet jag nog, _ svarade llosina 1

samma ton — och det var må hända det enda sa« 
na och kloka ord jag hört, allt sedan jag vak»* 

de i dag.
Stephanie var så dum, att hon tog dennaibH ' 

ra sarkasm öfver sin egen meningslöshet for o 
compliment, och tilläde ΐ menlöst beskedlig 

— Ja, söta llosina, mig kan du rigtigt lita pa



Jag häller just utaf dig1, eliuru jag hört flera, som 
hacka pä dig. Tvärtom, jag tog nyss ditt försvar, 
när flickorna H. och Fru N. påstodo, att du för
vrider hufvudet på alla våra brunnscavalierer, bå
de de kloka och de galna. Då försäkrade jag dem, 
att jag hört dig säga, det dn icke en gångärför- 
lofvad med Gref Albert IL och troligen aldrig blir 
det, och att Gref Boden sagt, det han aldrig gif
ter sig, till mamma, och att Baron Löwenstern är 
förlofvad med en utländska, och att den galna v. 
S.-------

— Söta Stephanie, — sade Rosina, som icke hört 
ett enda ord af hennes pladder — der på den gån
gen kommer nu den vedervärdiga Doctor H., der 
på den kommer den arma Theodor, och der kom
mer Gref Boden struttande. Låt oss nu gå denna 
Jjerde vägen och följ mig sedan hem, ty klockan 
år snart 8, och jag är alldeles uppledsen vid drick- 
ttingen i dag.

Stephanie följde mechaniskt, och, när de kom- 
*to till trappan af Rosinas boning, tackade hon sin 
Jäljeslagarinna och gick in i sitt rara, der hon ut- 

·, ^rast i en häftig grät. Sedan tusentals med tå- 
rar tillråt ned för de små, flna, bleka kinderna, 

* tycktes hon känna sig lättare och mindre betryckt, 
o började hon något litet begrunda, hvarföre

11 °n grät; men resultatet blef, att hon visste det 
. a^s inte, men grät ändå. Att gå i bönen undan-
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bad hon sig, promenaden item; kaffe ville hon ic
ke hafva, och det Öfriga af förmiddagen sof ho», 
hvarpå ingen undrade, ty vid nogare betraktande 
af de klyftiga brunnsgästerna hade ingen af brunns- 
sällskapet fått sofva for Theodors flöten-dndelej 
den föregående natten, ehuru ingen mer än Hof- 
rättsrad'innan hört det, och, sedan talet derom ha
stigt vuxit från en snöboll till en lavin, hade af' 
ven den lilla, fjeskiga, beställsamraa Doctoru fun
nit för godt att säga till Theodor derom och, till 
att gifva vigt åt saken, försäkra, det Fröken Rosi' 
na L. var ”ganska sjuk”, emedan hon icke solvit 
en blund hela natten för hans musik.

Till svar på allt detta teg I. Iieodoi nu soni 
vanligt, men vände icke den tilltalande ryggen oclt 
gick °sin väg som eljest, utan stod begrundande 

och med sorgliga blickar häftade på jorden nå
gra ögonblick, under hvilka Doctoru fjeskade nlaf 
åt något annat håll. Sedan for Theodor plötsligt 
upp, likasom nr en dröm, och begaf sig directe 
till Rosinas boning. Man hade imellertid ung* 
till middagen, alla voro redan samlade i matsalen· 
Tante Julie hade äfven gått dit, men utan Rosi' 
na, som, nyss vaknad, icke hunnit kläda sig, hade 
dessutom ondt i hufvudet och sag gratögd ut) 
hade derföre bedt Tanten att få stadna hemma, 
försäkrande, att hon ingen mat vilié liafva. De» 
goda Tanten biföll gevna härtill, och llosiua satt



Hied handen stödd under det lilla tankfulla înif- 
vtidet, när Theodor plötsligt och utan alla omsvep 
instörtar i rummet.

— Förlåt mig, min djtra, älskade· Rosina! —sa
de han och kiiäföll för hennes fotter och lade hen
nes händer på sin brännande panna — Förlåt mig, 
att min dumma, eländiga flöjt stört dig i natt, att 
du icke fått sofva, för det jag, tänkande på dig 
och allenast på dig i hela verlden, gick och phan- 
tiserade (termed,- ntan besinning, alt det kunde plå
ga dig, och att du deraf kunde blifva sjuk, som 
man sedan sagt mig.

— ”Som man säger!” — sade Rosina och små
log mildt mot ynglingen — IJvem har sagt det? 
Den har varit rätt illa underrättad. Jag har visst 
Varit oroad ocli äfven litet illamående, men inga- 
Dtnda af din vackra flöjt.

— Man har da på nytt ljugit för mig! — utro
pade Theodor och sprang upp, slog händerna för 
pannan «eh blickade vildt och trotsigt omkring 

‘'limmet.
— Man har misstagit sig, min goda Theodor! — 

«ade Rosina mildt — Meimiskorna äro på långt 
ii är ieke så elaka och onda, som du tror. Bu ma
de öfverse med dem, annars kan jag icke halla 
maf dig.

— Dina argumenter äro da ovedersägligen de. 
fcästa, du goda, älskvärda varelse! — sade Theo-
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dor och sIg si kärleksfullt och sa redigt kloktρ* 
Rosina, att hon kämle sig hj ert ligt glad deröfver.
_ Men tänk ändå, hvad deras lögn kunnat kosta
mig! Min första tanke var, att kasta min kära,
tillgifna flöjt i närmaste eld, min andra kunde lä** 

blifva, att ha kastat mig efter sjeif, ty många gånget 
heldre ville jag sluta mitt eget eländiga lif, ä» 

göra en enda stund af ditt mulen.
_ Du menar icke, livad du säger; — svarade Ro* 

sina _ då känner jag min goda Theodor bättre än 
hansjelf. En så ogudaktig tanke, som att sjeif ända 
det lif, man fått af den gode Guden, har väl fä* 
ett ögonblick kunnat framstå för din inbildning, 
men kan aldrig rotfästa sig i din goda, rena själ-

_ Ja så, — sade Theodor — är äfven du 8
dem, som tro på alla de der dumheterna och lög
nerna? O, om jag misstagit mig jemval på digfj#11 

sköna, hulda flicka!
— Ja, min goda Theodor, — genmälte Rosi‘,4| 

bestämåt och allvarligt — om du b et v i il.ar min i«'j 

nerliga tro på Guds godhet, mildhet och öfverse·; 
ende, så har du mycket bedragit dig.

— Se, der hafva vi det igen! — utropade The
odor samt skrattade vildt och förfärligt Äfee11 
da är då intagen af alla dessa orimligheter, all* 
dessa lögner och sagor och vanvettiga berättel
ser om uppenbarelser och mirakler, och gudar, 
som spatserat på jorden, och menniskoi , som lu®



vandra i himmelen, — etc., etc..af eländigt prat 
och fåniga amsagor.

■— Jag ser, — sade Rosina, förvånad, men kan
ske mindre häpen och förbluffad, än mången an- 
flan det blifvit i hennes ställe — jag ser, att vi 
länka så helt och hållet olika, min goda Theodor! 
0ch jag är nog upprigtig för att säga dig, att, 
då du med dina smädande ord anfaller de sköna
ste — sanningar eller drömmar, — som mitt un
ga lif bjudit mig, och söker att nedrifva det tem
pel, som den gode Guden uppbyggt i mitt hjer- 
ta, — så måste vi skiljas.

— Sanningar eller drömmar!—upprepade The
odor tankfullt och långsamt — Du nekar således 
icke fullkomligt, att din mening ej kan vara ett 
Phantasi-spel. Nå väl, behåll den, behåll din 
barnsliga tro! Dig tror jag att jag skulle kunna 
förlåta allt, ja, allt, — utom om du bedroge mig. 
'länk derföre, hvad du vill! Tro likaledes, men 

! Oiarra mig aldrig, ljug aldrig för mig, — ty då — 
—■ och han gjorde en häftig rörelse, likasom 

han visa Rosina, huru lätt det kunde gå till 
skilja hufvudet från halsen.
Rosina ryste och började ångra det vågstyc

ke hon i så god afsigt företagit; men, trogen sin
fö

dl

r<JSats, svarade hon sagtmodigt:
Ja, Theodor! det lofvar jag dig heligt; men 

måste äfven du lofva mig, att aldrig förtörnas
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åt mina sanningar, äfven om de äro aldrig e® 
bittra, äfveu om de smaka dig aldrig så ilia.

Det lofvar jag! — svarade Theodor och boj 
de å nyo knä för Rosina och såg så nuld oc!i
Hnf ut, att - hade icke Axels bild-------dock’ ,
hvartill tjenar att afslöja ett qrinnohjerta? l>e

är så få, som förstå sig derpå.
_ och äro dina löften dig he,liga? - frågade 

Rosina och log mildt åt den sköna ynglingen.
_ Fråga mig, om en dygd är mig helig! - 

sade Theodor och tog åter sin mörka, bistra upp 
__ o, Rosina! Derföre anses jag ju för-ven- 

sinnig, för en dåre, emedan jag ifrat för det rätta, 
för tanning och dygd, för utförandet af alla de 
sköna, härliga samfunds- och samvetelagar, som 
menuiskorna äro så färdiga att uppgöra plane» 
till, men som de alltid glömma, just i de ogom

blick, då de skola användas.
Rosina såg på honom med stora ögon, ock 

den tanken for som en blixt genom hennes sjal,
att må hända var Theodor tusen gånger klokare a»
mån ca bland dem, som kallade honom galen. Ma» 
hade aldrig hört honom förr tala om sin galen
skap, h«rken som verklig eller förmodad. J 
!r,er han framstod såsom ett förnuftigt väsende 
för Rosir.as tankar, desto mer började hon oro* 
sig öfver det obehöriga af Theodors besok, oc 
hon föresatte sig nu att begagna åen magt, sa
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giftit henne öfver gig, för att vänja honom att, 
åtminstone något, lyda conveniencens lagar.

— Nå väl, — sade hon — ditt löfte är mig 
således en borgen, att mina ord aldrig hunna så
ra dig, när de innehålla sanning. Jag vill då ge
nast förtro dig en stor sanning, — och det är: 
att jag aldrig kan känna tillgifvenhet och vän
skap för dig, om du icke vördar de lagar, som 
samhällslifvet utstakat för qvinnan, och hvilkas 
minsta öfverträdelse gör henne afskyvärd i hennes 
eget och ditt köns ögon. Att jag, som älskar mi
na medmenniskor, och sätter stort värde på deras 
gillande, och fruktar deras ovillja, att jag icke 
rill framstå i en dunkel dager för dem, äfyen om 
jag kände mitt hjerta och mina afsigter aldrig sä 
rena, det säger jag dig, och det bör du förstå. 
Wva mig således att i ditt uppförande mot mig 
iakttaga alla de försigtighetsmått och steg, som 
de, hvilka du föraktar, och detta icke för din, 
ntan för min skull; och tro icke, att du förnedrar 
dig till hycklare, om du i denna sak låter din o- 
Piuion vika för miu, med ett ord, om du gör ett 
°üer för din väa.

Du utsträcker vidt din magt öfver mig, min 
de Rosina! — sade Theodor och såg mildt 
nästan ieeiide på henne ·— Och jag med-

Axel, II,
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gifvcr mi ii svagliet, att, ehuru sophistiska och 
fördomsfulla dina idéer äro, vill jag följa dem, 
i hvad som rör dig, men detta af bara kärlek, 
icke af ofvertygelse. livad fordrar du?

— Att du nu genast aflägsnar dig. Att du, om 
du bland andra menniskor tilltalar mig, benäm
ner mig med den titel, som mig i samhället till
kommer, och att du icke vredgas, om jag förfar 
på samma sätt mot dig.

— Jaff vill 1 — svarade Theodor — Men ack,
<3

llosina! att du kan älska dessa menniskor, som 
tvinga dig att hyckla, för hvilka du måste för
nedra dig ända till lögnen! —· Du, — du rena 
själ, du himmelens blomknopp, som fallit ned på 
vår jord, och som menniskorna förtrampa, om du 
icke ställer dig i hredd med deras tistel och tör
nen! O, llosina! — Låt mig trycka dig till mitt 
hjerta, att jag må hafva någon ersättning för 
min uppoffring, att jag vid dina läppar må kun
na dricka glömska af de föresatser, som lifvat 
mig frän min spädaste barndom, och som jag 
aldrig trodde att ett menskligt väsende skulle kun
na rubba! Men du är icke ett menskligt väsende, 
derföre skall du blifva min.

Och Theodor utbredde sina armar samt såg 
eå vild och upprymd ut, att Rosina med förskräc
kelse vek tillbaka och sade, högt rodnande aiße- 
ra arter räddhoga, men i en bestämd ton:
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— icke eit steg närmare, Theodor! eller νΐ å- 
ro från detla ögonblick skiljda för evigt. — Gâ 
nu, — tilläde hon — om min vänskap har ringa
ste varde för dig! — Gâ! — Gå nu genast! — 
bad hon, med sammanknäppta händer, ty hon 
tyckte sig nu höra brunns-sällskapet surra som 
Svärmande bin utanför matsalonen.

— Jag lyder och föraktar min egenMydnad. — 
sade Theodor och vacklade emot den dörr åt par
ken, som Rosina öppnade för honom — Jag ly
der, jag lemnar dig, ehuru jag hade en million 
ord att säga dig! — tilläde han, under det ilosi- 
na nästan med våld sköt honom nt genom dör
ren — ”Men jag skrifver till dig; får jag det?-!'

— Gerna! — svarade Rosina, i den högsta ån
gest, ty nu hörde hon tydligt flera personer, sora 
närmade sig, och, ehuru hennes uppsåt voro go
da, kände hon qvinnans vanliga skygghet att re- 
dogö ra för sig inför verldens ögon. Ändtligen var 
nu Theodor utom dörren och borta, och snart 
störtade Stephanie och flere andra in i rummet.

— Huru mår du? — Huru mår Fröken L.? — 
Huru står det till? etc., etc., skallade från alla 
sidor. Hvar och en uppgaf sin tro till anlednin- 
§en för Rosinas förmenta sjukdom. Man kände 
•nenne på pulsen, man rådde och ordinerade, man 
Hågade och svarade sjelf, och under allt detta 
Väsende föresatte sig Rosina att aldrig mer vara



fill dåligt lynne, aldrig sofva sa långe, att hotï 
icke hann kläda sig, ty deruti bestod egentligen 
hela hennes sjukdom; och febern — "den fasliga 
febern” — i den starka färg, soin samtalet med 
Theodor åstadkommit och efterlemnat.

Cap. 6.

fist er det skiönt att peges pad, og 
höre: ”Der! Der er manden.>”

Rahbeck (efter Horatius).

(Hilbert var otrösjlig. När alla andra voro gang« 
na, och endast hans moder och Rosina qvar, ut
bröt hans, för första gången, qyaida hjerta, och 
han utgjöt i varma, ungdomliga ord sin kärlek 
och sin sorg, att om förmiddagen hafva missha
gat Rosina. Tante Julie gick och små-sysslade 
i andra rummet; men, när hon hörde, hvarom 
frågan vav, inträdde äfven hon och förenade sig 
med Albert uti den ifrigt uttalade· bönen, att 
Rosina ville dela sitt öde med honom. Till all 
olycka kom nu Oncle Jean Jacques från en annan 
dörr, och man bestormade Rosina så fran alla 
sidor, att hon icke på länge fick rådrum att be- 
stämdt förklara sig omöjligen yillja antaga Alberts
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tillbud och framfor allt icke nu, icke i detta o- 
gonbliek, — ”och troligen aldrig” — tilläde hon 
och gömde i sina händer sitt glödande och tår
fulla anlete. Man ville veta hvarföre, man ville 
Veta skäl. Oncle Jean Jacques var på vägen att 
hlifva ond och hade redan flera gånger sagt: 
Corbleu! Sacre papier! — Pardieu m. m. Albert 
betedde sig som en ursinnig, och Tante Julie var 
den enda, som förutsåg, huru mycket fabler och 
anekdoter detta uppträde skulle kunna gifva an
ledning till, om en enda af brunnssälJskapet finge 
minsta aning deroro, emedan mineralvatten i all
mänhet måste hafva en särdeles meddelande kraft, 
och att man borde göra allt, för att undvika prat 
och sladder. Oncle Jean Jacques, ifrig dyrkare 
oi le decorum och räddare för le qu’en dira-t-on, 
än för sjelfva synden, antog genast detta skäl, 

Albert under armen, hälften med godo och 
hälften med våld, och lemnade de båda fruntim- 

allena. Tanten var för grannlaga och för 
timide, om man så får kalla en äldre persons 
111 o t v i I Ij a att yttra sina idéer, för att fortsätta 
äfnnet, utan lagade, att Rosina fick göra sin toi- 
^eOe, så att hon åtminstone efter promenaden 
hunde blifva synlig. Detta var äfven Rosinas e- 

Seu önskan och enda mediet for henne att få 
vära i fred och ro för frågor och medömkan och



som var yp·-ledsamma förhör om sin heisa, 
perlig, nu och alltid.

Aftonen var besynnerlig. Man dansade efter 
fortepiano i kaffe-saionen. Albert såg förtviflad 
„t. Axel — nästan den enda, som icke under
lättat sig om llosinas helsa — fortsatté alltjemnt 
sina politiska samtal, deltog föga i dansen, valsa
de endast då och då några hvarf i cotillon, men 
aldrig med Ilosina. Theodor syntes alldeles icke 
til!, och lilla Boden, som annars mycket sällan 
dansade, fann för godt att denna afton vara vid 
ovanligt gladt lynne, skuttade som en marionett
docka i françaiserna och ville nödvändigt dansa 
en bolero eller fandango med Ilosiua, som i bör
jan blott nekade, men slutligen, med litet humeur, 
undanbad sig att biifva ett "spectacle för brunns- 
sällskapet". Boden förstummades och förvandla
des nästan till en liten sten af lutter förvåning och 

harm; men Ilosina förblef envist vid sin föresats, 
och det blef ingen hvarken bolero eller fandan

go utaf.
, Ett par dagar framflöto ungefär i samma sin' 

nesstämning på alla håll. Theodor syntes nästa» 
aldrig till och närmade sig dessutom icke Rosi 

na, men såg på henne med tjusta blickar; stun
dom vemodiga, mörka och mulna som en åskhim
mel, stundom eldiga och brännande som flammor- 
sa ur en vulcan. Ett par gånger smånickade ha»



åt henne hetydningsfullt och !ade handen, icke så 
mycket just på hjertat, som icke mer på ett 
hopviket papper, sotn han visade Rosina ett hörn 
utaf. Albert var en lefvande bön, än i sorgliga, 
än ί skämtsamma ord, och till svar af Rosina fick 

i han sällan andra ord än innerliga böner att vara 
förnuftig och försiglig, samt hafva ögon och tan- 
kar med och omkring sig, och komma ihog, hura 
litet det ville till att illa anskrifva en ung, värn
lös flicka i ett stort, talrikt, mycket pratande och 
föga öfverseende brunnssällskap.

Ibland tog Albert raison, ibland alldeles icke. 
Boden hade, allt sedan den olyckliga bolero- 

aftonen, varit litet sticken på Rosina, bouclerat 
henne och trott, att det var de rigueur att visa 
sig litet fler, och litet Spansk, och litet på sin 
kant. — Men allt detta var så litet, att Rosina 
knappt orkade märka det.

Axel närmade sig aldrig Rosina, och det var 
en hop andra unga passagerares tour (hvari- 

hland Notarien AlgernoiO att göra sin cour hos 
äagens drottning, hvilket Rosina, oaktadt all af- 
®nd och allt prat hit och dit, ändå ovedersägii- 
Sen var.

Medan tiden löper fram, eller, bättre sagdt, 
att fördrifva tiden för en otålig läsare, vore

»
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kanske icke ur vägen att visa honom till en kram- 
låda, som innehöll så många och så heterogena 
ämnen, att de väl för en stund kunde roa, äfven 
om man måste tillstå, att effiécternä just icke vo
ie af bästa qualité! och prima sort; ty, livad 
der lyste som guld, det var blott af samma sorts 
metall, som Danska varalotteriets ringar, nämli
gen messing eller koppar, och hvad som kunde 
falla i ögonen som silfver, det var bara tenn, o.
s. v. __ Vi mena de tankar och idéer, soin lågo
om hvarandra i vår goda Ilöfrättsrådinnas hufvud, 
under perukmakarens och Herr Folkers tvådubbla 
fodraler. Här lemnas nu en profbit:

”Rosina L. är en förargligt otäck unge! Snä- . 
”sig och oartig, capricieuse och egensinnig, gan
ska fri och coquette i sitt sätt att vara. Henne« 
”cousin, Baron Löwenstern, tyckes vara den en- 
”da, som rigtigt känner henne, ty han bryr sig 
”alls inte om henne. Axel, Friherre Löwenstern! 
”Ett bra vackert namn! Och en bra hygglig karl, 

”fast han aldrig vill tala till en! — Och rik se- 
”dan, mycket rik! — Madame la Baronne Steplia- 
”nie de Löwenstern, née de Pr, —- Det skulle lä 
”ta ganska bra! Ack, ack, ack! - Om jag bara 
”visste någon utväg att väcka hans uppmärksam- 
”het på Stephanie! Jag tycker, hon ser rätt bra 
”ut ibland, min stackars Stephanie; men den väl 

”gignade Iiosina skall alltid sta henne i ljuset, i
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”Grefve Boden adresserar sig ofta til! Stephanie. 
Mio Gud, livad jag är ond och förargad pä den 
otäckan, Maboime, hemma, som låtit Stephanie 
tära sig så fasligt litet n tanti It! Bara de eviga, 
onödiga verb erna! — Nästan ingen poesi! Hvad 
viH det säga — — några dumma, enfaldiga oeh 

’dessutom gammalmodiga fabler af Lafontaine, 
om kattor och hundar! — Men icke en enda 
stump nr någon pièce, eller af Lamartine, eller 
af Berenger, eller af Lord Bureaim—eller af n&- 

"got, som kunde vara henne till gagns! Fabler.
ai Lafontaine! Kan man tänka sig någonting 

”fäaktigare och dummare! Det skail M'abonne* 
”min Gud, fä betala, när jag kommer hem. Jag 
"hade ämnat gifva henne en Me-devi-korg eller 
”ett sy fat; men det skall torka in. — Icke en 

g«ng en Svensk vers kan Stephanie! Jag har 
°edt henne flera gånger, här vid brunnen, titta 
^itet i Frithiof och Axel, när hon lägger sig om 
aftnarna; ty, när man går sl här två gånger 
°m dagen i riglig bön, så kan man alls inte be- 
höfva att göra bom för sig sjelf sängdags; men 
Repliante säger alltid, att hon är sl sömnig och 

j *l’ött, och ibland är hon en riglig stockfisk, det 
Waste jag tillstå, brås på sin herr far; men allt 

^ ^et der är Mabonne’s fel, och hon skall få be- 
fata’t! — Ack, min Gud, hvad man har bekym- 
a3er för de barnen! Odi den dümmst Algernon,



”som skal! tro, att det är hans skyldighet *tt btif- 
’· va kär i Rosina L.! Det vore just ett härligt 
”parti! Hon fattig som en skåprotta, och, som 
”Stephanie påstår, är hon ingahinila förlofvad med 
”unga Gref Albert, Fast han courtise,rar så träget. 
”Tank, om nu Algernon gick och plumpade åstad 
»—och friade! Och hon tog honom strax!— Ack; 
»min Gud, sådan oro för de barnen! — Tänk nu, 
”inan lilla Charles, och Oscar, och Josephine, in- 
i’aii de alla äro försörjda! Hvad mången sömnlös 
”natt jag skall hafva dessförinan!” o. s. v. — Ty 
nn är säkert läsaren, äfven den tåligaste, nöjd på 
dessa fragmenter af förnuft. Men en mild och 
öfverseende samt litet korttänkt läsare skall här 
kanske säga, att öfver Hofrättsrådinnans småakti
ga tankar låg dock en viss vacker färg, genom den 
tillgifvenhet för hennes barn, som der uppenba
rade sig; men han besinnar då icke, att ät'ven den 
moderliga kärleken är af intet eller högst ring* 
värde, när den icke börjar med inskärpandet af 

dygder och allt godt, kärlek till Gud och nästan, 
i‘barnets hjerta, utan med fåfänga, äregiriga, 
sj elf kär a och egennyttiga planer för deras fram
tid, der endast och allenast det ytliga goda tage» 
i betraktande, och der icke en enda tanke kostas 
på deras inre menniska, deras stora behof att sa 
vara uppfostrade, böjda och beredda, att de både 
i med- och motgång må kunna vandra med )μ'Λ-



vnd och sinne upprätt och finna inom sîg en liai- 
la till tröst, om ödet lägger dem sorger och be
kymmer i vägen.

Nej, — sä längt sträckte sig icke en enda af 
vår goila frus tankar, och ii eri o re gifva vi dem 
alla på båten och dränka dem gerna i Lethen 
samt binda en stor sten vid dem, att de må kun
na sjunka och icke flyta ofvanpå som ett otäckt 
skum, i anseende till sin stora brist på consi
stent.

------—---------

Kanske vore det äfVeu någon af våra läsare, 
som hade lust att för tit ögonblick se ned i Α
χοί* själ och kasta en .flygtig blick pä de häftiga 
stormar, som der rasade mot hvarandra, ehuru 
hans yta tycktes visa det största lugn. Med Λ- 
Xels stolthet och äregirighet och jemväi goda por
tion af fåfänga, skulle hans kärlek aldrig ger- 
na kunna falla på ett föremål, soin icke gillades 
'>ch afundades af nästan hela den öfriga verlden. 
Hans önskningar och förhoppningar kunde aldrig 
s*adna vid en enkel nyponblomma, så länge en 
ros prunkade med sin mångfald af blad, sin högre 
r<>dnad och sin lockande doft. En längre tid hade 
Axel tvingat sig att anse denna Rosina, denna van- 
hga flicka, just som en vacker, anspråkslös, Ijua- 
*8d iiyiionblomma med fem lika blad, hvaraf den



lättaste vind kunde bortföra något, och de andra 
följa strax efter. Med harm och smärta måste 
Axel nu medgifva, alt rosen, den äkta, den purpra
de och sköna blomstrens erkända drottning, att 
hon var en bild af llosiaa, men icke åen lilla ört, 
som Axel med våld ville neddraga henne till i sina 
tankar. Ögonblick funnos, då Axel kände en för
tjusning, en triumph, öfver att hans hjerta icke 
sprungit ut på egen hand och gjort ett val, utan 
att hans fina, goda smat, hans förnuft och urskil- 
aiug och framför allt hans stolthet gillade hjer- 
îals röst. I dessa ögonblick kände dock Axel en 
gnagande smärta, att icke ensam vara égaré, vara 
herrskare, vara tyrann (ty det är hvarje älskad 
ilskare) öfver denna sköna, hulda, lockande varel
se, utan se den ljuslockiga, unga Albert sig före
dragen. Sig föredragen! Den, som kan tänka sig 
in i Axels själ, kan äfven föreställa sig, liura det
ta smakade. Det var den första motgång ai den
na art, som någonsin drabbat Axel, oeh kunde en
dast jemnföras med den harm, ha,n skulle känt, om 
han i en. envig eller i en annan strid, der äran 
och hedern tillhört den segrande, blifvit öfver- 
vunnen af en underlägsen fiende. Axels föresat
ser och temiigen rotfasta vana, att någorlunda be
kämpa sina häftiga lidelser, höllo på att svika nu* 
ty han var understundom färdig att rasa och för- 
tnfia; men, då han besinnade, att hvilket utbrott



sem helst icke skulle föra honom en Unie närma
re målet för hatis brinnande önskningar, betvang 
han sig med öfvermensklig styrka och började 
nu erfara, att det är vida mindre svårt att gå 
segrande förbi en förförisk lockmat, som är oss 
förbjuden och skadlig, men som dock med ett en
da steg kan nås, än att med lugn och resignation 
Se en annan taga ifrån oss, livad ingen verldslig 
eller gudomlig magt kunde klandra oss att viltja 
ega. Detta hade Axel aldrig försökt förr. Hvad 
han hade velat hafva, det hade nästan alltid fallit 
i hans hand. Amalia var väl ett undantag; men 
det var ödet, det jernhårda och fasta, somskiljde 
dem, icke] en ”flickas nyckfulla smak”, icke en 
”pojkes försprång”, ty så kallade Axel sin förmen
ta otour. imellertid, ju hvassare pilen kändes i 
hans hjerta, dess mer gjorde han sitt yttersta be
mödande, att den skulle af alla andra ihelaverl- 
den vara och fërblifva obemärkt. Han började 
slutligen besinna, att i sjelfva hans kallsinniga 
°ch nästan frånstötande sätt att bemöta Rosîna 
dock kunde ligga ett sqvallrande frö, om än aldrig 
så litet, till sanningens höljda knopp, och att just 
detta sätt kunde, jemnfördt af Kosina toed-fordern 
Under deras sammauva.ro på Ulf sborg, gifva hen- 

anledning till någon aning: ont rätta förhållan
det, helst hon nu troligen var vorden ganska e- 
genkär och inb il sk, likasom, alla mycket i ra de och
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omtyckta flickor, med en wss universal-ljnsinngs- 
förmåga i sina händer. Men hvarmed skulle man 
horja, om man skulle närma sig llosina? Med lik- 
giiltiga saker, det förstas; meo ack, hvad är väl 
IskgillLigt, när man talar till den, man i botten 
af hjertat afgudar! Axel började nu välja mellan 
flerahanila ämnen: ”Berätta, berätta henne något, 
lika.'god t hvad, det måste jag, inen i c k v fraget, ty 
deruti ligger dock ett intéresse, och ieke ens ett 
sådant far hon tro att jag hyser for henne. Nej, 
i en berättelse ligger den största möjliga likgill- 
ligbet.

Alla dessa och niånga flera dylika reflexioner 
hade Axel gjort, under det han ensam eu efter
middag vandrade upp och ned i en af parkens 
alieer, ifrigt rökande en cigarr och häftigt af- 
slående det stackars gräset på kanterna af gången 
nsed sin lilla käpp.

Alla föresatser, som emanera från kärlek, svart
sjuka, hat eller hämnd, vill man alltid genast ut
föra. î)e bränna, så länge de ännu ligga qvar i 
själen, i form af råämne. De villja ut och sät
tas i verkställighet, och ofta ar denna ifvér det 
enda, de liafva att tacka för sakens framgång. A* 
xel blef således förtjust att på långt håll få se 
ett sällskap af damer och herrar, som styrde sin 
kosa åt parken, oßh .hvarIbland hans skarpa ögo 
snart upptäckte Rosinas halmhatt med det enkla



rosenröda bandet omkring-, och ännu mer hennes 
lätta, sväfvande gång, som stack synbart utaf mot 
de andra damernas besvär att sa lediga ut, fast 
de voro snörda sä hårda som pinnar, och att gå 
väl, fast de hade så trånga skor, att fotterna lågo 
mångdubbla. Axel ilade dock icke synbarligen 
emot sitt mål, utan låtsade tvärt om, att endast 
hazard-vis möta de promenerande, och yttrar 
de till en början, vänd till halt's emot Iiosina: 
”Det är i dag ett alltför sömnigt väder!” Några 
af sällskapet anmärkte väl, att, med ett phtegma- 
tiskt sinne och ett fullkomligt godt samvete, kun
de man visst känna sig sömnig, äfven en guda- 
skön och klar Juli-dag, i godt och muntert sällsfcap, 
och att det då verkligen vore bäst att skylla det 
på vädret. xAxels gillande småleende tycktes be
jaka anmärkningen; hvilket i hans mening skulle 
gifva llosiua en hög idé om hans oändliga indif

ferens. Hon tycktes äfven icke förmoda annat och 
häpnade nästan, när han en. promenant vände sig 
till henne och sade, icke utan en viss satirisk blick 
och brytning i rösten, som han dock genast ång- 
1-ade och försökte ändra:

— Nu är det för illa med eder protégé, min 
nådiga Fröken!

— Min prote'gé! — svarade Rosina, rodnande, 
°ch var nog barnslig, enfaldig och naturlig, att 
kasta en flygtig blick bort till Albert, som, tillika



med några andra unga karlar, var ifrigt syssel
satt med carrousel’».

— All nej, — sade Axel, försmädligt leende och 
följande med ögonen tiennes hastiga klick—”Äh 
nej, jag menar icke unga Albert. Om lionom är 
visst ingen synd, fast lian ibland ser högst be- 
dröfirg ut, ©ch icke heller bär han med skäl bära 
namnet af eder protegé.

— Ja, dä vet jag icke, hvem Baron menar. — 
sade Iiosina godsint.

— Fröken tror, må hända, att jag ville tala ont 
vår lilla dnodeee-grefve och brunns hand-lexikon? 
men ieke heller kan förtjenar detta namn.

— Jag tror ingenting, — svarade Iiosina — ut
an her blott att få veta, med hvem det är för il
la, för att få beklaga honom eller henne.

— Jo! —- återtog Axel och försökte med våld 
att tala likgilltigt — Det är för önikeligt med den 
stackars arma v. S. Hans mjältsjuka lär nu sti
git till fullkomlig galenskap, och detta förefaller 
mig besynnerligt, ty en enda gång har jag vexiat 
ett par ord med den karlen, och elå tycktes han 
mig klokare än de så kallade kloka.

— Arma Theodor! — sade Rosin» haîfhëgt, 
och en tår darrade obemärkt i hennes öga —Jag 
har nästan icke sett honom på iera dagar. — til
läde hon sorgligt — Huru yttrar sig hans galen
skap'#
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— Jo, — sade Axe! — jag säger blott efter, 

livad vår lilia, förträffliga Æseulapius, Doctor H., 
vidt och bredt bevisat och tydt för oss. Han 
är högst orolig för sin patient, helst som denne 
sednare på ingen grand viil anses derför, utan 
svarar, hvar gång läkaren heställsaint frågar ho
nom, att han mar excellent; men läkaren påstår 
dereinot, att han vet icke sjeif, huru sjuk han är, 
att han några dagar var på hättringsväg, men att 
de bilieusa vätskorna eller några andra nu å nye 
tagit en ganska hotande vändning, att han väl nu 
är stilla och i en sorts hemskt lugn, men att det
ta snart nog utbryter i eu paroxysm af verklig 
galenskap och kanske af raseri.

— Ack, minGtul! Kan detta icke förekottimas? — 
sade Kosina med högsta deltagande — Kär en lä
kare så väl kan förutse en sak, borde han väl äf~ 
νεη förmå något till dess afhjelpande.

Ja, se der uti består knuten. — sade Axel 
sPefulD — Vår goda Galenas, Nikons son, försö- 
ker vgl hvad han kan; men, hiiru vida detta är 

tycket eller litet, det vet endast den gode Guden, 
Sorn allt annat vet, och som ensam förmår räkna 
^ smμ ting,som sandkornen i hafvet. lian (vår 
^slenus) har flera dagar fjeskat otroligt omkring 
slen stackars ynglingen, så att denne är totalt upp. 
^c:äsen vid honom och har förbjudit honom att 

saita foten inom hans dörr. Kanske har Herr v.



S. genom den gam!« betjenten, med hvilkcn Do- 
ctorn baft flerfaldiga samtal oeh consultationer, 
fått veta, att han (allt vår Galenus) sökt Utspeja, 
livad det är, som nu sa ensamt sysselsätter hans 
tmga herre, och hvad det kan vara, som denne 
sent och bittida skrifver, men alltid mycket noga 
inläser i sitt schatull, eller här pä sig, när han

går ut. _
_ Vet man, hvad det är? — frågade Roisina, ocU

hennes läppar darrade af oro och ångest, ty ntt 
först tänkte hon på, att hon i sin ångest och för
skräckelse häromdagen lofvat honom att skrift
ligen få tala till henne, hvilket hon ansåg högst

oskyldigt.
— Nej, ingalunda! — genmälte Axel - Doctorn 

har gjort alla möjliga försök alt få veta det, men 
allt förgäfves. En gång lär han rent ntaf fraget 
honom derom och velat förbjuda honom att skrit- 
va; men då hade v. S. gifvit honom en Meduse
blick och väudt honom ryggen, utan att svara ho

nom ett enda ord,
_ Arma, olyckliga Theodor! - sade Rosina, 

och osedda tårar runno ned på de små kinderna 
under hatten; men dels af deltagande för den be
klagansvärda ynglingen, dels af en ovillkorlig ön
skan att fortsätta sitt samtal med honom, som ho« 
så oändligen älskade, dels af verklig nyfikenhet, |
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ftagade lion Axel, hvarom han och Theodor v. S. 
kunnat komma i samspråk.

— Jo, det måste jag berätta. — sade Axel och 
tänkte på samma gång for sig sjelf: — "Berätta, 
det kan man ju göra för den aldra likgilltigaste 
person i verlden, helst när den ber derom.” Men 
ack, Axel visste ändå ieke, att i sjelfva berättel
sen och tonen lägger den talande ofta hela det 
Interesse, som den stumma åhöraren aifordrar ho
nom. Således var det ingalunda med köld eller 
liknöjdhet eller kallsinne, utan med iefvande, fulla 
färger och eldiga, iiiliga blickar, som Axel berät
tade följande, för den uppmärksamma och endast 
J Nu’et Iefvande Ilosina:

— Vi hade häromdagen en ridande carrousel- 
quadrille, som ni väl bäst minns, Fröken Ilosina, 
efter eder egen hand utdelade prisen. — Våra 
ansträngningar voro icke små, som ni äfven torde 
Påminna er, och, öm jag var den lyckliga och 
afundade segervinuaren, så skedde detta åtmiosto- 
he ieke utan någon möda, det måste jag, med ail 
ni*n ridderlighet, bekänna, ty, när carrousel’n var 
slutad, och jag emottagit min segerkrona från ett 
Par vackra, fast likgilltiga, händer, — tilläde han 
m®d en liten bugning och en genomträngande blick 
På Rosina — så var jag förfärligt varm, som lia- 
‘Ie man dragit mig ur en vulean. Med min lager 
0r*»kring min ”afundade tinning” sprang jag genast



upp till den friska, härliga källan, som bär sitt 
sköna namn efter den store Gustaf Adolf, och ba
Imums-skänken gifva mig ett halfstopsgias ai’ s1“ 
flytande krystall. Just som jag skulle fora de 
till mina törstande och längtande läppar, — f®rt* 
for Axel och stödde pä orden (ty troligen tänkte 
hau någon bitanka) — ”just då” — tilläde ban 

snabbt, för att återkomma till berättaretonen 
ropade till mig en gammal gumma, som stod stöd 

på sin krycka, bredvid källan:
— Unga herre, drick icke döden pä er sä der 

med flit och för ro skull! Bet är en synå, och det 

är en styggelse att se.
Utan att svara tog jag det lockande, f>'is a 

vattnet från mina läppar, betraktade de fina per 
iorna dernti och den förtrollande imman pa g1® 

sets yta, och, när jag hållit på med detta en stU> ^ 
vände jag mig om och slog ut vattnet i gräset.
var rätt, unga Herre!” — sade gumman och 1,1 
kade bifall; men då fann jag för godt att «PP1?

sa lienne om orsaken, hvarföre jag hörsammat he®
eadß

ne Du skal! icke tro, min goda gumma 
jag — att fruktan för döden, för min helsa, f®1’ 
förkylning och dylikt dref mig att försaka den 1* 
ekande, lockande drycken; nej, nej, ser du, 1,1 ^ 
helsa känner jag sjelf, den tål ett isbad efte1 e 
svettbad; men ser du, gumma lilla, du öppnade o» ® 
Ett godt tillfälle att öfvervinna mig sjelf och e



brinnande Iiog, och derför tackar jag dig.'* j\gr 
jag uttalat dessa ord, slog man mig på axeln, och, 
uär jag vände mig om, stod den dystra Theodor 
bakom mig och sade utan alla omsvep: ”Jag tyc- 
ber om dig, du är en man! Jag har ännu icke 
Sett ett bedrägligt drag på din panna eller hört 
en lögn ur din mun. Jag tycker om digt” I dès* 
sa ord låg ett oemotståndligt behag, äfvenomjag 
ansag dem komma från en vansinnigs mun. Jag 
tiesvarade hans handslag och sade ovillkorligt: 
Äfven jag tycker om dig och skulle göra det mer, 

om du vore mindre sluten inom dig sjelf och vil
le vara med om våra tidsfördrif, efter du är en 
Ung, rask man, du som vi.”

— Skulle det gifva mig ett värde i dina ögon? 
sade Theodor med ett hånskratt.

— Om icke ett värde just, — svarade jag__g|
»kulle det dock bevisa, att du kunde hl if v a värd

vänskap, som jag känner mig i stånd att hy- 
Sa för dig, om du icke afsöudrade dig från men- 
ïdi,koslâgtet och endast lefde i din egen sjekfska- 
S'fttle verld.

Och vet du väl, huru der ser ut? — fråga- 
ban mig. Jag svarade honom, att derom var 
liknöjd, när han tycktes betrakta min med så 

®ycket förakt.

"" Och föraktar du icke sjelf till en stor del 
J&îl verld, du lefver uti? — frågade han, och, som
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jag ingalunda är af var Galeni tanka, att man 
ste disputera och öfverbevisa den arma 'iheot 
om alla hans dårskaper, medgaf jag honom af upP^ 
rigtigt hjerta, att det fanns åtminstone tre fje^ 
dedelar uselhet mot en fjerdedel godt, här pavaf 

planet, men föreställde honom äfven, att för 
stackars fjerdedelen måste man göra något, oio 

icke äfvenväl den skall gå oss ur händerna.
_ Och hvad tror du väl jag ville hafva af 1»?

Sa din verld, hvars fjerdedel du så älskar och p1"' 
Sär*? — frag-3il6 Ιΐ3Π.

— Denna lagerkrona, till exempel, — svarade 
jag — icke så här ur mina händer, utan om d» 
gjort dig förljent deraf och sedan fatt den P®

samma sätt som jag. ^
_Och hvad gjorde du för att få den?

gade han, med yttersta likgilltighet.
— Jag red nästan ihjäl en vacker häst, tog it

ton ringar, träifade med elfva pilar ett trähjef 

ta och afhögg ett löst turkhufvud.
Han skrattade med en blandning af hån, °l 

akt och medlidande.
— Och hvem gaf dig belöningen för denna b» 

liga riddarebragd?
— Jag nämnde edert namn, mm Fröken! t _ 

se då, då sprang han upp och såg verkligen va»

sinnig ut. ;
— Chut! — sade han — Nämn icke hennes na»1 ‘
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öst vanhelgas af att uttalas så nära jorden, 
Ja väl! Jag afundas dig din krona. Kora, gif mig 
pâ en stund en af dina ypperliga hästar, att jag 
ffla tillkämpa mig en dylik! Kom, kom! — uppre
pade han och drog mig med sig at den sidan, der 
han vet att stallarne äro belägna. Min mening var 
sannerligen att låta honom sitta upp och försöäta 
sin lycka. Priset hade må hända på en gång ingif- 
vit honom all den skicklighet, som behöfdes; men 
tiii min eviga förargelse mötte vi vår lilla plå
stergud, och han hade ett otroligt besvär, först 
att fa veta vår plan och sedan att kullkasta den. 
ïlan orerade både på Latin och Svenska, lika 
fånigt båda delarna. Han tog flera bland de äldre 
lierrarne till hjelp, och slutet bief, att Theodor, 
®ed en hotande blick och rörelse’ tili den ill- 
*a> stackars Doctorn, gick sina färde och har se-
äatl synts till, utan håller sig inläst i sina
fum.

Just när Axel talat ut, och Rosina ämnade gö- 
1,3 en fråga, kom en af brunnsgästerna, eu äldre 

afskedad Major, af den tjocka och korta di
visionen, af den känslolösa och iskalla halten, af 
^essa inskränkta och småaktiga varelser, som äro 

0rtjusta, när de kunna hafva något att berätta, 
SoRl kan väcka ett ögonblicks uppmärksamhet, e- 
^edatj de ajtirig me,i egna tillgångar kunna för- 
ma ^et, och som kunna råka i sjunde himmelen,



om ödet velat, att de spelat någon, om a» de“ 

ringaste och sämsta rollen i sin berättelse oc n 
mellan hvart ord, hvar stackars tanka alltid 
na ett litet rum, der de kunna fä ställa sitt ege 
obetydliga och eländiga jag, af fruktan och er» 
renhet, att detta annars alldeles totalt kunde för
gätas, likasom en sak, hvilken aldrig funnits ocU
aldrig behöfver finnas. Ea sådan liten man ko* 
nu framspringandçs med andan i halsen och » ^ 
tade hela det stora promenerande sällskapet me

följande rapport: .
-1 Nä, nu skall jag berätta nytt! Nu slipp

se den der galningen v. S., som gjort sa 
förargelse vid brunnen! Nu är lian instängd oe
skall snart fä kedjor om händer och fotter 
har hjelpt till att taga honom, och jag har >*a 
ga gånger sagt vår lilla dugtiga Doctor, alt ‘ ^

skulle sä gå, och att det var oförsvarligt
honom gå så här lös och ledig, och låta ηί,δrrot

hvar darra af fruktan, det han en vacker dag s _ikol'
nvar narra ai nunia.», "·*** * '

le blifva ursinnig. Nu synes åtminstone, at J . 
hade rätt, och jag tror sannerligen, utan s » 

att, om inte jag hade varit, så j[U.
— Så hade vi åtminstone kunnat fått veta, ^ 

ru det förhåller sig med den arma, oly cklig» v’
— Sade Axel, som nu förlorade tålamode» 
gjorde sig färdig att sjelf springa bort till 
dors boning, för att skaffa sig'Underrättelser
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— Nej, haï»! — ropade vår Major — Ingen kars 

Iiättre upplysa den saken, än jag. Jag har varit 
med frän början till slut. v. S. är dessutom re
dan afford från sin boning, så att der fås ingéra 
upplysning. Nyckeln till hans rum har jag här 
(och han npptisade triumpherande en rostig nyc
kel), och, vill nu herrskapet höra, så hör!

— Förb.... pratmakare! — mumlade Axel och 
'ar blott stilla för att få reda på saken.

Jo, mitt Herrskap! — började Majoren — 
han har nu i Rera dagar, som vi alla veta, varit 
mer än vanligt vurrnig, hvarken velat äta, dricka, 
h»ia eller svara, och Baron Löwenstern minns väl, 
luir’ besatt han var häromdagen, när han ville ut 
°ch rida med allt gewalt. Hade jag då inte kom
mit iraellan, så —

o

— Ah, det hör inte hit nu! — anmärkte Axel, 
kruserligt — Tala nu om, hvad som timat i

'^a&. mm Major, och icke om den snö, som föll i 
går!

■— Ja väl! — fortfor Majoren — Jag har, med 
ord, flera dagar, ja, allt sedan speetakelsafto- 

Uen’ då han sprang fram och pratade så mycket 
S^enskaper till Fröken L., (Rosina rynkade läppen, 
nien *eg) sett, att det skulle gå rasande, jag har
' ^ gjort mig ärende att gå förbi hans fensteK, och 
a‘:t/d har han då suttit och skrift it, foi» man icke 

dxel, //, 5,
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»än»? stod fen -
* oen gfiig /«>' l>är vid brann. En 

strel p-i glänt, och dl gick jag intill det och frä- 
gÄ) |,uV han mådde, i akt och mening att för- 
böka snappa upp något ord af livad han skref, t) 
öet har jag tusen gånger sagt Doctor II. var det 
första han borde skaffa sig upplysning om, für att 
kunna curera honom; men tror ni mig, mitt Herr
skap, han sag bara pä mig, arg som en tiger, och 
had mig, med respect till segandes, draga ior f n

i vald.
(mre småiogo, Avel skrattade högt och ior-

smädligt·) . „ „ .
_ Ett par gånger, när han vant frånvarande,

_ fortfor Majoren - har jag och DocUrn for- 
sökt att lirka upp hans schatull, men on.ojliat

_ Det tycker jag, att "jag och Doctorn skul
le låtit bli att befatta sig med! — mumlade Ase 
i saffta hotfull ton; men Majoren fortfor:
J I dag har han äfven skrifvit liela dagen, ut- 

M att smaka en bit mal. Nu föreställde;^ Do
ctor», au det icke längre gick an att gå sä »gtmod.g* 
tillväga, och att det var pl Doctorns ansvar, od 
att många af brunnsgästerna voro vettskrämd a - 
- Ja, det må jag tillstå; - sade Hofrattora- 

dinnan - men, hvad hon ämnade tillägga om si 
lilla förskrämda vett, det fick man icke veta, Î 
Majoren var kommen i ifver och fortfor.
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Och Doclorn lyssnade verkligen till mina fö
reställningar, snm jag gjorde på brunnssälhkspets 
'ägnar. — tilläde han med en sjelfförnöjd bock 
(F —η heller! mumlade Axel otåligt) — Imeller- 
tid — fortsatte Majoren — gick jag och Doctora 
och några handfasta karlar till honom för en stund 
sedan. Dörren var händelsevis icke slängd, och, 
inan han hann skjuta rigtrln för, voro vi, jag och 
Doctorn, inne i rummet. Han hade slutat skrif- 
'a och var nu sysselsatt att försegla .ett stort 
bref. Som han tycktes se temligeu lugn ut, ehuru 
ban icke svarade ett enda ord, när Doctorn frå
gade honom, huru han mådde, gick vår hederli- 
ga Doctor, soin ingen poltron är, minsann, fram 
och lille taga honom ä handen, för att känna ho 
nom på pulsen. Men se, då var det väl, att jag 
'ar tillstädes, ty hast da mej gesehen gaf den gal
na v. S. Doctorn en kurril, så att han stod på huf- 
'udet, utropande: ”Der har du för pulsen, och 
för att du plågar ihjäl mig, din lymmel!” och, så’ 
fort Doctorn krälat sig upp, fick hati en dylik pa- 
bfclsning på andra örat med tillägg af v. S.: ”Och 
8et der har du, för att du i mitt frånvaro lirkat 
°ch tummat på mitt schatull och velat förleda 
•nia tjenare att förråda sin herre.” >

— Och livad fick Majoren sjelf? — frågade Ä- 
*tl spefullt — Ty mig tyckes, alt Theodor v. S.
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tlvhåe sà rîkiigeii ut sina hàfvor, ait det bords 
r'àc&t till för dera, som stodo och sågo pa, afven.

_ j0_svarade Majoren dumt — jag fick aa-
senlisa knuffar, när jag skulle vara karlarne be- 
hjelplig att taga honom, ty nu var saken icke mer 
aU krusa eller leka med, utan vid Doctorns andra 
orre sprang jag efter karlarne, som stodo gömda 
Tjtanföre, och nu är han i förvar uppe i lasarettet 
i läst och tillbommadt rum, med jevngaller for 
fenstret. Han var arg, sä att han het omkring 
8i„ och sade, att han skulle väl hämnas detta. 
Brèfvet fingo vi icke, ty det stoppade han pä mg 
och i en knapp vändning fattade han en landad 
pistol i handen, som vi icke märkte, och som in

gen har vägat taga ifrån honom.
— Har han den ännu? frågade Axe , orva . 

Md, och med ytterlig harm öfver det våld, man i 
eft dum och vanvettig ifver trott sig höra bruka

mot den arma ynglingen.
__ da visst, ja visst’ - svarade Majoren - Och

den höll han spänd mot livem som vågade se pa 

den fickan, der han har hrefvet.
_ Men jag begriper icke, huru ui fick ho-

WOm derifrån pl det sättet. - anmärkte Axel med

stor förundran.
_ je.0i _ sade Majoren, litet flat — det gr 

så till, att han höll hrefvet i hand, och då nap
pade Doctors i en blixt fria honom brefvet;
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just då tog v. S. pistolen och höll för näsan på 
Boctorn och ropade: ”Släpp brefvet, annars skju
ter jag; men gif mig det åter, och jag följer er 
godvilligt.” Den dumma f—n säg icke, att Do- 
etorn genast släppt brefvet på goifvet, så fort v. 
S. tog åt pistolen. Men sedan höll han ord, bara 
han stoppat hos sig sina seriblerier.

— Ja så, — sade Axel — nu begriper jag allt
sammans! — och aflägsnade sig, med sammanbit
na tänder och gnistrande ögon, i största skynd
samhet från sällskapet, som efter hand vuxit till 
en stor mängd.

— Huru mår du, Rosina? Du är likblek! — frå
gade Albert, sagta och med yttersta deltagande.

— Låt mig tala några ord med «lig, hemma faos 
1. ante! — sade hon till Albert — Jag går hem 
no. Dröj icke länge!

Detta lät Albert icke säga sig tvänne gånger, 
Utan, när Rosina inkom genom den dörren, Som var 
åt parken, öppnade Albert den, som gick ut åt så 
kallade gatan. Den, som varit aldrig så kort vid 
Mcdevi, förstår nog detta.

— Albert, min goda, snälla Albert! — sade Ro* 
s>na, gråtande och vridande sina små händer. — 
^>å för Guds skull och skaffa dig någon underrät- 
*else om den arma Theodor! Man har visst bru
kat för mycket våld och för dåliga medel. Her- 

*e Gud! — sade hon och smälte i tårar — Han
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gjorde ju ingen mask emot, fast han satt och skref. 

Och kanske är jag, jag dumma, oförnuftig» fiic ■«,
0i saken till hans lidande och Hårda behänd ling- 
Troligen skref han till mig, den arma, olycklig» 

Theodor' - lillade hon i half fürtiiftan.
" nvavaf kan du tro eller sluta det, min goda,

hulda Rodna? - frågade Albert, förvånad.
__ Jo, emedan jag lofrat honom det ioratttio 

ita honom något litet, och emedan jag hvarken 

äå eller nu finner något ondt dernti.
En gnida af svartsjuka höll på att flamma 

flpp hos Albert; men den släcktes snart, dels a 

hans förnuft, dels af hans goda hjerta.
_ Är det så? — sade han, deltagande — b ■* 

jag anföra detta till Doctor», eller har du något 
deremot? Denna upplysning kunde ma handa P* 
något sätt mildra deras dumma, orimliga htham

lingssätt. .
__ Gör, huru du villi - »varade Roma - Mi«

hieda är rent, och sanningen kan aldrig göra »·' 
got ondt. Gå, söta Albert, gör ln ad du kan, <« 
Lj Axel! Älven han ömmar för de» olyckl.fl, 

Theodor. Ack, de misstaga sig på honom· 
Ηβ°„ är icke hälften så vansinnig, som de tro.

Dessa sida ord uttalade Rodna för sig sjeU, 

sedan Albert redan med skyndsamma steg ilat u 
rummet. Albert ville gen,a på en gång visa K 
sina, huru mycket han höll utaf henne, huru got

?



na lian ^ i 11 e göra henne till vi.iljes, Iiuru han Sf- 
ven förmådde In ad han ville, och huru uppbragt 
han sjelf var öfver Doctorns och Majorens orim
liga förfarande mot Theodor, hvilket icke kunde 
annat än harma hvarje rättsinnig varelse. Ilan 
sprang på flera ställen, utan att råka på Doctor». 
Man visade honom beständigt, dit Doctorn nyss 
varit; men slutligen fick han händelsevis från det 
öppna fenstret af ett rum på nedra botten höra 
en häftig ordvexling och tyckte sig der känna i- 
gen Axels thordönsröst, men äfven Doctorns gnäl- 
laiide kärringstämma. Albert sprang, titan allt be
sinnande, in i rummet och fann der redan flera 
af de yngre karlarne vid brunnen församlade, 
hvilka väntande afhörde en häftig débat imcllan 
Axel och Doctorn,

Ilvad i all rerlden ville Herr Baron jag skulle 
gora? — sade Doctorn, något flat — Han kunde 
JU skrämt nagon af våra nervsvaga damer eller 
?jort något annat spectakel, och det bade alltid,
1 Professorns frånvaro, slädnät på min räkning. 
Jag försäkrar, att fruntimren voro ofantligt rädda 
för honom, och jag liar länge förutsett —

—- Jag ger både fruntimren och Ilerrns förut
seende f—n — svarade Axel — och håller mig 
hlott vid saken, som är och förblifver, att karlen 
På långt när icke är så från sina sinnen, som Herr 
doctorn sjelf och hans underläkare, Herr Majoren,



------------behaga tro. v. S. är ihögfita grad mjält
sjuk och menniskohatare; men, utan att maniete 
honom, tror jag aldrig hans så kallade galenskap 

brutit ut i raseri.
— Det måste väl Doctorn första bättre än MLl j) 

Baron Löwenstern! — anmärkte den lilla Majore»? 
som, osedd af Axel, ökat sällskapet.

Axel vände sig med ett ytterligt förakt td

talaren och sade:
— Bekymra, sig icke, Herr Major! Här är j

frågan, hvarken om Herrn eller hans jag, elit1 
hans mening, eller något, som honom tillhör. Hål 
sig derföre tyst, ty Herrn har icke med den öf | 

vergifna, ensamma v. S. nu att göra, utan nu 
mig, om Herrn klyfver näbb i denna sak.

Majorn muttrade och puttrade helt sagta, ηκ» 
förhöll sig stilla som en mur, och Axel vände sig 
åter till Doctorn, på livars förlägna mine «·«“ 
äfven kunde se, att han började draga öronen »*

sig. I
— Var så god och säg oss, Herr Doctor, »lL‘ 

hvad har v. S. gifvit anledning till denna våU' 
samma och, om jag törs säga, oförsvarliga beliani 
ling? Han har ju icke ofredat någon, som jag vL^’ 
och knappt nog som Majoren der borta i vrån 
Om han sitter hemma hos sig tyst och sti 
och skrifver, när han icke känner sig må illa 
af, så måste man väl hafva någon annan ine-h
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att hindra den förmenta skadan, som denna oskyl- 
«liga sysselsättning: kan åstadkomma, än fängel
se och kedjor och dylikt.

— Ja; men han flög ju på mig som en rasande 
menniska. — sade Doctorn.

— Ja, — svarade Axel, och hans blick lågade 
af vrede — det kunde äfven händt mig, om nå
gon understått sig att villja bryta sig in i mitt 
schatull, för att snoka i mina papper, ty deruti 
lär ingenting stå om Ilerrns Hippokrates.

— Ah, — sade Doctorn undvikande — det var 
inte det han blef ond för, utan för att jag tog 
efter pulsen.

Ja, genmälte Axel med samma vreda ton 
— jag råder icke någon att taga efter min puls, 
som tagit efter min egendom förut. Fördenskull 
ie jag möjligtvis hafva samma tractat som v, S,

— Derom är ju icke frågan, — sade Doctorn, 
ftagot stött och mycket rädd — utan om den gal- 
,la v. S. och hvad med honom skall företagas. Jag 
Ser gema, att jag slipper ansvaret, och, villja Her- 
ïarne gå upp till honom och sätta honom på fri 
^ot> så är det inte mig emot; men sedan få IIä- 
ïarne svara för alla följderna.

Kom, låt oss gå genast! — sade Albert till 
Axel ___ j3g stall säga dig något på vägen, — til- 

han sagta — som skall sprida ljus i saken
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och göra, alt Theodor icke tror oss om något 

emit.
Flere af de yngre karlarne gjorde sig. fart ig» 

att följa med; men, då Axel märkte, ait Majoren 
äfven såg resfärdig ut, vände han sig tvärt till

honom och sade:
__ Vi undanbedja oss Herr Majorens sällskap! Del 

är troligen en helt ny upplaga af menniskoansig' 
ten, som Herr v. S. nu bör få se, om man skall 
komma till rätta med honom på vårt salt, som ar 
alldeles motsatsen af Herr Majorens och Herr 

Doctorns.
_ ja, jag tvår mina händer — sade Doctorn, 

gom på det hela vav ganska glad att slippa f«1]4
med, ty han hade ännu i friskt minne sin sista vi
site hos v. S. och anade nog, att, om någon skul e 
fä umgälla calaset, sa blef det säkert han oc 1

hane olyckliga öron. __
När de andra unga karlarne gått sin väg u

att leta upp Theodor, brummade Doctorn mycket
och talade långa rader för Majoren och nagra lie 
ra, om .f ef klokhet och ungherrarnes öfvermod oc» 
om dagens favoritord: Aristokrati, adliga hote 
ser, näfrätten och feodaltiden, om frihet och jem»' 
likhet, om despotismen, om inbilskheten, jemnfor 
med den verkliga talenten, om okunnighetens för
akt för den vetenskapliga bildningen, om obeho. 
riga magter och myndigheter, som inblanda siö
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vetenskapliga företag och om mänga andra god,
Sakeri SOm * si« voro rika och förträfflig
samtalsämnen, men som „„ ganska ekeft ocIj
'! * afhandlode. af vär lilla Galenus, och hviika 

a « reft o for en och samma vind, nämligen Do- 
ctorns vrede, öfver att Axel och de andra unga 
IDdni,en 'elati <let Theodor skulle skötas efter 
Wensklighetens och förnuftets lagar, och icke efter 
läkarekonstens *), emedan hans onda tycktes be-

Z "V 8În,let lB 1 Majoren heja-■ f °Ch S'“'Jck(' <«l a'", heed Doctor.. bel...

, , llr“' oel1 de ko“"»» "U «jell™ i en oort·
brunoseriniokmli,!, f.be, oc„ «ere.,er„,c oän„.

...i ”■}<· el, nil icke pä n|.„, ,äll ku„„, ,
"....... sderpoter If™, och me„ ^
»egt.prSIc fordrifrn Jl.admUtoMpj^,
1* som Baron Löwenstern, Grefve H., m. fl
‘r,lka hvarken l3nicko «Her höllo diet' ut-

J_'arrade brunnsgästerna att vika derifrån.
farT 0dl SOm farar^a brunnsgästerna, hvilket är sä 

'&*, när man dricker flitigt af Högbrunnens star- 
Va‘ten, det må jag veta! — tilläde Majoren, 

som MjCket Sannt’ ~ »varade Doctor« _ och
auT !-a,a ë& ' T*fen °ch sîutlî£eH tag® magten af 
^ 0 Π t etern a. Men Gud vare Jof, — tilläde han

Jag är snart quilt alltsammans, fy om några

*J ®oett>r H-.β, Nt>.



dagar återkommer Professorn, och då slipper jag 
detta fanders besvär och får återvända till mina 
andra nyttigare värf på författarebanan.

— Ja, då få vi se på annat, — tilläde Majoren — 
ty, om’Professorn vill lyda goda råd, så skickar 

han Herr v. S. directe till Vadstena, och då sko
la vederbörande få n&got till långa näsor.

Men nu vore väl tid att se, huru vederböran- j
de nträttade sitt värf.

Cap. T.
Unutterable happiness,

Which love alone bestows, and on a favoured few.

Th omp s on.

vägen underrättade Albert Axel, om hvad 
îtosina förtrott honom, och Axel afhörde det med 
förundran, och de föresatte sig att begagna den
na upplysning, om det behöfdes. När de kom
mt) till den lästa dörren, inom hvilken Theodor

var instängd, sade Axel sagta.
— Na gäller det att bära sig klokt åt och t 

förhand så ställa saken, att v. S. i oss tror sig 
få se vänner och befriare, och icke fiender och 

plågare. Vi skola komma ihog hans pistol, so®



troligen |r laddad, känner jag karlen rätt. Och 
dessutom är det nödvändigt, att vi icke på min
sta sätt komma i tvist med honom, ty dä torde 
vi icke så lätt komma till rätta med honom.

Nu stodo de vid dörren.
— Hollah! — ropade Axel helt högt, oaktadt 

han ej elf hade nyckeln i handen — Kom genast 
och öppna denna dörr — ni andra, som hafva 
nyckeln! Löwenstern och flere andra af Herr v. 
S—s vänner och försvarare villja slippa in till 
honom, for att befria honom från vanvettiga men- 
niskors dumma tyranni. Hör ni inte, karlar der 
borta? — ropade han starkare — Kom hit och 
öppna genast!

Hetta, menade Axel, skulle i förhand bere
da Theodor, på hvilka han nu hade att vänta. 
I rummet hördes icke minsta buller. Albert lyss
nade; men det hördes intet. Axei tog nu en nyc
kel och öppnade jernbommeu och sedan låset. 
Ett ögonblick föll det Axel in, att den olyckliga 
ynglingen afhäiult sig sjelf lifvet, och han Mef 
på en gång glad och förvånad, när han, då dör
ren small upp, fick se Theodor tyst och stilla, 
men i en hotande ställning och med spänd pistol, 
emottaga dem. Flere af de unga herrarne drogo 
sig litet tillbaka; men Axel ryggade icke ett steg, 
ntan sade tryggt och vänligt:

— God afton, Theodor! Vi hafva kommit hit,
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for att fråga, om du icke vill gå hem till dig, 
eller om du vill rida, då en af mina hästar oänd- 
ligen gerna står dig till tjenst, eller om du vill 
gå ut i det vackra sommarvädret, som vi hafva i 
afton.

— Är detta en ny sorts snara, för att få mitt 
bref? — sade Theodor långsamt och blickade 
misstroget på Axel och de andra samt förändra
de icke ställning.

— Dn kränker oss mycket .—. svarade Axel —< 
med denna misstanka. Sank din pistol och gif
mig din hand! Du sade sjeif en att du ic
ke sett ett bedrägligt drag på min panna eller 
hört en lögn gå öfver mina läppar. Nå väl -~ 
hvarföre skulle jag börja nu? Tro mig! Ditt bref 
hafva vi ingen kunskap om, och ännu mindre nå
got att göra med. Lägg mi ifrån dig ditt mord
vapen, ty mot oss behöfver du det ingalunda, 
och följ sedan med mig, ty här är rätt otrefligt!

Theodors hund hade under tiden kommit in 
och gjort det ena glädjehoppet etter det andra 
omkring sin herre, slickat hans hand och hviftat 
med svansen så förnöjdt. Delta tycktes mer än 
något annat beveka Theodor. Mechaniskt lemna- 
de han Axel pistolen och lät honom, utan att rätt 
veta huru, föra sig ut ur rummet samt tyckte« 
i allmänhet vara likasom underkufvad afdentjus- 
ningskraft, som Axet så oinskränkt utöfvade pa
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alla, hvilka han hade minsta önskan att behaga 
eller öfvertala till något. Axel förde Theodor, som 
var tyst och stum, till den sednares boning. Un
der vägen gjorde Axel honom uppmärksam på, hu- 
ru skön den nedgående solen var, och huru här
liga de långa aftonskuggorna.

— Ja, naturen är skön, det är onekligt; — sa
de Theodor — men menniskorna äro vilddjur.

— Icke alla! — svarade Axel — Likasom natu
ren stundom är hemsk och afskyvärdt ful, likaså 
finns det menniskor, som icke äro vilddjur. Min 
Unga cousine, Rosina L. till exempel, hon är väl 
*ner en ängel än ett vilddjur, och hon är väl ic
ke alldeles ensam.

Theodor stadnade plötsligt.
— Ja väl! — Du, men ingen mera, skall få 

hämna hennes namn, ty du talar om henne som 
Jag tänker. Beskydda henne och varna henne för 
dessa odjur, som gå här i menniskoskepuad! Du 
lycklige! Du kan göra det! Jag — jag får icke. 
Jag har lofvat henne att icke förfölja henne; men 
Jag har utgjutit hela mitt hjerta för henne i detta 
t) ref, som de velat beröfva mig, himmelen vet af hvad 
skäl. Det går ibland rundtoinkring för mitt huf- 
vud. Jag vet icke, huru allt är beskaffadt. Jag 
Firstar icke, hvad man vill mig, och hvarföre 
”aan icke behandlar mig åtminstone som alla an- 
dva, utan tyckes villja inskränka mina niedbor-



gerliga fri- och rättigheter ändå ra er än an- 
liras.

— Får jag säga dig det? —* frågade Axel, vän
skapligt och bjertligt.

— Gema, om du kan. — svarade Theodor, tem- 
ligen lugnt.

— Jo, emedan du icke handlar som vi andra 
menniskor. Du följer troligen dina egna, osynli
ga idéer, utan att det ringaste bry dig om an
dras, och, när nu dessa komma i collision ined 
hvarandra, sä brytas de ömsesidigt. Du blir upp
bragt och förtörnail samt kallar deras fjesk, och 
äflande, och sjelfklokhet, och myndighet — för 
småsinne, och du har icke så orätt. De åter re- i 
sa sig i massa öfver att se en individ, som vill 
gå sin egen väg, utan att hvarken fråga efter 
menskliga eller gudomliga lagar, utan endast den, 
som naturen uppenbarat inom hans eget bröst, och 
det kalla de vansinne, och, som de äro mängden, 
och du blott en, villja de försöka att blifva de 
segrande och mästare öfver dig.

— Ack, de pysslingame! — De kunna jn ändå 
aldrig mer än binda mina händer och fotter. 
De kunna ju icke maka min öfvertygelse en linie 
ur dess rail-vay. De tro mig således vara vansin
nig, för att jag ieke är som dei — Det är höj
den af sjelfkärlek! — sade Theodor, vildt skrat
tande, ty i haaa skratt låg dock något vansinnig®
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oi'h hemskt, iivilket äfven hade sin orsak dernti, 
att hans skratt aldrig kom af iöje eller skämt, 
trian af bittert hån.

— Nn förstår jag någorlunda deras vanmägti- 
ga försök: — tilläde bail — De tro mig således 
Vansinnig, ha, ha! — Och hvad tro de om sig 
sjeffva? — Jag har nästan anat nigot sådant. 
Jag tror mig ha sagt det en gång till henne, den 
goda, den sköna, den tjusande, — som lade sin 
hand på min brännande panna och gjorde det 
lugnt inanför och lofvade, att hon ville älska 
mig _ evigt — om jag gjorde henne till vilijes.

— Lofvade Rosiua det? — frågade Axel med 
yttre lugn, men inre förvåning.

— Ja väl, och hon skall äfven hålla ord, när 
hon genomläst detta bref.

Han tog nu upp brefvet, betraktade det myc- 
het noga, vände det på alla sidor, tycktes förlora 
sig i dess åskådande, och, när detta varat ganska 
långe, tryckte han det pfiitsligt till sina läppar 
®ch räckte det sedan, med ett mild t och förkla- 
radt leende, till Axel. Axel var villrådig ett ö- 
Sonblick, om hau skulle taga brefvet dier icke. 
hi utropade Theodor och föll i Axels famn:

— Vän, jag har pröfvat dig! Du ville icke röf- 
Va ifrån mig detta kära, olyckliga href. Jag har 
e,! hel minut räckt det til! dig, utan att du ta
git det. — Da menar ärligt med mig. Du me-
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nar mig rätt och väl. Du bedrager mig· icke. 
Du leinnar det till henne, som det tillhör, om jag 
her dig derom, eller du säger rätt och slätt —· 
nrj dertill.

— Jag lemnar henne det gerna, — sade Axel 
— eller jag för dig till henne, om du vill. Af
tonen är icke långt liden. Vi haft a ännu en half« 
timma till aftonringningen. Huru vill du?

Theodor besinnade sig litet; men slutligen 
tog han en sorgligt dyster uppsyn, skakade tve
kande pä hufvudet och sade, nedslagen:

— Nej! — Tag du det — och gif henne det! 
Jag mar icke viï! i afton. Jag afskyr dessutom al
la dessa spejande och nyfikna blickar. Jag råka
de henne dock icke ensam, som sist, och bland 
andra kun jag icke tala till henne. God natt! —' 
Jag lemnar dig brefvet, utan allt misstroende, 
och går till sängs, ty jag mår illa.

— Vill du icke äta först? — frågade Axel, soin 
anade, att Theodors hela nuvarande illamående 
blott var hunger och följden af för mycken själs- 
ansträngning.

_ Jag vet inte. — sade Theodor, tvekande,
och såg mycket förvirrad ut’i ögonen.

— Vill dn gå och äta, allena med mig, — fr&‘ 
gade Axel — så gå vi en omväg in till restait' 
rationell och begära vår souper för oss.

— Gerna! — svarade Theodor hastigt — IVlyc'
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let corna! — Ocli hait lät tm after» lull och hål
let leda af Axel.

Axel begärde bouillon, kali fogel samt annan 
Stärkande och nyttig mat, och på detta drucko 
Ungherrarne några glas godt portvin, och, då de 
tömde det sista, log Theodor vänligt åt Axel, 
räckte honom handen och såg så fullkomligt klok 
och redig ut, när han sade:

— Tack, Axel! — I morgon kan du λ51 blifva
min gäst på frukost, ty du 'hörja r j u din dag klokt 
och förnuftigt, med beefstek och potatoes, och ic
ke med det kalla, förh.......... Flögbrunnsv attnet.
Din diet ämnar jag äfven försöka i morgon, så
som varande en mycket klokare regime för mig.

•— Derorn kan jag icke utlåta mig, goda Theo
dor! — sade Axel — Kanske hehöfver din heta, 
brännande panna, som du så ofta talar om, delta 
friska, afkylande vatten, som källans Undiner så 
'ockande inbjuda dig på.

— Kau väl hända; — svarade Theodor, småle
ende — men då skola Uiklinerna hädanefter få 
besvär med att öfvcrskölja och uppfriska denna 
min heta panna, men ieke att genomkyla hela 
'oiii lekamen, som den der bytingen, med Do- 
otors-hatt, funnit för godt att ordinera. — God 
katt! — tilläde hatt, med ett handslag och en 
blick, deruti hela hans hjerta låg, och de båda



jnelingarne skîIjties åt. Theodor gick hem till 
gig, och Axel åt annat håll.

Imellertid hade de aiulra unga karlarne, soin 
varit Axel fiiljaktiga till Theodors fängelse, skyn
dat till det öfriga sällskapet, säkra, som de voro, I 
att blifva välkomna med de stora och tillfreds
ställande nyheter, de hade att berätta. Man lar
made grulligt öfver detta äfventyr vid brunnen· 
TvSnne partier formerade sig, nu som alltid. De 
unga och de tänkande gillade fullkomligt Axels 
åtgärder; men Here af de äldre, och alla de snus
förnuftiga dessutom, förfäktade ifrigt Doctorns 
method. Men alla kormno de Öfverens i ett ytt
rande: ”Få se, livad Professorn säger, när han 
”kommer hem!” — Ty hvar och en var inom sig 
säker, att i honom fä medhåll för sin sats, ty 
här, som öfver allt, trodde sig hvardera parten j 
hafva rätt. Ilvart man sig vände, hörde man en I 
hlandning af följande utrop: ”Stackars Theodor! | 

— Kors, en sådan galning, som den v. S.! — Bra j 
gjordt af Lö^venstern! — Baron Löwenstern får 
väl sitta imellan för sin tilltagsenhet och myn
dighet! — Doctora är en fuskare! —■ Doetorn haf 
gjort, livad han borde! — Doetorn har burit sig 
åt som en stackare och en vanvetting dessutom! — 
Doctor» är en ovanligt snäll och skicklig karl! — 
Doetorn har knappt sundt förnuft!” etc., etc.
Men nästan alla instämde i en lialfhögt uttalad



och med ett listigt leende bifogad reflexion; Att 
<let var f«r iunerligen rätt ät Majoren.” Ty hau 
»ar bland de menniskor, som unnade ingen annan 
S°dt, utan snarare ondt, och nu betalade menni- 
Sltorna lionom med samma mynt. Om Theodors 
*'ref ocIi i,ess innehall uppgjordes tjogtais med 
iabler. Somliga sade: ”Han är en republican, 
60 ^uppviglare, en missnöjd, han vurmar ba
ra om reformer och ändringar i allt, och i sin 
galenskap skrifver han öfver det ämnet.” _ Andra 
sade: ”Han är en poet, han har blifvit galen af 
«sning och öfverspända idéer, och nn tror han 
s»g vara en Byron, en Victor Hugo, en va reise, som
blott med förakt behöfver se ned pä det öfrigamen-
oiskoslägtct, och som nu skrifut sitt anathema pä 
»ers.” — Några sade: ”lh nej! Han är väl säm
re an så! Han är bara en romanförfattare, och 
galen af förargelse öfver att alla andra, hvem 
°tn vill och drar till, kan vara detsamma, ty det 

a>· anda det luttante i eerlden och kommer snart 
att iiiiverkas fabriquesmessigt, likasom bnappnå- 
ar, hom ullsgarn och papper,” m. m. — Man pra- 
ade mycket i det ämnet; men det hör icke hit, 
dr ingenstädes hän. Sjelfva Theodore okrifvelse, 
i: alla varit otroligt nyfikna på, den visste ingen, 
Uar ‘®en blifvit utaf. Somliga sade, att han hränt 

tie!1 * fängelset (utan eld), andra, att han 
a,It upp den, och någon sade sig säkert vetay att



det helt simpelt var ett bref till hans far, för att 
få mera pengar. — Menniskoma äro .sällan så in- 
ventiensa som vid brunnar. — Under tiden hade 
Albert gått till Rosina och tröstade henne på det 
bästa sättet, medelst ett sannfärdig berättelse ont 
hela förloppet, deruti han satte så väl Theodor 
som Axel i deras verkliga dager, hvilket äfven djupt 
inträngde i Rosioas hjerta. O, Avel, Axel! -~ 
Menniskoma må döma om dig som de villja! —■* 
Till ett mål för en qvinnas häftigaste kärlek, ja* 
till hennes afgndadyrkan, dertill ämnade dig dock 
Försynen, ty dina dygder äro de, som qunnatt 
älskar iifver alia andra, och dina fel äro just, deru 
hon förlåter, tills hon blir nog svag för dig, — 
att älska äfven dem.

Rosina var högst orolig hela aftonen. Ho·1 
kunde icke skilja sina tankar från Theodor och 
Axel. Hon tackade Albert så vänligt och varfflt 
för hans underrättelser, att han bief helt för t j α st; 
men vid bordet om aftonen svarade iton honom 
alldeles confust, när han talade till henne, åt icks 
en enda matbit och hade ögonen oupphörligt häf
tade på dörren; men ingen Axel kom. Man gick 
i bönen. På den tänkte Rosina ails inte, nie11 
bad Gud innerligen om förlåtelse derför mellan- 
åt. Man gick ur bönen, och, som vädret var o- 
vanligt vackert, föreslogs en längre promenad®· 
Rosina följde mechaniskt och tankspridd med o«*1
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'aknade icke upp, förrän — man mötte A \ e !. Fl*. 
ïe Personer började genast att ullja hålla tal om 
v· S.; men, som det ofta oändligen låg Axel om 
bjeitat att handla,, mun sällan att haranguera öf- 

'ei 8llken, fann lian det icke för godt nu heller, 
°cl‘ ^X(tl var bland dem, med lnilka. man sällan 
talade i ämnen, som han Se ville tala om; derföre 

nu, mot all förmodan, intet onödigt tal utaf om
f beodor, utan om and ra likgilliiga saker. Ayelnär- 
'«ade sig Rosina. Rosina darrade af ovisst hopp, oviss 
f1 u k t a n. Axel talade till Rosina om någon bagatelle;

men> när bon till honom slog upp eu rädd blick, 
•Nötte hon en betydelsefull sådan hos Axel, och 
bans läppar rörde sig nästan ohörbart till ett: 
’Kan jag få tala vid er, min Fröken?”

Nu darrade Rosina af en oro utan like. Hon 
a“atle väl, att Axel hade något att säga om Theo- 
tlQ'·; men hvad kunde det vara? Ogillade han 
lie<)ue? Ilan såg sa sträng och allvarlig ut. Ilade 

'an det olycksaliga brefvet, eller endast helsniugar 
iran Theodor, eller intetdera, utan förebråelser 

ndast frao sig sjelf? Alla dessa frågor gjorde 
j °sina sig P» en gång, i en enda second, medan 

"n, ijlja sagta som Axel frågat, och med en rädd- 
'°«a utan like, svarade:

”Jag vet icke, huru!”
~~~ Gå några steg framför de andra, eller ât si-



dam, éMer til! ocli med bakom dem! — genmlH® 
Asel eagta, men tydligt, ty ja- måste tala med er.

Itosina lydde. Det är den första rena, verk
liga kärlekens gärd hos qvimian, lydnad! Lydnad 
så vid t hon kan, sa visit icke sjelfva hennes lyd 
nad skulle nedsätta henne i den outsägligen äl
skades egna Ögon. Rosin a lydde. Sällskapet var 
stort, och man gaf just icke akt på, att ofta nog 
två ocli två personer halfhögt, och ohörbart för 
de andra, samtalade. Albert märkte det dock, ty 
han märkte allt, som rörde Itosina; men på Axel 
kMde aldrig hans svartsjuka falla: han anade dess
utom, att Axel talade om Theodor, och han af-^ 
styrde sjelf ett par gånger, alt de icke biet'« 
störda af Stephanie, som var outtröttlig uti att 
haka sig fast och förfölja Itosina, för att sedan 
tillegna sig litat af den hyllning, som vankade«
Î hennes grannskap, och för att dessutom k un,.a 
säga: ”Rosina och jag, jag och llosina.” etc. Me«· 
mi föresatte sig unga Albert att brider un pet 
d'encens pour elle, och då glömde hon alldeles 

Itosina.
— Jag har en dépêche till er, Fröken Rost' 

na! — sade Axel, när han trodde sig icke me'; 
behöfva frukta grann-öron - Ni måste genomlä«® 
den och på samma gång besinna, att ett stortår 
svar är edert, och att ödet lagt i er hand a , 
verka mycket godt eller mycket ondt för åen ar
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Äf’ fonillade Theodor, ty vare det långt ifrån 
mi8' ait Pâstâ 1ιοΙ1οπι vara fullt vid sina sinnen; 
l^et ,ir han ingalunda, fast han visst icke är sl 
galen, som småsinnet och fjesket vill inbilla sig 
°eh andra. Men akta er, Fröken Rosina! Det är 
«a farlig sak, ni åtagit er, troligen af godhet och 
mediitlande, och qvinnligt ömt deltagande, ty jag 
'Π1 aldrig tänka mig den fasan, att .det kunde va- 
fa af iåitsinne och hog för att experimentera, hu-
rU <!et skulle 'ara 8tt Sfven räkna en vansinnig 
«land antalet af edra älskare.

— Axell· Baron Löwenstern! — sade Rosina och 
''cd sina små händer ~ Tala icke så, jag ber er! 

ro mig icke så illa, jag besvär er! Jag har hand· 
at efSrsigtigt, barnsligt, mycket illa, jag medgif- 

detj da i®S lånade den minsta uppmärksam· 
tet åt en varelse, som icke hade sina sinnens fall- 
om liga bruk; men ack, min Gud, hvad mina mo- 

v1J,er voro r<ina och goda! Huru innerlig min hog 
!.ar’ atto den arma Teodor i min vänskap skulle 

n»a nagra ogonbiicks lindring i sitt svårmod, 
0c,‘ ait han i utgjutande af sitt hjerta till en va- 
‘'else, som icke sköt honom ifrån sig, skulle finna 

liten tillfredsställelse! Ack, jag tyckte denn.
I ‘ a uppoffring för hans skult var Gud så behag»
*! 0ch det fanns ögonblick, — tilläde hon, och 
*r,w,e ßlto så skönt från de hulda ögonea —



åk jag trodde mig vara ett redskap i den gode 
Gudens hand, att öppna hans förvillade ögon pa 
himmetens härlighet, ty i min blindhet och oer- 
f ar en h et ansåg jag honom mer villseförd af sitt 
häftiga, obändiga sinne och sina besynnerliga i- 
déer, än just egentligen af hvad man kallar van
sinne. Huru skall jag nu göra, för att hjelpa hvad 
jag brutit? Säg, säg, goda Baron Axel! Sag blott, 
och jag lyder, ty jag har ingen annan att rad

fråga, ingen att vända mig till.
I Eosinas enkla, nästan barnsliga ord var nå-
». djupt grep i» 1 AeeU sJil, Hauh.de för 

henne känt kärlek, berusning^ hjertats slag och 
blodets svallning. Nu kände han äfven något, som 
liknade tillgifvenhet, vänskap, broderlig kärlek.
I hennes fråga låg pä en gång så mycken oskuld,
9| mycken godhet och begär att rätta sin opinion 
efter andras bättre, och dessutom låg der så myc
ket förtroende och tillit till Axel sjelf, att isen j 
omkring hans stolthet smälte, och han sade mildt 
och ,ned en röst, som Rosina blott en gang eller

två, på Ulfsborg, förut hört:
_ Rosina, lyd edert rena, goda hjerta! Det 

«t säkert bättre än jag, huru ni skall behandla 
den arma ynglingen, som af hela menskhgheten, 
ja, kanske i himmel och på jord icke alskar na£ |

föremål i verlden, mer än er.
. Dessa ord ljöds som änglaröster i Rosinas bje *
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ta. Sa länge man andas och är till, smaka oss 
lof och pris väl; men ur älsklingens mun — sma· 
kar det himmelskt. Hon teg. Det gör man, när 
•nan är lycklig, och Rosina var lycklig just nu, 
lyckligare än hon det någonsin varit. Hon teg.

— Tillåt mig en fråga, dyra Rosina! — sade 
Axel efter en liten stunds tystnad, och hans röst 
v’ar bruten och ojemn — Säg mig, det är icke ny
fikenhet, tro icke det Rosina! Men säg mig, miss
tager jag mig icke, så — så — (och orden ville 
icke gerna slippa fram) så känner den arma The
odor ingenting, alldeles ingenting — af edert för- 
fiållande till eder cousin, Albert.

Rosina teg, förvånad, eller snarare af förvå
ning. Axel fortfor med osäker röst:

— Jag fruktar, att Theodor skulle börja attra
pa, förtvifla, med ett ord, att ingen finge hinder 
•ned honom, om någon obehörig person händelse
ns underrättade honom derom.

— Ja, om ryktet derom, menar väl Baron A- 
*el! — sade Rosina, högt rodnande.

~~ Rykte eller sanning, lika godt; han skall 
klifva ursinnig! — svarade Axel häftigt och bit
tert.

Ja; men han skall tro mig, — återtog Rosi- 
"a ifrigt — när jag försäkrar honom, när jagbe- 
'lyrar honom, att Albert och jag äro goda, inner-
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îîgangoda. vanner, men att vi troligen afoWg· bltf- 
va annat eller något mer.

Axel tvärstadnade ett ögonblick och blickade 
stum på den högt rodnande Rosina; men, då haa 
besinnade, att detta kunde väcka menniskors upp- ; 
inärksamhet, fortsatte han gången, utan att på 
länge säga ett ord; slutligen utbrast han:

— Rosina, för Guds skull, svara mig npprig- 
tigt! Lif eller död kan bero derpå: ljuger du eller 
tallar du sanning?

_ Sanning! — svarade llosina i högsta grad lif-
ligt, men ändå nästan ohörbart — Sanning, i 1U 

och död!
_Rosina! Dig och himmelen vare tack för det

ta, ljufvaste af alla ord! - sade Axel i stormande
förtjusning, och en hel secund låg Rosinas hand 
viå Axels högt klappande bjerta.

Men nu, just nu kommo talande och frågande 
och spörjande menniskor — och nu skiljde dessa 
fjeskiga varelser tvänne hjertan, som voro så nara 
hvarand», som så länge längtat till denna tusende 
gånger omdrömda stund, som ändtligen möttes » 
eB gemensam himmel af kärlek, som - men de 
lönar icke upprepa allt det paradisiskt sköna, son» 
mertniskorna nu förstörde för Axel och Rosina-

Axel kunde med möda styra sin harm oc | 
få öfverlemna brefvet till Rosina; men ett en » 
ard vidare, det blef honom alldeles af odet for



Vågradt. Utan att höra, hvad som sades dem, ut
an att tänka på livad de svarade, gingo Axel och 
Kosina på hvar sitt håll i denna stojande, pratan
de, skrattande och nojsande flock af brunnsgäster.

Man tog god natt. Man lade sig. Men ingen 
får veta, hvad Axel och llosina tänkte, drömde! 
Har du älskat och varit älskad, min läsare, så 
Vet du det; har du det icke, så kan du aldrig lära 
dig det. Således icke ett ord derom!

llosina vaggades i sömn af små glada, le
ende kärleksgudar och vaknade långt före solen. 
Tills nu hade hon glömt den arma Theodors bref. 
Nu föll det henne först i minnet, och, för att nå
got skingra de millioner tankar, som belägrade hen
ne, och som liöllo på att göra henne hufvudyr af 
sälihet och glädje, tog hon brefvet, bröt det och 
genomläste det, men ack, långt ifrån med ilen 
Uppmärksamhet, som vi andra villja kosta på den 
olyckliga ynglingens första, sista, enda utgjutelse 
af ett brinnande hjerta och en missledd hog till 
allt godt och ädelt, som ett menniskosinne kan e- 
g», men som, när den kommer i beröring med an
dra menniskors sminkade laster och dygdomhöljda 
brott, ser ut som vansinne och galenskap, och blir 
det verkligt slutligen, af sorg och smärta att af 
ingen blifva förstådd, ingen älskad, ingen gillad 
och ärad; och hvarföre? Jo, emedan man ärbätt- 
r®s renare, dygdigare än de alla, och allt detta



utan att derföre predika derom, och viilja göra 
proselyter, och villja omvända menskligheten, och 
villja vara prophet och gudasänd, utan för det 
man skänker menniskoslägtet sitt tysta förakt, men 
icke sina allvisa råd och djupsinniga insigter. Kan 
man bara prata och hålla tal, så säger ingen,* att 
man är galen, man må då tala så mycket galen
skaper man vill. Men tig och handla och gå o- 
bekymrad om alla andra din stig framåt i lifvet, 
likasom märkte du dem icke, utan att någonsin 
göra som de, men utan att någonsin göra dem för 
när, och man skall snart skaifa dig fri resa till 
Vadstena, till Danviken, till Bedlam, till Gheek 
allt efter localen.
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Cap. 8.

Icn habe. Ehrfurcht vor der menschlichen 
Natur; nur die Menschen kann ich 
nicht mehr lieben.

Schiller.

Theodors bref till Rosin a,

l,ej, jag kan icke hyckla. Jag vill icke be- 

tlraga nagon. Jag förmår icke spela rollen af den 
| h^gilltige, da jag brinner af kärlek; den ljumma 
'’iälLskapsvarelsen, då jag är din älskare i ordets 
helaste och heligaste bemärkelse; vnfrämling fôr 
dîS> jag ännu känrjer intrycket af din hand 

”På min brännande panna! Nej, Rosina! Intet 
ord af mig får du bland andra meuniskor, och 

, mgen benämning af Fröken skall till dig någon- 
’’sin öfvergå mina läppar. Jag kan icke ljuga, icke 
^hyckla; men jag kan dock något — jag kan tiga. 
J)et vill jag för din skull. Fly dig för din skull!

1 ank, hur’ jag älskar dig! Men till ersättning 
^)11 jag skrifva — skrifva — skrift a ur djupet 
af min själ. Doppa pennan der, och för första 

fangen i mitt Jif redogöra för mig, ty det är för 
yig, för en annan mig sjelf. Jag vill stå klar î 

m'na egna ögon, således ock i dina, ty du är jag, 
0cfl JaS är nu blott du, lefver blott i dig, för dig i,
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af dig. Bör du, så dör jag. Lefver du, så 

"vill jag iefva; annars vore jag liknöjd, som jag 
”alltid var, inan jag såg dig. Liknöjd, som jag 
"var, allt sedan jag minns, allt sedan menniskors 
"uselhet låg klar för mig, och ser du, det date- 
"rar sig från samma stund. Vet du, mina ögon, 
"de voro alltid så öppna, de sågo — de sägo! — 
"])e sågo alltid, hvad man vilie de skulle se; de 
”sågo äfven alltid, hvad man ville dölja, och, ser 
"du, derföre lärde jag mig att förakta menniskor- 
"na och hata min tillvarelse bland dem. Om jag 
"bara varit blind på det ena ögat, som troligen 
"andra äro, så att jag sluppit se baksidan af tiu- 
"gen! O, huru ofta har jag icke önskat att kun- 
"na tro, tro menniskorna och tro orakelorden! Men 
"jag kan ju icke. Menniskorna medgifva ju sjelf- 
"va, att ’det yppersta budet i lagen’, Guds yp
persta bud är: Du skall älska Herran din Gud 
"öfrer allt annat, och din nästa sa som dig sjelf- 

"Dessa ord höra de, veta de, upprepa de, predika 
"de, skrika de; — och just alla dessa, som höra, 
"veta, upprepa, predika och skrika sig hesa —' 
"hvad göra de sjelfva? Jo, de älska sig sjelf'® 
"öfver allt annat, Herren sin Gud, när de hafva 
"tid och komma ihog det, och sin nästa alls inte. 
”0, jag tycker, att en gång för länge, länge sedan 
"var jag barn, och trodde hvad man sade mit,’ 
"och var lycklig och glad, och älskade Gud oct».
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”verlden och menniskorna; men det är troligen ea 
”drötn, ty jag vet icke, när det skulle varit. Re- 
”dan i mina aldra spädaste år låg sanningen, de» 
”nakna, fula, hemska, verkliga sanningen för mina 
”ögon. Och ändå blef just denna min gudom, 
”den, för hvilken jag offrat allt, för hvilken jag 
”ville våga lif och död, ja, till och med dig, Ro- 
”sina, ty, skulle jag köpa dig med en lögn — så 
”afstod jag dig! — Afstå dig! Afgrundstanka, Itu- 
”ni kom du för mig? Vik bort! —Jag, kunna af- 
”stå dig! Otanka! — Mitt hufvud svindlar, och 
”min panna bränner. Jag känner mig som den 
”Oden, då llosina icke var min, då jag var ensam, 
”ensam med min afsky för menniskorna. Men nu, 
”(ty nu är jag åter i mi’et) nu är jag dock något 
”sonad med det siägtet, ty du är dock en men- 
”Mska, emedan änglar icke iinnas, men bedragare 
’•le, som villja det påstå. Bedragna eller bedra
gare! Det eaa uselt, det andra uslare. Nu må
ste jag ut i luften, den klara, rena, milda som
marluften! I naturen, der ligger sanning och 

’skönhet och oskuld och allt godt. Så ock hos 
”dig, ty du är ett barn af naturen. Du hulda, 
”du rena, du älskvärda! Du är en ros — ty hon 
”är röd, och bakom det röda ligger ingenting svart.

är en lilja, ty hon är hvit, och bakom dess 
snö ligger ingen mull. Du är ros oeh lilja för- 
enade — urtypen för allt skönt och härligt på
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”lorden. Men vet du väl, hum de andra se ul?
Dock, det är synd att skräma dig! Du känner 

”dem icke, det hörde jag, när du talade om dem. 
”Du talade om dem så., att så när hade jag älskat 
”dem för din skull. Jag såg en ung man i går, 
”honom med örnblicken. Jag hörde honom. Han 
”försvarade lifligt och värdigt rättigheten löt en
”medborgare att fritt yttra sin mening, antingen 
”den är sträng eller mild. Jag tyckte om honom. 
”Det kom en tiggare; han snäste bort honom han, 
"äikasom de andra kringstående. Jag afskydde 
”honom. Men en stund derefter, när han trodde 
”sig allena, skyndade han fatt tiggaren och gaf ho- 
”nom en almosa och ett trösteord. Jag tyckte om 
”honom! Han gjorde, soin jag velat göra, om jag 
”kunnat; men jag kan icke tala med menniskorna. 
”De hafva så länge bedragit mig, tills jag siutat
”med att ej ens kunna tala till dem. Och när 
”jag det gör någon gång) då se de så stint på 
”mig, då iura de på, med hvad de skola narra 
”mig. Är det icke så? Dock, hvem frågar jag? 
”Väl icke dig, du hulda, du Ömma, som aldrig' 
”narrade någon, som lika litet förstår svek och 
”bedrägeri, som jag, som min trogna Titan. Ilar 
”du sett på Titan? Huru bländande hvit han är! 
”Hvit som ren snö och trogen som — ja, som 
”hvad? Hvilken trohet står väl alla prof? — JoJ 
”som min emot dig. Det säger allt! — Alit p , £’,SJ



”gång. Nu måste jag ut i morgonluften. Den är 
”sval och kall. Den skall kyla min brännande pan- 
”na. Och så skall jag se digt Dricka den för
tjusningen. Nu går jag!

(En dag längre fram)
”Nu är jag åter här, det vill säga med andra 

”ord, hos dig. Den tanken, att du skall läsa alla 
”dessa ord, gör, att jag kysser dem, så snart de 
”äro skrifna. Men jag ville tala till dig om min 
”barndom. Men jag kommer aldrig dit. Du och 
”så mycket annat, som ändå är långt ifrån att va
ta dig, kommer alltid imeilan. Det svindlar för 
”mitt hufvud, när jag vill börja tala om en sak; 
”men sluta, det kan jag mycket väl. Allt ligger 
”dock så klart och redigt för min själ, för mina 
’tankar; men, när dessa skola iklädas ordens for- 
”mer, då rusa de om hvarandra och blandas och 
torvexlas, somliga fly, och somliga stå qvar; men 
”de, som äro borta, det är just dem jag ville haf- 
ta fatt på, och de, som äro qvar, det är just 
”dem jag ville vara quitt. Förstår du nu detta”? 
”Ser du, jag ville tala oro för dig hela miit lif, 
”börja med att berätta dig, huru min moder var 
’för rik, för maklig, att amma sitt barn — sky 11- 
”de på nerver; huru min amma kysste och smek- 
’te mig, när min far och min mor kom in, men 
”kastade mig vårdslöst ifrån sig, när de gingo ut, 
”och tog då sitt eget barn, den lilla Maria. Hu,



”jag vill icke tala om henne! Då var hon îitoB 
”och hjelplös, hon som jag. Sedan blef hon — 

hu, jag vill icke tänka på henne! Derefteï 
”fick den förhatliga varelsen Ellika hand om mig· 
”Hon åt upp min mat och nöp mig, om jag tala- 
”de om det för mamma. Hon lemnade mig ensam 
”hela långa, mörka natten och åt upp min mat, 
”om jag talade om det för mamma. Dessimellau 
”gade hon: ’Lilla Herrn får inte ljuga! Fy, det 
”är fult och obeskedligt! Ett litet, godt Guds ' 
”barn ljuger aldrig!’ Och, när jag klagade på hen* 
”ne sannt och rättvist, då sade hon: ’Lilla Herrn 
”är en lögnare, en obeskedlig, liten baktalare! Fy, 
”det är illa gjordt, det förlåter icke den gode Gu- 
”den!’ O, hvad jag föraktade henne! Men se, 
”jag var ett barn, som ville hafva mat, och c» 
”stackare, som var rädd att btifva nupen, och der» 
”före lärde jag mig tiga. Men snart blef jag stör* 
”re. Då tog min moder mig om händer. Hon j 
”var så god, så god. Men hon sade: ’Du måste 
”läsa katecheseu; det är Guds ord, som vi ali® 
”skola lära oss.’ Jag frågade, oin det var nog ut» > 
”af med att kunna den utantill, om man slapp föl' 
”ja den. Då log hon. Det såg jag, fast hon för' 
”sökte dölja det, och den anekdoten talades oft® j 
”om halfhögt för främmande. En annan gång 
”fick jag dock bestämdt veta af min mor, att tna1* 
”skulle göra allt, ja, allt till pankt och pricka-v
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”som stod i katechesen. 'Du skall inga andragu- 
”dar hafva för mig!’ — började hoa — ’Så befal
ler Gud, — sade hon — och ve öfter den, som 
”det öfverträder!’ Bien min goda mor, hon älska-' 
”de sitt kaffe, sin vällefnad, sin lilla Theodor, sin 
”man, sitt hus., sina glada gäster, sina roliga böc
ker, sina vackra arbeten och mycket annat långt 
”mer än sin Gud, ty med dessa sysselsatte hon 
"sig, om dessa talade hon, på dessa tänkte hon — 
”men på sin Gud!!! Jo, en liten stund hvar af- 
”ton och en stund på söndagsförmiddagen. Men 
”inte alltid då heller! Ty jag minns, att en gång, 
”sedan min far slutat predikan, sade min mor 
”nästan genast: ’Jag har funderat på, att vi tili 
”sommaren måste taga upp detta golfvet, fylla 
”derunder, drifva om det, måla det och anskaffa 

en tjock, god matta, ty det drar, det har jag al
drig kant förr än nu under predikan.’ Då koin 

»> * .
Jag ju under fund med, att mamma, icke en gång 
dessa små stunder, tänkte på Gud, ehuru hou 
jemnt predikade den satsen, att jag måste haf- 
Gud för ögonen hvarje stund, hvarje ögonblick 
af mitt lif. Och hon trodde ändå på en Gud, 

’som hade en mängd små egenskaper, hvilka min 
"Gud aldrig haft. Min Gud! Hör du, min älska

de Itosina! Äfvemäl jag har en Gud! Menden 
ser icke ut som eder Gud, eller som de andras, 
bättre sagdt, ty min Gud skall en gång felifva
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”Rosinas Gud, när Rosina blir min, och vi båda 
”nedfalla i stoftet for det väsende, som jag kal- 
”iar Gud. Vet du väl, huru det ser ut? Det har 
”ingen form och blott en enda egenskap; men den 
”är ällt-innejattande: — Rättvisa. Se, det är egen- 
”skapen, och den, som den har, den är gud; men, som 
”ingen på jorden har eller hade den fullkomligt, finns 
”ingen menniska, som är gud, utan endast Gud 
"är gud, ty Gud ensam ar Jullkomligt rättvis. 
”Hau straffar och han belönar, icke efter våra 
”handlingar, utan efter vara uppsåt och driffjä' 
”drama tili dessa. Mord, hat, vrede, allt, allt så- 
”dant kan han förlåta, ty det är passionens frukt. 
”Men skrymteri, hyckleri, lögn och bedrägeri, se 
”för dessa har han eld och lågor; men lustgårdar 
”och rosor för R osi na och kanske ock för den ar" 
”ma Theodor, om icke hans kärlek till Dosina för- 
”leder honom att äfven blifva en bedragare, ty mi» 
"kärlek, men blott min kärlek, kunde fresta mig' 
"Jag låg och tänkte mig härom natten, om du vO' 
”re en annans egendom, om jag blott genom svek 
"kunde förvärfva dig. O, Rosina! här svindlade 
”mitt hufvnd, här brände min panna, värm än nä- 
”gonsin. Jag skyndade ut i den daggiga natten,, 
”sprang som en ursinnig till ditt fenster, hade sa 
”oär bräckt de svaga rutorna och burit hort dig 
”i tid, inan jag skulle blifva en röfvare och kom- 
”ma i qyalct meilati dig och mitt rena samvete»
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”Men så tänkte jag på, huru ljnft du slumrade, 
”huru du kanske skulle hatat mig, huru jag lof- 
”iat dig att vara stilla och handla försigtigt och 
”sagtmodigt som andra menniskor. Och jag gick 
'hem, och jag lade mig; men somna kunde jag ic- 
”ke, kan det aldrig mer. icke heller äta eller 
”dricka, bara tänka på dig, på dig. På dig vid 
”min sida, dig i min famn, dig på tusende sätt. 
"Nu svindlar mitt hufvud, och min panna brän- 
”ner, och pulsarne slå, och hjertat bryter ur sin 
"hägnad. Jag vill ut!”

(Längre fram.)
”Och sedan tog ju min fader mig om händer?

”Äfven han predikade de skönaste satser och gaf mig
’de härligaste föreskrifter. Ljuga, stjäla, bedraget
'voro oerhörda brott, sades mig; men ack, hvar är
den lina gränsen mellan dessa och del tillåtna, det 

)1 1 
antagna svek, som äfven de bästa menniskor, äfven
de, som tro sig fullkomligt följa gudomliga och 
’menskliga lagar, bruka mot sina likar? Med barm 
°ch vedervillja märkte jag mången gång, att min 

’’gode fader (ty god är han) icke alltid var sannfär- 
”dig i sina uppgifter, att han var artig och förekom- 
”mande, ja, ödmjuk mot personer, som han afskydde 
”°ch föraktade, att, han ofta passade på tillfällen till 
"vinst, då andra deraf fingo förlust, och stundom rät
ade sig efter conjuncturerna, vid tillfällen, dä jag 
inom mig kallade det för svek cch ett bedrag-



”ligt sätt att spela andras egendom i mina hän- 
”der. Jag yttrade min mening och ruin harm. 
”Han skrattade åt båda delarna och sade: ’Du 
”lär dig väl med tiden och ute i verlden, att icke 
”vara till den graden samvetsgrann, ty då kommer 
”du icke långt och finner icke mänga likstämda.’ 
”Och jag kom ut i verlden! Och jag forblef lika 
”samvetsgrann! Och jag kom icke långt! Och jag 
”fann inga likstämda! Och jag blef kallad eu gal· 
”ning, en svärmare, en phantast, men lärde mig 
”att förakta mcuniskorna. Se der min vinst af 
”att lära känna verlden! Dock, jag träffade ju dig! 
"Verlden egde' således en diamant, äfven förmig* 
”fast hon var höljd med så mycket grus. Men ntt 
”har jag funnit den och måste ineilgifva, att myc- 
”ket godt finnes på jorden, ty hon bär dig. All 
”den kärlek, jag känt mig kunna ega till en mensk- 
”Jig varelse, som förenade allt, hvad jag kunde 
”fordra hos en sådan, har nu concentrerai sig 
”hos dig. Du skulle väl kunna säga, att jag icke 
”heller känner dig; men vissheten om din fullkorn- 
’liga renhet, dygd och rikedom på allt godt ät’ 
”den enda uppenbarelse jag Isaft, «leu enda jag 
”tror på, utan att derom vara öfvertygad af mitt 
”förnuft. Förstår du? På dig tror jag blinda 
”men på intet annat under solen. Bedrag mig 
”icke, ty då är det slut med mig! Nu blir här åter 
”för varmt. Under den blå himmela andas jag



’’lättare, och bränner min panna mindre, Och 
”tankarne ordna sig der — och i hufvudet blir 
”stilla och roligt och lugnt, som i den dygd i ges 
”graf. Jag måste dit ut!”

(Längre fram.)
”Jag läser aldrig igenom, hvad jag skrifver. 

"Jag minns icke, jag vet icke, om jag nu redogjort 
”för hela mitt lif. Det var min plan, dåjagbör- 
”jade skrifva till dig; men, om jag fullföljt den 
”eller icke, det minns jag icke. Ah jo, du vet ju 
”allt. Jag har ju sagt dig, att en enda gång trod* 
”de jag mig älska en qvinna, en qvinna, som le- 
”gat vid samma bröst som jag, som log åt mig i 
”min barndom, och som jag trodde med samma 
”modersmjölk Insupit samma känslor, samma åsig- 
”ter som jag. Jag menar Maria, den trolösa, u- 
”sla Maria. Ledsen vid lifvet och med förloradt 
”förtroende till mina likar, återvände jag till fä- 
dernehuset. Skön, vänlig och lockande emottog 

’Maria, icke sin lefnadströtta vän, icke sin broder, 
”icke sin älskling, utan den unga, rika arftagaren, 
”κοηι för henne varit ett parti öfvcr all förhopp- 
”!|ing. Jag- lockades in i de fina nät, flickan ka
ntade ut för mig. Så när hade jag fastnat i dem;

men jag fann henné vid en annans bröst, ocli 
”l>orta var förtrollningen, och borta var all tro på 
fl'innotro — ocit jag föraktade äfvcn henne. Åil

|?t

J°s visst liar jag sagt dig allt det, ty det inver-
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kade sâ länge och så mycket på mig. Hennes 

”trolöshet och bedrägliga smekningar lågo så lif' 
”ligt för mitt sinne, ända tills jag såg dig; me» 
”då försvunno de. Svärmaren påstår ju, att kor· 
”set skingrar en förtrollning. Nå väl, äfven jaS 
”börjar tro. Du är mitt kors, och Maria var ini» 
”förtrollning. Förstår du mig? Denna fr åga bi' 
”fogar jag alltid, äfven när jag icke kan få d«*1 
”besvarad, ty menniskorna förstodo mig än aldrig· 
”När jag talade om dygd, sådan jag den mig tänk' 
”te, då logo de. När jag talade om min religio*1' 
”då korsade de sig och veko ifrån mig; när jag ta' 
”lade om min Gud, då häpnade de och hviska 
”sinsimellan om atheism och rationalism, och my»' 
”ket annat, eom de sjelfva icke begrepo; när jag ta' 
”lade om sanning, då förstodo eller fattade de icke 
”ett ord; om rätt och rättvisa, då ryckte de på at* 
”larna och bjödo mig tala sagtare; om frihet, ja d* 
”kommo de fram med så mycket dumheter, så myc' 
”ket parti-hat, skråanda och sinåaktigheter, att ja$ 
”bevisade dem, huru de af friheten icke begrepo e*1 
”bokstaf, nar deras egna tankar och idéer lågo bund' j 
”na och fjettrade af fördomar och lånade mag{' 
”språk. Så länge man är fången under sin ege*1 
”oförmåga att fatta det rätta och sanna af tinge») 
”passar det litet eller intet att piata om frihe*· 
”Med ett ord, i hvad ämne jag talade, förstod nnilS 
’ ingen eller ville ingen förstå mig, och derfö»s j
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'’lärde jag, livad de heller icke kunna, jag, lärde 
"mig tiga och vill hädanefter blott tala till dig, 
”ty du förstod mig genast. Du återgaf mig i sarii- 
"tna ögonblick mitt du, och i din ton var en gen
klang af min. Du förstod mig.”

”Ibland tycker jag det är, likasom hade Ma- 
”rias barndomssjäl flyktat in i dina sköna former, 
”ty sä förstod mig Maria i mina barndomsår, när 
”vi lekte tillsammans under jasminhäcken, eller vid 
”den branta åbrädden. Minns du det, Rosina? Säg, 
”att du minns det! Jag skulle så gerna villja sam· 
”nianknyta dig med minnet af min barndom, ty 
”det var en skön tid, den, då min panna aldrig 
”brann, mitt hufvud aldrig svindlade, då jag än- 
”nu trodde på menniskornas förträfflighet och 
”Guds öfverseende. Men det var länge sedan, och 
”kort var den tiden, och tidigt voro mina ögon 
”öppna, och tingen sågo de snart på deras frånsi- 
”da, Hka sä väl som på den smyckade och för- 
Syllda framsidan. Och sedan ied jag alltjemnt,
tills jag såg dig.”

(Längre fram.)
”Nu vill jag snart lemna dig detta bref, tala 

”med dig, skåda djupt in i dina sköna, milda ö- 

§on och säga dig så mycket, säga dig, att jag va- 
r*t afundsjuk på honom, den långa bildsköna, stol-



"’ta manne», med örnblicken, som bär sitt htifvui 
"’högre än någon annan, och som väl må det göra, 
”sedan Rosinas hand lindat lagern om hansdjerf· 
”va, öppna panna. Såg du, huru skön han vaf 
”med sin segerkrona? Men du såg honom icke, 
”när han så härligt belierrskade sig sjelf och sitt 
”begär. Jag tyckte om honom! — och det göt 
”jag så sällan. Han tog med våld till sig en gärd 
”af beundran och, jag ville nästan säga, vördnad, 
”som jag hittills än aldrig egnade någon. Jag tyr 
”ker om honom! Ar han, livad hans yttre och nå' 
”gra drag, jag samlat i mitt minne af hans inre, 
”tyckes lofva, så är han mer, ja, långt mer än de 
”mesta. — Jag tycker om honom, jag unnar ho
”nom allt godt, allt, — allt — utom dig. Ha, af-
”grundstanke!------- Nej, nu blir det så hett ock
”oroligt der inom. Hon glöder så, denna panna, 
”der dn en gång äfven åt mig skall fästa en kran?, 
”grön och frisk, som skall göra, att det aldrig mer 
”bränner, aldrig mer svindlar för detta hufvud, 
”aldrig mer susar och brusar der, likt vilda stor- 
”men, och upprörda hafvet, och rasande elden, 
”och bäfvande jorden. — Ja, likt elementerna i 
”krig, och deras andar i uppror. — Ja, der skall 
”det en gang blifva så lugnt och så stilla, so»· 
”lunden i en miid sommarnatt, som källan, när ic- 
”ke den lättaste vind krusar dess spegel, som hjer- 
”tat, när det hvilar mot den älskades.”
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"Och nil, fired natt! — I afton vill jag se dig 
~ vill jag tala med dig. Hör du det, Rosina! — 
Jag' har nog länge tvingat mig och min önskan, 
11 og länge lyd t din villja; eller huru, min älska· 
‘ie? Bor jag icke hafva någon liten lön derför1?

Jt _

"-Jo, det nekar du mig icke, — du goda ängel S

Cap. §.

Det sr forhi! — Mit Lys neddalet er,
Og dybcst Nat regieret- i mitt Hjerte 
Al Glnede sover, taust er Haabet her 
Att, ak jersturnmer! O, kun cj min Smcrtc!

Rah b eck.

à slutades denna oordnade och osammanhän- 
§ande skrifvelse, hvaraf inan dock bättre, än af 
a^t annat, lär att känna arten af Theodors svag- 
si*ithet. Rosina läste vål detta href; men andra 
flikar bestormade henne så mågtigt imellanåt, 

hon måste läsa om de halfsansade meningar- 
!i:’· många gånger, inan hon fattade den tankan, 
Som den arma Theodor derraed egentligen kunds 

icke alltid kunde hon följa gången af hans 
*&sMdet framåt ilande idéer; men med sarg och 
8t»ärt& insåg hon nu först, att den tröst och lin·



dring, hon i sin välmening velat gifva Theodor, 
förr eller sednare skulle blifva källan till ett nytt 
lidande, kanske bittrare än alla andra, för den 
arma, förvillade ynglingen. Att vara mal för en 
sådan kärlek, utan att kunna besvara den med 
annat än medlidande och välvillja, var för den go· 
da, känsliga flickan ett verkligt stralf.

— Om jag ända kunde älska honom, och min 
kärlek ätergifva honom hans förnuft! — Så hade 
Rosina stundom tänkt; men det hade varit en 
förtviflans tanke, som Axels liknöjdhet, och intet 
annat, alstrat. Nu voro alla tankar på Axel af 
en heit annan, helt ny natur, och med förfärliga 
färger stod Rosinas oförsigtighet, att gifva min
sta näring åt Theodors fruktlösa, varma kärlek, 
fram för hennes sinne. Heta tårar fuktade hen
nes kinder, ånger gnagde hennes hjerta, ty oskul
den ångrar ofta, utan att ha brutit; och på jorden 
egde hon ingen, till hvilken hon kunde vånda sig 
î denna brydsamma sak, mer än Axel. Och hvad, 
skulle väl han tycka, tänka och säga? Detta var 
icke Rosinas minsta bekymmer. Hon förtviflade 
öfver, att för den enda, hon ville förtro sig til), 
komma att stå i en tvifvelaktig, tvetydig dager, 
och allt detta för Axel! —.Huru skulle väl han 
kunna inse Rosinas oskyldiga, goda mening, när 
hon med så mycket deltagande och mildhet möt
te den olyckliga och skygga Theodors första ut-



îirott af tillgifvenhet, när hon, utan omsvep och 
‘IHgjordt pruderie, återgaf honom hans förtrolisa 
da och svarade honom i samma nalurspråk, som 
han brukade mot henne? Hvad skulle han tänka, 
11 han genomläste detta hjertfrätande bref, som 
ftosina dock föresatte sig att visa honom, ty nu 
Var Axel blifven hennes samvete. Men huruskul- 
*e den nogräknade, stränga Axel kunna fatta allt 
detta och förlåta det, och framför allt, huru skul· 
,e han kunna afhjelpa det?— Se der ett fritt fält 
för Rosinas fruktan och tårar och sorgliga faetrak- 
hlser! Men en soldager eller en solstråle låg dock 
öfver hvarje tanka, hvarje föremål: Kärlek af A- 
Xelf _ Kanske ett helt lif vid hans sida! Dun- 
^elt och formlöst var väl ännu detta hopp; men 
’tat fanns dock, — fanns för första, enda gången! 

î Morgonen kom, och med den dagens och säll- 
diapslifvets oundvikliga tvång. Ögonen badades 

pd vatten, de lågande kinderna äfven. Theodors 
jj^ef gömdes sorgfälligt i vecken af klädningen, 

,1S(Ht måste repas för allt hvad som kunde hända, 
i ®ta leende, tanklös mine måste anskaffas på ett 
ptar annat sätt. Förställning — förställning — 

°ch itlei förställning — var här mer af nöden än 
^gonsin, om icke hela brunnssällskapet, som all* 
ta! hade ögonen på Roslna, Axel och Theodor, 
ta'.iHe riktas med ”en af dagens frågor”, som i 

-!ta ögonblick gifvit dem mera hufvudbry än al*



la andra, ty vid en brunn lefver maß sannerligen 
mer i nu’et och det närvarande än någonsin an
nars, och anekdoter och fabler nppspinnas, berät
tas, tros och förbättras der fortare och behändi
gare än annorstädes. Att detta framför allt skul
le undvikas, var Itosinas första omtanka. All 
hennes tjusande glädje, när hon tänkte pä Axel» 
all hennes smärta, när hon tänkte pa Theodor, —' 
allt detta måste sorgfälligt gömmas och döljas. 
Icke en gång till Tante Julie ville hon gifva del 
af något, som rörde Theodor, emedan hon var s» 
svag för Albert, och Albert vilie Itosina ogerna se 
inblandad i allt detta, mer än han redan värdet. 
O, huru skulle icke den arma Theodor lidit, om ha» 
vetat, huru himmelsvidt olika det såg ut i Rosi' 
nas hjerta, emot hvad han i sin förvillelse före
ställt sig! Om han vetat, att, just der han bygg4 
sitt enda kärlekstempel, snart skulle stå blott rui
nen deraf, utan en enda af de tusende blommor^ 
hans phantasi smyckat det med! Ora han vetah 
att det enda hjerta, han önskat sig i verlden, det 
enda hjerta, dit han i sin namnlösa och formlös» 
bittra smärta flyktat, att detta var fullt, öfverfullt 
af kärlek till en annan, att ödet stod med en blot' 
tad bila öfver hans hufvud, att den snart och p·1 
en gång skulle nedfalla öfver alla hans ljufva, lj11 
sa, rasenfärgade, första och enda och sista f»r 
hoppningar af lifvet, och allt detta just i ett ö



m m
.gonblick, då ha» hoppades hafva funnit en hamn 

sitt hjerta samt lugn och ro inom sin brännan
de panna!

O, Gud! — Huru god är dn icke, som döljer 
Var framtid i denna ogenomträngliga slöja, hvilkeîï 
endast nu’et, och icke en enda blick i förväg, 
&an genomtränga! Huru mången, som skämtar 
Geh 1er, skulle Icke digna, om han visste, hvad 
S0!a nästa ögonblick väntade honom! Huru mån- 
iiä skulle icke mista all hog, ali Jefuadslust, ont 
de kunde förutse, hvad framtiden åt dem gömde! 
O, Gud, huru god var du icke, när du gjorde oss 

blinda och sä kortsynta, men när dn, midt ΐ 
den natt, i hvilken vi vandra, gaf oss hoppet, det 
Rosenknopp färgade och sköna, till ledsljerna! Hop
pet, som är Jjuft, äfven när det bedrager oss. 
boppet, det milda och tröstande, som räcker oss 
banden, .när vi lemna vaggan, och som icke öf- 

, ^ergifver oss vid sjelfva grafvens brädd! — Ettlif 
, fttan hopp! — O, det vore som ett lif med fullt
; förutseende! — Förfärligt!------ Derföre ~ lefve
i doppet, och bort med all siare-förmåga! 
i Med klappande hjerta, och tusen orsaker till 
1 vandrade Mosina vid Tantens sida aed till 
i Runnen om morgonen. Man drack, man gick,
. 'han vred på sin glas-visare, man gäspade litet 
* sade, att det var en sval morgon. Bosinas
- ■ Axel, //, y
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kinder lagade dock af hopp* och fruktan, sa®’ 
maiiblanriade. — Hon såg sig om, såg hit, så# 
dit, hörde icke, livad man sade, svarade c on fust) 
— men tiden gick framåt, och ändå syntes —i® 
gen Axel, ingen Theodor! — Rosina drog andan» 
men förundrades. — Men just i dag, till råga p* 
allt annat, var Albert, den goda, älskande Albert» 
mer än vanligt enträgen och besvärlig, ja, nästa*1 

livad man kunde kalla efterhängsen; åtminstoB® 
tyckte Rosina så, ty hennes jernna tankspriddhet 
och frånvaro af alla sinnen gjorde det för he® 
ne omöjligt att it far k en höra eller svara med 
sans och förnuft, utan hon hade helst önskat att 
få vara i fred för alla tilltal; men, att stad®3 

hemma, under föregifvande af illamående, det 
hade hon föresatt sig att aldrig mer göra; h°|! 
hade nog blifvit straffad derför. Nu hade h0,i 
ingen högre önskan, än alt få gå i ro, gång UpP’ 
gång ned; men det vär alldeles omöjligt. Ta«te 
Julie, som annars var så ovanligt litet pratsa®' 
hade heta denna morgon slagit upp sin språk® 
da om än ett, än ett annat. Stephanie hade r 
taliga gånger snattrat omkring Rosina. Notar®'1 

Algernon hade redan sagt henne sju fadda co®' 
plimenter på morgonqvisten, atta satiriska alt.® 
heter om brunnssällskapet, och femton skrytsa® 
ma saker o tu sig sjelf. — Hofråttsrådinnan 
både frågat och berättat; — Oncle Jean Jaeç1®



hållit ett litet tai ora ”les gens comme il faut” vid 
brunn, — och lilla Gref Boden, som aldrig rätt 
kommit sig för med Itosina sedan den olyckliga bo
lero aftonen, han citerade idag, icke en liten bit, 
tHaii Siela la revue nocturne af Sedlitz, öfversatt 
från Tyskan af Mery & Bathéleray, för den arma 
Bosina,— Hon hade hört Axel sjunga den en af
ton och blifvit alldeles förtjust, som man kunde 
det blifva; men, att så här, på fastande mage, 
med hufvudet fullt af andra tankar, och på en 
kall och litet dimmig morgon, mellan vattengla
sen, pastiller och raorseller, menniskor, som pra
tade om intet, och barn och gubbar, som sålde 
käppar, och pipskaft, och murklor på trådar, och 
korgar, och leksaker, att mellan allt detta höra 
déclameras:

Å minuit de sn tombe 
Le tambour se leve et sort,
Fait sa tournée et marche 
Battant la caisse bien fort■ etc.

^fyen med vår lilla excentriska Greffes djupa- 
och graflikaste röst, var dock för ingen del 

varken imposant eller illusoriskt, och snart be- 
S®f det sig, att vid aldra sista versen stirrade

)'Att skaffa sig fortsättningen, recoramenderas till hvar 
och en, som icke känner denna hänförande phanta- 

af Sedlitz.



Bôtleft sa raid i Ifflhmelen, ait hait Icke sâg,hvad 
6oat försiggick på jorden, och således icke märk
te, att eit otäck grå pudel, tillhörig en herre 
frätt Vestervik, sprang honom i vägen, på Imlkett 
Isan äfven stupade omkull med all den fart, eß 
så liten person kan få. Då kom han utaf sig» 
och Rosina alapp mera sådant. Men nu kom eß 
annan pilga, nämligen Albert. Han var visst lie- 
sinas granne vid bordet; men då vågade han al
drig tala om sin kärlek, ty lians fina, blonda hy 
skulle då genast öfvergått i ett sqvallrande gris- 
delin t, och dertill hade han ingen hog» hvarke» 
för sin egen eller Rosinas skull, på hvilken alltid 

några dussin manliga och qvinnliga blickar voro 
fästa. Men nu vandrade ju Rosina alldeles en
gam, gedan Boden, till mångens innerliga förnö
jelse, slutat sin revue nocturne med en: peruqö® 
för fot! Först skämtade Albert litet öfver de« 
händelsen; men liosiua var i dag otillgänglig fö* 
allt skämt. Sedan började han tala om sig o»&. 
gia kärlek, började bedja och föreställa, sade sH 
blifva galen, villja skjnta ihjäl sig, och Gud ^ 
icke hvad, om Rosina fortfore i sitt vägrande. H«0 
bara teg; slutligen sade hon: ”Kära, goda, häs*·1 
Albert, — plåga mig inte i dag’ inte är det St»', 
ne att tala oro. här, på stora brunnsgängen. N® 
vi komma hem en gång, skali jag bevisa dig, h’1 
ru illa vi passa tillsamman, huru olyckliga vl
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fckulle blifva. Jag älskar dig med ea systers ful- 
^a> innerliga tillgifvenhet; var no nöjd med det 
8ä länge och plåga mig inte i dag!”

Albert ville svara, ville rifva upp himmel och 
lord; men nu kom Stephanie till aii lycka,foch nu 
Var klockan dessutom åtta, och nu kom Tante Jn- 
îie och hviskade vid Rosina, att hon ville tala med 
lienne, i stället för att gå i bönen, och nu van
kades ett litet förhör i Tantens rum, af den go
da modern, hvad Rosina kunde liafva emot hen» 
nes stolthet, hennes kära, enda Albert. — Rosina 
grät och var på vägen att bekänna allt, livad som 
iag henne på hjertat, hvaraf Axels uteblifvaade 
just nu ingalunda var det minsta; — men nu kom 
vagnen fram till promenaden. Tante Julie måd
de icke rätt bra, ville blifva hemma. Rosina 
kåde vilie och inte ville göra detsamma, Följ
den blef äfven som vanligt, när man icke vet, 
Ï1 vilket man vill af tvänne alternativer, ty då 
kiir ofta ett tredje, som man minst af allt vil- 
*e’ ens olyckliga lott. Detta inträffade just nu, 
% Rosina visste icke huru; men slutet hlef ändå, 
att hon — åkte ut på promenaden, tète à tête 
IBed Oncle Jean Jacques, och det var mi säkert, 
ki'ad som i detta ögonblick plågade henne mest. 
dubben tycktes nu i fjerde gräset och sjunde Iiim- 

så förnöjd var han åt detta muntra, rörliga 
^rü«nslifyet, biand så mycket folk, hvaraf många



’'‘comme il faut“, och resten ”ett rätt artigt, bygg' 
ligt och temiigeii belefvadt folk”.— Han höll mb 
på sitt sätt och efter sin scala, ett litet loftai δΐ* 
ver livar och en för Rosina. Axel var väl Rke 
alldeles i gubbens smak. Hans stolthet och sjell' 
ständighet och frisinne bröto något mycket af wot 
Onclens gamla aristokratiska fördomar och si»* 
vanor. Han kunde icke fatta denna blandning 
nutids och chevaleresque anda, af popularitet n*1 
ide'er och högmod öfver sin gamla hjeltestam, a* 
liberala och demokratiska grundsatser, men aristo* 
kratiska, ja nästan despotiska handlingar, — som all* 
förenades hos Axel. Detta kunde den gamle ma»' 
nen icke fatta, och allt livad han icke begrep, det 
klandrade han utan undantag. Rosina afhörde h°' 
nom tyst och utan särdeles uppmärksamhet, k»' 
stade bara dl och då fram ett ord, för alt håll* 
conversationen i samma lunk, att den icke måtte 
öfvergå på persuasions-sidan, hvad neveu’en A*' 

bert beträffade. Men, liflig som gubben var, k»»' 
ge han nog hoppa med sina tankar och idéer, odb 
inan man visste ordet utaf, var lian just nätt oc*1 

jemnt på det capitlet.
— Hvad tänker du på, ma chère Hose? — 

Oncle Jean Jacques med sin hela Fransyska ïfve 
— Leta mîg upp en gentilare, hyggligare, heder 
ligare pojke, mer comme il faut än Albert! ° 
rik sedan, mon enfant, — rik! Du förstår än»’1
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icke värdet af detta! Nu är du urig och vac
ker, verlden tyckes ligga öppen för dig. Du är 
en allt för söt och gentil flicka, det medgifves; 
mais — ca ne dure qu’un jour, och ett parti, som 
Albert, bjudes dig kanske aldrig mer; finns inte 
många dessutom, här i vårt arma land. Han för
enar ju allt. ■>— Eller hvad fattas honom? — Ung, 
fik, af våra aldra äldsta och bästa familjer, ser 
bra ut, godt hufv.ud, kunnig och temligen stadig, 
omtyckt och afhålleu, hvart han kommer, glad och 
lätt att lefva med, aldrig trumpen, aldrig misslynt, 
alltid munter och vid godt lynne. Hvad viil da 
fäl mera önska, ma chdre nièce? ------- -

Pa detta sättet ömsom haranguerade, ömsom 
frågade han, men på de gamlas sätt, utan att e- 
gentligen afvakta svar, och detta var rätt väl, ty 
fUtsina hade nödgats bejaka hvarje anmärkning, 
så sann var den, emedan hon icke hade en enda 
JOvändning emot Albert, mer än den, sam honen· 
samt icke ville anföra: — att hon älskade en an· 
,!an af hela sin själ, hela sitt hjerta. Ilon teg 
således, tills vagnen stadnade fördörren. Då drog 
**on andan.

Ingen Axel, ingen Theodor vid frukosten! Na 
började Rosina känna tviflets gräsliga oro, känna 
denna väntans och längtans demon, som gör, att 
•nan icke kan finna ett ögonblicks lugn eller ro. 
®agen framflöt långsamt och dödt. Ingen men-



îiîska talade om de bada frånvarande, och Rosin® 
vågade icke fråga. Först emot aftonen sade nå
gon löst och liknöjdt: ”Baron Löwenstern och Her1’ 
v. S. hafva rest från brunnen tidigt i morse." '' 
"Komma de icke åter?” — frågade någon.—”Ncji 
— svarade den lilla Majorai — de trifvas så väl 
tillsammans och passa så bra för hvarandra, at* 
de väl följas åt till verldsens ända.” — Somlig® 
skrattade åt detta dumma Infall, andra hörde det 
icke eller brydde sig icke derom. llosiua visste 
icke, hvad hon skulle tro; men hon led outsäglig* 
af denna tyngande ovisshet. Längre fratn på af' 
tonen sade någon, att Baron Löwenstern fått an
gelägen post eller exprès, som förmått honom ge' 
nast lemna Medevi och afgå med ångfartyget Pl®' 
ten, hvilket denna dag gick från Motala tillCaris' 
borg, och slutligen att v, S., som fattat en särde
les vänskap för honom, följt med, man visste icke 
huru långt.

Hvad skulle llosiua tro? Huru mycket v®r 
verkligt af dessa berättelser, —- ocb alla tillag» 
dertili om den utländska brudens ankomst till G°' 
teborg, afhemtning etc.? — Men rest var Avd· 
Bet var doek otvifvelaktigt. Allt var då såle.deä 
blott en dröm! Och den så kort! — Nu börjad0

hennes inre oro att antaga formen af en viss, qväfrf
förtviflan, och liknöjdhet för allt annat, hvilke11 

ofta är källan till hastiga, brådstörtade beslut h°s
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îïfliga, känsliga varelser, tie må dessimellan vara 
aldrig så förnuftiga och kloka. Hon var till ut
seendet lugn, men blek som en hamn, och med 
Stirrande torra ögon. Hon hvarken talade eller 
svarade, utan längtade blott att på sin nattliga 
bädd få fritt öfverlemna sig åt sina sorgliga tan
kar. I denna sinnesstämning hemkoin Rosina om. 
aftonen. Ilon började nu tyst och hastigt att klä
da af sig. Mellan hvarje rörelse, hvarje tanka sa
de hon halfhögt för sig sjelf: ”Axel rest! Det 
var då blott en dröm!” — När hon skulle lägga 
ifrån sig något på sitt toilettebord, upptäckte hon 
nu först — ett försegladt bref! Hon tog det med 
darrande hander och högt klappande hjerta. — Lö- 
vvensternska vapnet mötte genast hennes forskan
de blick. Utanskriften var till Rosina, af en vac
ker manlig hand. ltosina kände just icke mycket 
Axels handskrift. Rosina var alldeles för mycket 
förbryllad, att märka en nästan utplånad poststäm- 
pel. Med en enda tro, en enda öfvertygelse, ett 
enda hopp, bröt hon sigillet, — men se! — Hvad 
föll henne i hand? — Jo, det sista, hon någonsin 
kunnat ana, nämligen ett bref från, —ja, gissa 
från hvem? — jo, från — Tante Lisbeth! Rosi- 
Na var god och älskvärd, det är sannt; men hon 
var afveu menniska, och dertill en något litet bort
skämd flicka, med ganska häftiga känslor stund- 
0m· Tante Lisbeths bref flög som en pii i när-



»aste vägg,— vi måste, till skam for Rosina, men 
för sanningens skull, bekänna detta; men till Ro» 
sinas ära måste vi äfven medgifva, att hon genast 
ångrade detta eländiga sätt att yttra sin harm och 
sina felslagna förhoppningar. Med blygsel öfver 
sig sjelf och den häftiga lidelse, som kunde för
leda henne till ett dylikt opassande utbrott, tog 
hon genast upp brefvet, och till straff för sin e- 
gen häftighet och öfverilning ålade sig Rosina att 
genast och med eftertänka och uppmärksamhet 
genomläsa den välmenande gamla Tantens bref, 
som hon, fastän gumman ovetande, så mycket för
olämpat. Hon satte sig på sin bädd och läste föl
jande, hvilket ingalunda var af natur att skingra 
de moln, som lagt sig öfver Ilosiuas hela sinne 
och varelse:

Tante Lisbeths bref.

Ullaborg dän — Juni 183%.

"Min sötta Rosina!”
"Tusen tak min sölla Rosina för ditt fjärkon» * 

”na och sötta bref, dät var så valkomett att Gud 
”välsigne dig mitt kära barn och det vore gott jag 
”hade dig här nu i dessa brudsamma tider och 
”ditt goa biträde ty jag har otrolUt att göra ty 
”Axel är rest för att hämta sin Fransöska. Derpå 
”’will jag” — — — — — —

Här var en lacune î den goda Tantens bref»
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föranledd af den väldiga mängd lack, som hon ï 
Hera repriser· lagt pä ett något öppet och för
klippt couvert. Lacket rann således in i brefvet 
och förstörde tvänne högst inagtpåiiggande ord, 
nämligen: v o ga nahen, hvilka, om man rätt vet att 
t,yda Tante Lisbeths kludder och lägger dem till 
den förra meningen, ändå gjorde hennes under
rättelse om Axels förmenta brud till en sorts sup
position, och icke, som nu blef händelsen, till en 
fullkomlig, ovedersäglig visshet, ty så fattade Ro- 
sina densamma och undrade ingalunda öfver att 
Axel gifvit detta förtroende åt Tanten, i anseen
de till en mängd ekonomiska angelägenheter. E- 
gentligeu behöfde vi visst icke anföra mera af 
1 antens episfolära försök; men, som hon aldrig 
förr har visat sig som författare (skriftlig nb.) 
»ch troligen aldrig mer gör det, vilt man, afakt- 
tting för denna utomordentliga casus, icke utesiu- 
ia det öfrigs af brefvet, der vår goda Tante, nu 
som alltid, framlyser i hela glansen af sin välme
ning, gin obetänksamhet, sin enfald, sin nyfiken
het och sitt olyckliga öde att alltid, med allt det- 

ställa illa till och pressa tårar, just ur dera» 
ogon, som hon älskade, och suckar ur deras hier- 
ian. Så här lyder fortsättningen:
°ch när. hon keiner sä fiötar jag ty har vill ia» 
na icke gå män jag vill gärna se hänneförst Ty 

är Det enda jag varit nufiken på ï at min dar
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"sä är det pä Axels fru soin jag önskat blifvit en 
”annan vis Pärson, som jag tokte» passa så bra, 
»men som Axel aldri vele höra på de öra.

”Gu vet var jag slår ned mina bopålar, dät 
"blir väl i någon stad män livar jag lefver eller dör 
”kan du kärresta barn vara saker om det lilla jag 
”kan lämna efter mig i löst och fast tynubeliöf- 
"ver icke den rika Axel Eller hans barn dät utan 
”du som Herrans behag är att vara fatti och ut- 
”an utsigt för din sutenering. — här mår Alla 
”moke bra. Jumfru Dora har haft ont i bröstet 
”hela våren och ilera af pigerna Ligga i frosseu 
”och gickten sätter åt mig min stackare horibelt 
”som oftast, och Beata dras visst med vassot. 
”Väfvarna går bra. jag har låtit väva mig en fin 
”klänning och en till dig som jag håpas du ej för
smår efven om du skulle som alla säja gifta dej 
”med Albert H. dät gud gifve för dig fattig barn. 
”män vår ungdom är icke sådan att de se til! dygd 
”och duglighet utan baraste rikedom och fägring 
”och det senare trytter dig väl ej män så möke 
”mera dät förra, ty din Svåger var en rigtig skälm 
”och bedragare. Adiö nn min goda llosina du är 
”väl aldeles tröt på mitt långa bref män på dän- 
>'na långa söndan har jag icke haft annat at göra 
”Alltid din tillgifna vän och

Tante Elisabeth * * * *
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”P. S. I sondas var ja på Ekenäs å betalte 
”visiten. Di Misa så moket. förlåt slarfvet å ha
stigheten.”

Brefvet föll ur Jtosinas hand, och stora heta 
droppar ur hennes ögon.

— Det är då sannt! Det är då förbi för all
tid, denna korta, korta dröm om tycka! — sa
de hon för sig sjelf, bittert gråtande, och var 
nu i denna upprörda sinnesstämning, då hon iätt 
nog, om någon yrkat derpå, kunde tagit den des
perata föresatsen att biifva nunna, att lemna 
slägt och land, eller att biifva en annans maka; 
Alberts till exempel. Qvinnan har ofta en viss 
skadeglädje af att, när hon Lider häftigt, göra sig 
ändå otyckligare, biott för att ändra sitt lidande, 
eller för att visa, att äfvenväl hon kan styra sjelf 
sitt öde, eller af Gud vet hvad för desperata skäl; 
allt nog, de göra så understundom eller hafva åt
minstone hog der till. llosinas tankar irrade, som 
en farkost utan styre och mast på ett stormande 
haf. Hvart hon dem vände — 9org och motgång.

— O, hvad skulle jag väl här, på detta olyck
liga ställe! — utbrast hon — Huru lycklig, jemn- 
föreisevis, var jag icke ännu för några veckor se
dan, på det lugna, tysta Oåensnäs! Jag trifdes 
då rätt väl med den goda, glada Albert och hade 
kanske slutligen kunnat vänja mig att anse honom 
som mitt stöd i lifvet, min herre och min make.



Och verlden har rätt. Och Tante Lisbeth har 
rätt: det hade varit en stor lycka för mig, en lyc
ka, som jag borde tackat Gud för och icke, som 
nu, kasta ifrån mig, likt ett nyckfullt barn. SVIeii 
bryta den enda ed, det enda löfte jag någonsin 
gjorde honom, som borta är för evigt! Nej, det 
kan jag icke, åtminstone aldrig för mitt eget in- 
teresse. Nej, en gång, en gång "i lifvet eller i dö
den”, skall han dock få veta, huru han älskades, 
huru den arma fader- och moderlösa Rodna blott 
för sin kärlek, sin obelönade trohet till honom, 
uppoffrade den enda ljusa ntsigt, som lifvet bjöd 
henne någonsin. Men kan jag väl dröja ändå I 
Alberts moders hus! Ser det icke ut, som ville : 
jag blott vara envis, för att låta bedja mig ont 
något, som jag aldrig ämnat neka? Nej, jag måste 
bort! Bort från de goda menniskor, som varit så 
vänliga och ömma mot mig. Men livart? Reda» 
tvänne gånger har Bertha, den goda Bertha, hjelpt 
mig ur min förlägenhet; men äfven hon kan ledsna!

Vid denna sista tanka fördubblades hennes 
tårar; ett minne af Theodor, och allt hvad der
me Λ var förknippad t, gjorde dem ännu bittrare, 
och hon vred sig med förtviflan på sin lilla bädd. 
Men just i detta ögonblick sänkte sig ned den sto
ra tröstaren, på sina osynliga, frid-ftägtande,ska~ 
mi vingar.

— Jag viil bedja Gud„ — sade hon —bedja hö-
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nom nr djupet af min själ om tröst ocla råd och 
kraft att sjelf göra, hvad som är rätt, och sedan 
0,n den gudomliga tro, att, hvad som händer mig, 
dock är till mitt väl, ty så måste det dock vara.

Ilon sammanknäppte sina händer och bad så 
innerligt: Fader vår, som är i himmelen! Förbar
ma dig öfver mig, som icke har någon annan fa
der! Led och styr mina gerningar, och måtte blot
ta ditt namn blifva mig en väckelse och en tröst! 

JHåtte jag så vandra på jorden, att jag får kom- 
•na till dig i himmelen! Måtte jag vara nöjd med 
din villja och dernti inse eller tro min lycka! Gif, 
**U jag måtte göra mig förtjent af dagligt bröd 
«ch någon fröjd i lifvet, annars blir det så tungt 
3tt lefva! Och förlåt allt livad jag bryter, och 
wåtte ditt barn blifva försonligt, om menniskorim 
■skulle villja det något illa, ty hittills hafva de ju 
endast varit goda och ömma mot mig! *) Och 
äkta och vakta ditt barn för frestaren (o, jag vet, 
jag vet, huru han kunde se ut!), utan bygg dig ett 
•empel i mitt hjerta, der du prisas och lofvas e- 
‘•innerligen! Amen. Hör min bön!

Ilosina kände sig helt lugn efter slutad bön. 
dutm sväfvade vä! ftere sorgliga tankar för henne;

.*0 1 sin oskyldiga, bittra sorg, glömde bon sina eg
na syskons förfarande mot slgî — Sköna*himmelska 
fcarna-glömska!:



me» småningom antogo de den orediga formen af 
föremal, som man blott serä ntan att dervid fästa 
egentlig uppmärksamhet; slutligen blefvo de allt 
svagare och otydligare, och snart förlorade de 
sig i sömnens dimma och drömmarnas troilverld. 
Itosina sof oskuldens ljufva sömn. Vi \illja visst 
icke störa henne, ty, om sjelfva denna sömnen för 
ett par timmar kan vara ljuf, så är dess uppvak
nande till verklighet och motgångar ofta rätt 
bitter.
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€λρ. 10.

R ahb e e k.

orgonen af denna samma, för Rosina sä lån
ga och ängsliga dag, hade Axel helt tidigt 
fått en exprès, som bad honom genast resa till 
iVSotala, för att der möta en person, med hvil
ken han hade flera oafgjorda angelägenheter. Det
ta var på sätt och vis en af de så kallade nöd- 
rändighetsföretagcn, ehuru det ingalunda bel

Naturen os àa ne de lige, 
Og Add er ikkun en Lyd; 
Allene bör Mcnneskct dge 
For lioere Visdom og Drd.



Bppskof, ty brefskrifvareu kom till Motala, en
tlast für Axels skull, kom på ångfartyget Platen 
och skulle afgå till Göteborg på detsamma, allt 
denna samma dag. Klockan rar ännu icke fem 
om morgonen.

— Jag måste sköta mina pligter, om någon lyc
ka skall gry för mig! — sade Axel, som gick upp 
och ned, tankfull, och rökte cigarr, medan vagnen 
förspändes. Hela hans själ var hos llosina och 
1 längtan att återse henne. Men han tröstade 
8ig med försakelsens lön, och att hans frånvaro 
blott skulle dröja några timmar. Han kastade en 
blick åt Theodors feuster, och med förundran fick 
han se honom uppe och klädd. Hastigt kom lian 
Ut emot Axel.

— Redan så tidigt! — sade Theodor — Jag 
trodde, det var blott jag, som icke hade ro i dag.

— Jag reser till Motala nu genast för en ange
lägen affaire. Vill du följa med?

Theodor teg.
Axel hade nästan utan mening gjort sin frå

ga; men i en hast rann en tanke upp, eller sna
rare flera, som gjorde, att han önskade, det Theo
dor ville antaga hans tillbud.

— Jo, kom! — sade Axel — Morgonen är guda- 
skön! Du har icke varit vid Motala. Du skall 
ieke ångra denna lilla resa. Om några timmar ä- 

I ?» vi åter. Jag har mycket att tala med dig om,
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som τι kunna hafva ro och tid till, på denna lilla 
färd. Kom, om icke för annat, sä för att visa din 
ejelfsländighet mot vår lilla brunns-tyrann!

Det sista argumentet tog verkligen skruf.
— Ja, men Rosina! — svarade Theodor.
-— Ja väl, — sade Axel, och en rodnad, som 

mer kändes än den syntes, flög öfver Axels drag 
— Ja väl, hon förkommer icke under tiden. Hen
ne träffa vi, när vi komma åter. Se, der kommer 
nu min vagn! Hastigt och lustigt beslut, det an
står oss, unga män, som hafva fri villja, och för
måga att utföra vår fria villja.

— Jag följer! — sade Theodor, som, utan att : 
veta hvarföre, oemotståndligen drogs till Axet 
och var likasom uti en förtrollning, ur luilken 
han icke ville komma, så snart han var tillsam
mans med honom. Dessutom var han så ovan, att 
någon, helst någon sådan som Axel, bemötte ho
nom på detta sätt, fritt och öppet, som en annan 
vanlig menniska. Axel kände snart sin öfvermagt 
och sitt välde öfver Theodor, och han föresatte 
sig att begagna båda delarna till Theodors egen 
och andras nytta, så vidt det lät sig göra. Ett 
möte mellan Theodor och Rosina, medan Axel 
var frånvarande, gick ingalunda in uti Axels idéer, 
ty han insåg med mycket skäl, att han torde vara 
ganska nödvändig i och omkring det ögonblicket. 
Axel hade dessutom eu annan plan med Theodor,
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ett experiment, som han var öfvertf gad skulle gö- 
ra Theodors sinne stor nytta, och hvars natur och 
Utgång följden snart skali visa.

Imeliertid rullade de båda ynglingame ha- 
Sligt backe upp, backe ned, alla löfomhöljda och 
hellagliga, vid sidan af den stora blå, spegelklara 
Källsjön, hvars make i skönhet och egenhet nor
den icke kan uppvisa. Theodor var förtjust, och 
dertiil bidrog äfven den sköna morgonen och A- 
xels vänliga, lagom glada, lagom allvarliga sail* 
shap. Emot sin vana började Theodor att vilija 
tala om Itosina, och Axel tycktes hvarken söka 
eller undvika detta ämne, men var på det hela 
ganska nöjd att få vidröra det, dels emedan det 
hufvudsakligen sysselsatte alla hans egna tankar, 
dels för att söka, hvad Rosina angick, att gif-
Va Theodors tankar en annan, något förnuftigare 
Hgtning.

" Ί°> jag maste, jag vill tala med henne alle
na — sade Theodor, då Axel ganska varsamt för
sökte att afleda denna önskan, inan den for myc
ket antog formen af en fix idé.

Axel talade om locai-omöjligheter m. m. i en 
•Uer liknöjd ton, och utan all ifver, öfvertygad, 
aU det vore vapen, som uträttade vida mer än 
förmaningar. Dessutom var Axel ganska varsam, 
®tt hos Theodor uppväcka minsta gnista af någon 
Passion, ty, så länge han var lugn, var han nästan
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alldeles klok; men, så snart en känsla afsorgeltef 
glädje, af kärlek eiler liât tog öfverhand, var det 
förbi med hela hans fattning.

— Jo! — sade Theodor, men utan särdeles het
ta — Jag skali nog få det. Om icke på annat 
sätt, så her jag hennes bror, eiler hennes far, 
ja, till och med hennes moder är jag i stånd att 
bedja derom.

— Broder, fader, moder! — sade Axel, förvå
nad — Bosina har ju ingendera!

.— Än (len gamla zirliga mannen, och den gam
la, stela, torra frun, som hon alltid följer med, än 
den unga ljuslockiga mannen, som är hennes gran
ne vid bordet, och som följer henne som en skug
ga öfver allt!

Axel smålog; men mot hans villja drogo sig de 
jnörka ögonbrynen tillsammans.

__ Och det tror du är hennes hroder? Långt
derifrån! — sade han.

Men nu reste sig Theodor på en gång, så lång 
han var, upp i vagnen, och Axel ångrade bittert 
att ha låtit hänföra sig af sin egen känsla till delta 
hastiga och ironiska svar.

_ Hvad gör du? — sade Axel med låtsad*
lugn — Här är ingen ovanlig Utsigt. Men, när vi 
komma uppför hacken, skola vi hålla stilla och 
betrakta Carlsborg genom min kikare.

—- Är han icke hennes broder? — sade Theo-
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äor häftigt och sjönk åter ned i vagnen — Icke 
hennes, hroder! Ilvad är. han då? Då älskar ha« 
henne, ty endast en broder kunde så följa henne, 
Utan att älska henne.

— Nå ja, — svarade Axel stilla — om han det 
ån gör! En älskvärd qvinna kan älskas af inångas 
»en, om hon förtjenar denna hyllning, så älskar 
hon dock endast en af de många.

De sista orden utsade Axel med värma, och 
Theod or var tyst några ögonblick.

— Och om kan nu vore denna enda! — utro
pade han med vild smärta, och ögonen gnistrande 
af harm och svartsjuka.

— Var stilla, Theodor! — bad Axel — Jag har 
någon anledning att tro, det llosina aldrig besvarat 
ein unga cousins kärlek, och att hennes hjertami 
hända är — alldeles fritt kanske.

— Nej, mitt är det! — utbrast Theodor med 
yttersta passion — Mitt skali det blifva, eller far- 
väl du heia verld, du gröna jord, du blåa himmel! 
Farväl!

Stilla dig, Theodor! — had Axel — Sätt diaa 
sköna, goda lefnadsreglor, dina dygdeiagar i verk
ställighet! Sök att bemanna dig med köld och 
tuod och iugre att bära äfven en motgång! Tro 
mig, förr möter dig ingen medgång i lifvet!

Jag vill försöka att lida allt, trotsa allt, hära 
**varje motgång som en man, — svarade Theo-
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dor med lågande blick — blott icke sien, att Ro-, 
sina. skulle föredraga mig en annan. Blott icke 
den!

— Ja, för att du icke aktade någon annan i det
ta ögonblick, — svarade Axel — det är hela or
saken. Men konsten är att stå de svåra pfofven; 
de lätta gifva ingen ära.

— O, det var länge sedan jag tog afsked afhop- 
pet om ara! — genmälte Theodor dystert — Men 
kärlek! Kärlek till henne, genkärlek af henne, se' 
der mitt lifs enda mål, enda ljuspunkt!

— Än om hon plötsligt dog? — frågade Axel.
—· Gérna! — svarade Theodor — Då följde jag 

henne.
■ !

— Än om hon — började Axel; men han våga
de icke fortsätta: om hon älskade mig, utan ändra
de meningen och sade — än om hon af pJigtoch 
åtskilliga omständigheter hade sett sig tvungen att 
lofva sin hand och sitt hjerta åt Alberti

— Då bure jag bort henne på mina armar midt 
för Albert, midt för en hel v e rid ! — genmälte 
Theodor bestänadt.

— Du talar om omöjligheter; —- svarade Axel 
— du talar om dem, som andra menniskor tala om 
små lifvets angelägenheter. Just derföre är du så 
olik andra menniskor, men Icke emedan åa vill 
det rätta, det goda, det sanna, ty det är mången, 
som det vill, men få, som kunna det,göra; derföre
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'llSa de dermed, likasom mcd «in 'Sfriga .Titani*ka 

n*»r menskiiga förmågan dock Sr så oändligt
ringa,

Theodor bief stum. Han var icke van vid att 
Ufva tilltalad på detta sätt; att blifva motsagd, 

det med så korta och klara och tydligt be
tsande ord, att förvåning nu tog öfverhand af 
t'en stigande vreden, som i hvart ögonblick var 
färdig att utbryta. Men i Axels ton låg så mye- 
fcet lugn, en viss välvillja mid t under hans tadel, 
en framlysande tiligifveuhet för Theodor, soin den- 

hittills alldeles saknat, och med allt detta, en 
oli ci iägsenhet i allt, som Theodor mer kände, än 
Axel sjeif tycktes villja göra gällande.

■ Ja do, med ditt kalla, lugna, beräknande tem
perament, du kan tala om sjelfbeherrskning och 
stoisk försakelse; — sade Theodor, med något 
riväfd häftighet — men icke jag, jag, jag, af eld 
®cfi lågor.

Axel smålog. Bet var må hända jörsta gån- 
§en. någon i verlden talat om hans kalla, lugna, 
^räknande temperament. Det föreföll honom i 

,,asi» som han snart äfven torde kunna få beröm 
tor sifl mildhet, sin medgörlighet, sin qvinnligagod- 

let äng la-tålamod, med flera sagtmodiga dyg~
(ler» som Axel just icke vant sig att räkna bland 
*l,,a· ®ock brydde han sig ingalunda om att för 
■Theodor redogöra för den vulean med tusen

sor-



iers eld, som brann inom honom, ulan svarade 
blott:

— Da tror det omöjligt, emedan du aldrig for· 
sökt, och, ju längre du uppskjuter försöket, deså 
svårare blir det; men, ju lifligare och hetare ditt 
temperament är, jemnfördt med mitt och andra 
memiiskors, dess större vore äfven din triumph) 
och dess säkrare vore du otn en segerkrona.

— Af henne, menar du? — frågade Theodor.
— Af henne, af mig, som är din vän, och af 

verlden, hvaraf individerna vä! kunna vara mer 
och mindre aktningsvärda och samiiiïgsfuUa, men 
livilkas röst, lof eller tadel, dock meräudels är en- 
lig med det verkliga och sanna förhållandet, och 
slutligen af den tillförlitligaste domaren: af ditt 

eget medvetande.
— Jag är liknöjd otn verlden, — svarade Fheo· 

åor vresigt — med den har jag brutit redan fö*1 
länge sedan. Dass bifall eller tadel drifver mig 
icke ett enda steg fram eller äter. Min seger- 
krona vill jag blott hafva af en hand.

— Ja; men dertill fordras, — genmälte Axel·'' 
att du skall förtjena den, och att hon skall tyck® 
och finna det. Och tro naig, Theodor! Rosin® 
skulle förakta dig och hvarje man, som icke had® j 
mera magt öfver sig, än ett barn eller ea — van
sinnig.



— Förakta mig! — utropade Theodor vilclt och 
reste sig åter upp i vagnen till sin fulla längd.

— Du hörde icke mitt om. — sade Axel och drog 
honom obemärkt åter ned i vagnssitsen—Du sva
rar på hälften af mina ord, men icke på den an
dra. Fattar du mig icke, eller vill du icke fatta 
mig, eller tâl du icke att tala med, utan att man 
gifver dig rätt i allt? O, hviiken smärta förmig, 
°m du, du, som jag börjat älska, och hvars vän jag 
kände mig kunna blifva, om du verkligen vore så
dan, så oförnuftig, egensinnig och besynnerlig, 
som de der pyssliugarne, Doctorn och Majoren, 
påstå!

— Do väljer föga dina ord. — sade Theodor, 
med ögon, gnistrande af vrede.

— Det gör aldrig en sanningens vän, och såle
des hvarken du eller jag. — svarade Axel lugnt 
°ch mötte vänligt hans blick nied ett af Axels 
småleenden, som han måste lärt af tjusormen, i 
hvars gap småfoglarne flyga.

Efter en stunds besinning kastade Theodor 
si0 i Axels famn och utropade, bristande i heta, 
Svällande tårar:

— O Axel, Axel, livad jag tål af dig, har ännu 
aldrig en mensklig varelse vågat säga mig!

~ Nej, för att du afspisat dem, dels med din 
häftighet, dels med din öfverlägsenhet, dels med 

Axel, //, 8.
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den fruktan, hvar och en haft att reta dig, emedan 
du då bief utan sans och förnuft. — sade Axel 
med värma.

Theodor bara såg på honom, men utan all
liarm.

— Nu skola vi icke vidröra detta ämne vida
re, — sade Axel, småleende — Nn äro vi vid Mota
la. Nu måste du se dig om och medgifva, att na
tur och menniskor hafva tillsammans smyckat den
na lilla punkt af vårt klot med frikostiga händer. 
Se, hur’ skönt Wettern med sin ljusblå vestra 
strand ligger och blänker och värmer sig i mor
gonsolen! Se, bur’ stolt Caoalen här börjar siu 
nya bana, likasom vilie den säga: ”Här är jag 
så skön, derföre ville han, den store odödlige med 
’liomärevilljau’ och Nordmannakraften, livila här 
och icke annorstädes.” Se, hur’ fliten här dragit 
ihopa sin myrstack, och se der till höger det vack
ra Bisp-Motala, det trefliga Mchamra och, gent 
framför oss, det gamla, gråstensmurade Chariot- 
tenburg, och längre bort har du det vackra Ilo- 
renshult med alla dess slussar. Medgif ändå, att 
här har ögat någon lön för sitt eviga letande ef- 
ter det sköna!

Theodors många tankar måste verkligen gif- 
va vika för intrycket af den sköna tafla, som här 
låg utbredd för hans blickar, och Axel hade så 
mycket derom att orda, under den snabba ned-



färden till Motala, att Theodor icke haim med an
dakt återkomma till sina grubblerier. När vag
nen höll vid gästgifvaregården, hoppade Axel ge
nast derutur och gick fram mot värden, som, med 
händerna i fickorna på en ljus nankinsrock, stod 
kontemplativ på sin höga trappa. I hvarje Axels 
steg och rörelse framlyste en villja, en hog, ett 
heslut, en föresats, då Theodor åter likasom af en 
slump företog allt. Af en händelse tycktes han 
lemna vagnen, och, lik en drömmande, gick han 
litet åt höger, litet åt venster, tills han stadnade 
Pa ett ställe med ögat häftadt på jorden och med 
denna obeslutsamma hållning, som bevisar, att man 
helt och hållet låter leda sig af en annan, åtmin
stone för ögonblicket. Ingenting är lättare att se, 
dn utaf tvänne resande, hvilken som är den rå
dande, den styrande och den ställande. Sällan 

Var det så i ögonen fallande som just här, ty, 
^edan Theodor stod förlorad i sina drömmar och 
Phantasier, gjorde Axel upp en hel resplan i sam- 
*’åd med gästgifvaren, som försäkrade, bedyrade,

, ansvarade och ville våga sin själ och sin hals 
°ch till och med sina lösören på, ”att Platen ic- 
he ankomme ännu på en fem timmar”, och att Axel 
Således mycket väl kunde hinna att dessförin- 
an resa till Vadstena; hvilket han särdeles gerna 
ville.

Men, kommer nu ångfartyget och afgår, me-
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dan jag är borta, — sade Axel — och jag icke fâr 
tala med den person, för hvilken jag rest lut, så 
bli jag och min gnnstig herre ovänner för all våt 
tid. Kom bara ihog (let!

— Mjukaste tjeiiare, Herr Baron! — svarade 
värden — Ja, da vill jag icke heta en ärlig karl! 
icke heller se en sådan i synen. Herr BaroB 
kan tryggt resa, ty Platen kommer icke på fem 
timmar ännu, det har jag sagt, och det står jag 
vid.

Nu sprang Axel til! sin besynnerliga reskai»' 
rat, för hvilken hela denna sednare färd företog9! 
ocli för hvars val och förbättring Axel velatupp' 
offra bra mycket; ty med alla sina besynnerlig!·0’ 
ter och egenheter hade dock Theodor något s* 
intagande, så oemoståndligt interesserande, od*> 
om det för hans själ stundom var mörkare än fd 
inånga andra, så fanns dock ljuspunkter hos l·9' 
nom, som man saknade hos de flesta. Axel h*^0 
således ett häftigt begär att verka till något go1^ 
for honom, och, när han kommit honom nära, sloé 

han honom på axeln och sade:
— Hvad funderar du på, min goda Theod°r' 

Vet du hvad? Ångfartyget kommer icke på lä*1" 
ge. Här blir förb . .. ledsamt att gå och vänt9’ 
Har du icke lust att följa mig till Vadstena? J®£ 
har länge haft ett otroligt begär att se den nJ®



169

hospitals-inrättningen der. På några timmar ar 
hela resan gjord. Har da lust?

— När jag icke kan få följa henne, så vill jag 
följa dig, hvart det ock här! — svarade Theodor, 
Svärmiskt och svårmodigt leende.

Hästar voro imellertid omhytta, ty för ingen 
1 verlden skyndade man sig sig så, som för Axel, 
hvart han kom, och menniskor af alla klasser. Han 
hade, livart han ock for fram, ett sätt att på en 
gång göra sig ytterst älskad och dito fruktad. 
Värdshusvärdar, kypare, hållkarlar och skjutsbön
der glömde alla andra för att täfiande passa upp 
och förekomma Axels minsta önskningar, ty de 
”kände i luften”, att hans vrede var mer fruk
tansvärd än andras, men äfven hans frikostighet 
större än andras, och hans vänliga, hjertliga, ef
ter livar och en afpassade, tilltal hade något så 
ljusande och intagande, af hvilket äfven dylika 
Personer ovillkorligt drogos till honom och hans 
Interessen.

Som Jehu har det nu utaf til! det gamla Vad
stena, der nian vid hvart steg påminnes om ka- 
tholska tiden och alla dess lemningar. Sjelfvagäst- 
gtfvaregården har en hemsk kathoLk sida, och det 
värsta af allt är, att den Lutherska är inte det 
ringaste hättre.

— Ilvad här är otäckt och ohyggligt! — sade 
Theodor; men Axel, som ville, att han i en glad
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och god stämning eknlle genomgå det prof, han 
ämnade sätta Theodor på, med att se andra van
sinniga och besinna det rysliga och hemska i de
ras öde, gjorde först en liten promenade omkring 
staden och till det gamla, vackra slottet samt se- 
dan till den nyreparerade, sa kallade Blåkyrkan, der 
de båda ynglingarne besågo allt, till och med de 
gigantiska och omaka benen af detta helgon, som 
man nyss sport och lärt, att det redan i lifstide« 
kallades Sanct (!) Brigitta. De glömde icke ens 
att anmärka den gamla, i trä utskurna, altartaf- 
lan, der man, bland en mängd scener nr Bibeln» 
äfven ser Nattvarden och endast den lurfviga rö- \ 
da peruquen af Jndas förrädarens nacke; Ii vilket 
är ett högst naivt sätt att framställa den perso
nen. Sedan de sett allt detta, inträdde de i det 
gamla klostret, som nu mer, på det mest ändamåls
enliga sätt, är inrättadt till hospital för vansinni
ga af alla klasser och af båda könen. Axd låt
sade icke märka en viss nedslagenhet, som börja
de råda hos Theodor, ifrån det ögonblick de in- 
kommo pa den lästa garden, der det vackra lädret 
utlockat en hel mängd af dessa olyckliga, som här 
hafva en fristad, men i sina egna förvillade tankar 
ett hårdt fängelse. En vaktmästare förde de bå
da ynglingarne omkring, ocb de stadnade ofta för 
att afhöra hans berättelser om dens eller denso- 
iika vansinnighets-symptomer och orsaken dertilî’
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— Det är en hjertfrätande syn, — sade Axel — 

®tt se menskligheten så här i hennes djupaste förne
dring och uselhet, och värst af allt är, att det icke, 
endast väcker medlidande, utan äfven en hög grad 
nf förakt hos mig, ty jag frångår aldrig min tro, 
att de flesta hland dessa vansinniga hade i början, 
•nan deras vurm tog någon öfverhand, kunnat käm- 
l>a emot den och besegra den, om de verkligen velat. 
&lt bevis för denna min sats tyckes vara, att så få 
at den bildade klassen här behöfva söka en tillflykt, 
da åter de af den lägre, som här vistas, äro, med 
iå undantag, just de eländigaste, just de, som i 
a" sin tid, af fattigdom och hrist på omvårdnad, 
klifvit nekade den lilla uppfostran, som, äfven 
'•tand de ringare klasserna, gör så oändligen myc- 
'!en skilnad på individerna deraf. De flesta här, 
äag ville hålla vad derom, äro fattiga fader- och 
m°derlösa barn, som gått omkring inom försam- 
"•‘garna, och hvilkas djurlika behandling i de för- 
sta barnaåren lagt grund, först till det åtlöje, de 
i®1’ sin dumhet, okunnighet och trasighet fått upp
bära, och sedan till den fånighet, som blifvit följ - 
den deraf, och slutligen till den fullkomliga sin

nessvaghet, som sällan i dylika förhållanden ute- 
k'ifver. Det är en tröst, — sade han, vändande 

till Theodor — att likasom du och jag känna 
s,ff tänkande och vetande bland denna massa af 
dJUr i menskliga former, och tacksam mot För-



syaen och vårdande föräldrar och lärare måste man 
hlifva i ett sådant här ögonblick, ty hvem oet, hvad 
ditt och mitt häftiga, obändiga lynne kunde tagit 
för besynnerliga, oberäkneliga vändningar, om ic
ke bildning och den deraf vexande känslan af eget <, 
Värde, egen kraft, egen förmåga att skapa en god 
och rätt villja, och att den sedan följa; om icke 
allt detta lagt tyglarna på oss och lärt oss i tid '| 
att binda våra egna passioner och icke låta dem 
rasa ut, tills andra, vara likar, nödgas binda oss j 
sjelfva.

Theodor stod stum och tankfull, men ytterst 
stilla och sagtmodig. Han sinkade hvarje Axels \ 
ord och tycktes lägga dem till sina egna tankar, j 
Han lyssnade noga på berättelserna om de van
sinniga och drog ofta föraktligt på axlarna aide
ras, som han sade, eländiga galenskap. Det var, 
likasom sökte han att finna någon, hvars vansin
ne han kunde gilla och fatta; men det var omöj' j 
ligt. Här dansade en omkring dem (och Theo
dor hade en afgjord afsky för dans'), här sjöng e» 
falskt, men med fuli hals, här skrattade en an- P 
nan med en förfärligt hemsk häftighet, och Thea" 
dor vände sig med vedervillja ifrån dem. I dju
pet af en mörk gång hörde man en stark och fyl
lig röst, och de båda ynglingarnes följeslagare sa
de dem, att det var en af dårarne, som predika
de. Detta väckte i hög grad Theodors nyfiken-
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*>et, och han skyndade ditåt, för att snart sjelf 
få höra predicanten. När Axel sedan kom efter, 
frågade han, om predikan var uppbygglig; nujn 
Theodor drog bara på axlarna och svarade:

— Han pratar bara, som en markatta skulle det 
göra, om hon hade talförmåga, säger efter, Uvad 
han tycker sig hafva hört från predikstolen, och 
späckar sitt tal, icke med meningar, men med ord 
och talesätt nr Bibeln, och citerar mellan hvart 
ord nummern på bok, capitel och vers utan allt 
sammanhang eller rimlighet.

Axel kunde icke låta bli att draga på mun
nen åt Theodors förargelse och felslagna förhopp
ning, att här träffa något, som kunde göra galen
skapen åtminstone förlåtlig, om icke interesse-väc- 
kande. Flere af de vansinnigas så kallade celler 
•oro lästa, och vaktmästaren förklarade, att dessa 
•oro sådana, som man fraktade kunde tillfoga sig 
slier andra något ondt. När Itan vridit om låset 
°ch öppnat dörren till en dylik usling, hände ic- 

sällan, att denne kom utrusandes och utfor i 
Svordomar och förbannelser eller ock i vilda, ona
turliga skratt, dels af harm att ha varit innesluten i 
detta fängelse, dels af glädje att se det åter öpp- 
Uus. Detta väckte Theodors stora fasa.

— Du rättvise gnd, — sade han — tänk, om en 
af dessa gr klok, klokare än du och jag, Axel, fast 
de fåniga, sjelfkloka menuiskoraa icke fatta och



öegnpa honom! Tänk, hvilket elände, att gå Èï* 
fullkomligt förlora sin frihet, blott för att man är 
mera, står på en högre ståndpunkt, än ens omgif' 
ning! O, ve öfver de arma, hviikas själ är sta A 
men som skall bindas, emedan kroppen är svag, oc& \ 
emedan hvardagsmenniskans armar äro starka, fast 
hennes begrepp och fattning äro svaga!

— Ja, om så vore händelsen, vore det förfärlig1!
— sade Axel — men det skola vi snart erfara· 
Vi skola tala till dem och se, om de kännas vÜ 
«äetta språk af en högre bildning, som dock a 11 ti* 
skall vara deras egen (om denna än är aldrig sä 
ofverlagsen) ett trappsteg närmare, än deras va·1·’ 
liga omgifnings. — Vaktmästaren, som obetydlig!I 
ïorstâtt af detta samtal, ombads nu att öppna dör 
ϊοη till någon, hvars galenskap vore af de mesi 
besynnerliga oeh oförklarliga.

— Ja, vasserra, — svarade han — då ska’ Her 
ïarne få se på Carlsson. Han inbillar sig vara e# 
prophet, som kunde lära och undervisa hela de»
öfriga verlden, bara han sluppe ut en gång, ocb 
mm na håller långa tal för väggarna, dag och naA 

©etta tycktes äfven väcka Theodors nyfike»' 
het. Man gick upp och ned genom gångar och 
trappor, tills man kom till den omtalade Carlsson®
«eil. Så fort dörren öppnades, kom han utrusa»' 
«les som ett vilddjur emot dem. Axel motade ho' 

och Theodor gick, med ett utrop af fasa och



rysning, åt sidan, ty nu igenkände han ganska tyd
ligt en af sina scholkamrater, en ovanligt dum 
och inskränkt varelse, som ofta var ett åtlöje bå
de för sina kamrater och andra, och som redan 
den liden visat spår, om icke just af galenskap, 
åtminstone af fånighet och vettlöshet.

— Nej, den propheten lemna vi i hans värde, 
liar du ingen bättre? — sade Theodor, sedan haa 
gifvit vaktmästaren några riksdaler, för att der- 
för skaffa den olyckliga Carlsson något, som han 
kunde önska. Vid denna underrättelse blef den 
usla varelsen så vildt glad, alt han nedföll för 
Theodors och Axels fotter och ville kyssa dem, 
Under idliga utrop af: ”Mina nådiga Herrar, mi
na proplieter och allvisa herrar, som gifva mig 
pengar till snus, tobak och öl, — — och kanske 
äfven en tår brännvin» — tilläde han, hviskande så 
hemskt..

Theodor och Axel skyndade sig derifrån.
— Finns här ingen, hvars galenskap är rörande 

®ch intagande? — frågade Theodor den nu till
komna, skickliga Hospitals-läkaren, som med nöje 
kisade de unga männen sina olyckliga patienter, 
helst sedan Axel med en liten vink gifvit honom 
claven till sitt uppsåt med heta detta besök pa 
ett dårhus i sällskap med den unga v. S.

— Åh jo, — sade Läkaren — det finns visst; 
saen det intereese, de kunna väcka, år så ögon-
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hlickligt och vanskligt. Det är blott såsom ett 
norrsken i en mörk natt. Det flammar upp en se- , 
euncl, för att sedan gifva rum ät det svartaste 
mörker. Dessutom skola vi förgäfves leta efter 
dylika bland karlarne. Finnas de, så är det bland 
de qyionor, som kärlek eller motgångar och sjuk
dom gjort vansinniga. Man fordrar aldrig så myc
ket vetande af qvinuan, man är dessutom van vid 
hennes nycker och ombytlighetj derföre verkar ic
ke vansinne hos en qvinna sa motbjudande på oss 
som hos en man. Men, så snart äfven qvinnans 
vansinne går så långt, att det hindrar henne ta
ga vård om sin yttre menniska, upphör äfven allt 
det interesse, som bon annars kunde väckt. Och J 
sådana finnas här ganska få, ja, nästan icke mer 
än en enda.

Han frågade Axel och Theodor, om de ville 
se henne, och, som de dertill hade stor lust, styr
de man kosan till hennes cell. Under vägen be
rättade Läkaren följande om henne:

Hon är ännu ung. Hennes fosterföräldrar 
voro välmående handtverkarfolk; men deras son ' 
skulle studera och gjorde det äfven. Som flickan 
var snäll, väl uppfostrad, vacker och icke en gång 
fattig, ämnade fosterföräldranie henne åt sin enda 
son, som allt ifråu barndomen älskat henne. Hon 
hade äfven alltid tratt sig vara denna sin foster- 
broder mer tillgifven än hvarje annan karl, ända
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tills han en vacker «lag förde en af sina unga vän
ner från Akademien i huset, och denna, lättsinnig 
och af hörd, till tack för bjertiig gästfrihet, stal 
flickans hjer t a — förförde henne kanske — lem- 
nade henne sedan åt hennes öde, och detta hlef 

vansinne.
Nu voro de vid hennes dörr. Axel var hlek 

som en missdådare. Han trodde sig i hvart ögon
blick få se — krukmakarflickan. Ilan anade, han 
trodde, han var säker, han var öfvertygad derom, 
och han ville dock icke vända om, ty han tyckte 
sig behöfva denna Försynens strafflexa.

Doctor» vred om nyckeln ett par gånger. Α
χοί kände en feberfrossa genomila hela sin varel- 
te. Samvetet stod der så mörkt och talade högt. 
Ångern stod der så blek och visste icke, hvadden 
ville företaga, visste icke, livad medel den skulle 
söka, för att på något upptänkligt sätt kunna godt- 
göra det brutna. Då är ångern förfärlig, när den 
söker, söker, söker och aldrig kan fmna. Aklvig 
åtminstone omkring det föremålet, ehuruväl den 
ban varna för något annat. Men detta är i ett 
dylikt ögonblick en svag tröst.

Dessa tankar korsade tvärs igenom Axels huf- 
vud, själ och hjerta, medan Doctorn sagta öppna
de dörren, och det var nästan skumt för hans o- 
gon, da han slutligen mechaniskt inträdde i det 
*um, der han nästan var säker att finna offret för



sin ögonblickliga kärlek och derpå följande evigs 
köld. Han vågade knappt se upp på den varel
se, som satt lutad emot gallerfenstret och sagts 
vände sig mot de inträdande; men, när han ändt- 
îigen sent omsider såg upp, då drog han ett djupt 
andetag, ty — det var dock icke hon! Axel kände 
sig lättare, just som hans synd varit mindre. Men 
sådan är menniskan: hon ser och röres af hvad 
som ligger henne nära; men aflägsna detta före
mål nugot litet, och interesset aftager, med hvar* 
je steg det kommer längre bort. Sinnen äro sin
nen, menniskan är menniska, och Axel — är doclf 
endast Axel, och ingen romanhjelte med tjugo dyg
der och ett tiondedels fel, för att inblanda eit 
droppa natur i en åm af orimligheter.



Cap. 11
Omätlig och förskräcMig mätte vara 
Din smärtas hälla; töm den i mitt sköt, 
Att någon lindring må beskäras dig!

N i c a nd e r.

Utom met, der den olyckliga flickan blifvit insper- 

rad, var ytterst snyggt och med en viss sorgfäl- 
iighet ordnadt. Öfver en bureau hängde en li
ten spegel, och på bnreau’n tågo några andeliga 
böcker. Framför fenstergallren hängde ett par 
nelteldukshalsdukar, uppfästa som gardiner, och 
gallren voro virade med några enkla ängblommor. 
På ett litet bord låg en knyppeldyna, och flere 
alnar breda, fina spetsar, ytterst hvita och väl 
knypplade, hängde redan färdiga. Rummets be
klagansvärda egarinna var klädd i en grå tibets- 
klädning, snygg, men mycket sliten; om halsen 
bade hon en urblekt, men ren silkesnäsduk, såda- 

våra eleganta herrar bruka dem, och hennes 
vackra, bruna hår var enkelt, men ganska ordent
ligt deladt öfver pannan, och i nacken uppfäst i 
en tjock, redig fläta. Detta sista bröt särdeles af 
emot de förfärliga hufvuden, som våra båda re
sande anmärkt hos de flesta af de vansinniga, ty, 
likasom för att genast gifva tillkänna oordningen
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i ίΐet inre deraf, hade tie fiesta helt och halle* 
vanvårdat sitt hår, hvilket i allmänhet stämplar d® 
flesta vansinniga och genast, vid första anblickeflr 
ger dem denna prägel af förvirring och förstå' 
reise, som gör dem så vidriga för oss, så kallade

I

k lok a och finkam ma de.
Axel betraktade noga flickan och hela hennes 

omgifning, och dertill hade han god tid, ty holt 
på sin sida fixerade honom skarpt och med onl· 
vända blickar, utan att alls förändra sin v ridna 
ställning.

— Huru mår ni, Margareta? — frågade ändi- 
ligen Doctorn, sedan han sagta visat Axel ocb , 
Theodor, huru snyggt och ordentligt allt befann9

I detta rum.
— Huru skal! jag ma, när jag aldrig, aldrig häf 

ntaf hono-m? — svarade hon långsamt och dystert, 
allt jemnt betraktande Axel — Slutligen började 
hon tala, men likasom till sig sjelf, och med 
låg, besynnerlig röst:

— Det var en vacker herre, lik min Gudmund, nå' 
got, men inte mycket — pannan, håret, — mendd; 
är mörkare, —ögonen,.— nej, nej, sådana ögon sol» 
hans finnas icke Ivänne till i verlden, men lång oak 
smal som han·, som han! Kanske lian kan vet» 
något om honom!

Nu vände hon sig alldeles till Axel och gic^ 
att par steg emot honom,, men tycktes blygas att
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tilltala honom. Hon öppnade flera ganger lap
parna, och en svag rodnad flög öfver de bleka, 
men behagliga dragen.

— Är det något, ni önskar veta af mig? frå
gade Axel med yttersta deltagade, och med detta 
svaga, nästan omärkliga, Ijnfva småleende, som 

! kunde smälta en sten och ingifva förtroende äf- 
ven hos en rädd qviuna.

— Ja, — svarade Margareta, nedslående ögo
nen — jag ville veta, jag ville fråga, om ni, som 
säkert kommer från — långt bort, om ni icke vet 
något om honom, om min Gudmund — nej, nej, 
icke min mer, utan hennes Gudmund — hon, den 

' lika, den nya, den lyckliga.
_ iyej; — sade Axel medlidsamt — men kan

ske, om ni säger mig något mera om honom, kun
de jag tänka efter, om jag icke hört något.

Man hade under tiden kallat ut läkaren, hvil- 
ken annars icke egentligen gillade, att man ingick 
i tal med de vansinniga, just om föremålet för 
deras grubblerier. Margareta tycktes nästan veta 

\ detta, ty hon såg ofta skyggt åt dörren och ta

lade med en viss ansträngning, helt fort emot sin 
Katar, men troligen för att skynda sig.

—. Hvad vill ui veta om honom? — frågade hon, 
och tårar trängde fram i ögonen \ ill ni veta, 
huru han såg ut? O, han var så skön! I he- 

; la vida verlden fitms icke hans make, Och så
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god, sa glad, så redlig, rask och modig, var al
drig radd för något, visste råd för allt. Och lia» 
älskade mig! Ja, det gjorde han! Gud fader sjelf
måtte säga mig motsatsen, jag tror det ändå, - och 
jaSr jag älskade honom sä, ja sd som jag, endast/'! 
I hela verlden kan älska. För honom ville jag vå
gat lif och salighet. För honom ville jag gått jor
den omkring med bara fotter och tiggt mitt bröd. 
For honom kunde jag gått i eld, i ett brusande 
haf. För honom vill jag nu dö, efter jag inte flc» 
iefva för honom. Se så, — sade hon, och tårar- 
ne runno som perlor ned på halsduken — se A 
nu vet ni ju allt! Säg nu! Vet ni något om mi» 
Gudmund?

— Jag har dock icke fått veta, hvarföre eller hu
ru han lemnade er. — anmärkte Axel, med de»»* 
nyfikenhet af rent deltagande, i 'hvilken äfven blan
dade sig den öfvertygelsen, att det gjorde Mar
gareta en sorglig fröjd att få tala om sin Gud
mund med någon, som visade henne uppmärksam
het och deltagande.

— Nå väl, äfven det vill jag tala om. — sva
rade hon och torkade ögonen med den lilla ur
blekta halsduken — Han älskade mig så ömt, ha» 
var beständigt hos mig, han trifdes ingen annor
städes. Vi lefde af ett lif, vi hade blotta gläd
je, en sorg. Allt var ett hos oss. Han lofvade 
mig o, han lofvade mig på knä vid min sida
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Wien nej, jag \ill icke säga hvad; iy då skulie ni 
kanske kalla honom för menedare och bedragare 
och dylikt; men ingen, ingen fär tala ett ondlord 

min Gudmund, eller tänka ondi om honom, 
ty, när han lofvade, när han svor, i det ögonblicket·, 
dd ämnade han hålla sin ed — men han är icke 
Stark! Det är kanske hans enda fel. Menniskor- 
i'a och förhållandena böja honom efter sig. Men 
han är god! O, han är en ängel!

— Och öfvergaf er ändå, arma Margareta! — 
sade Axel med djup känsla.

■— Ja, det gjorde han; — svarade hon men 
han måste det. Den rika, den nya, den lyckliga, 
hon ville det. Han måste. Han sade mig det 
sjelf, och jag tackade honom älven för det. Men 
jag grät — grät, som aldrig någon gråtit förr 
och dä hängde han denna lilla halsduk om mina 
Oilar, för att akta min klädning, som då var ny. 
Het var denna! Jag vill aldrig hafva någon an- 
Oan, ty den bar jag, när han tog afskeå af mig 
sista gången. Det var hårdi!!! O, min Gud, att 
Oan kan öfverlefva somligt!

Hon gick ett steg närmare Axel, i hvars alla 
drag hon läste det djupaste, det innerligaste del

ägande.
— Vet ni, — fortfor hon sagtare — han baren 

liten médaillon med mitt hår uti om sin hals. Den 
hade jag en gång i en ljuf stund bundit dit med
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tusende knutar. — Vet, att den fick jag nu sjelf 
lossa och knyta utaf, för att den rika, den ny», 
den lyckliga icke skulle få se den och fråga, livad 
det var. Da kände jag mig villja sjunka ned ock 
dö; men, när han sedan aldra sist, just i afskeds- 
Stunden, tog ifrån mig sitt portrait, som han gif- 
vit mig lika högtidligt, lika frivilligt som alla sin» 
löften, och soin jag emottagit lika godtroget, när 
han tog det! O, då kände jag, att mitt hjort» 
brast, och att det blef så mulet för mitt sinne, 
och sa oredigt i milt hufvud, och så svart förrni' 
na ögon! (hon höll upp litet) Sedan har jag icke 
sett honom! — tilläde hon och log med ett af des
sa leenden, som förtviflan slutligen alstrar.

— Och ni känner icke den ringaste förbittring 
eller harm öfver hans otro, ingen afund, inge» 
känsla af hämnd till henne, den lyckliga? — fråga' 
de Axel med yttersta förvåning.

— Nej! — sade Margareta — Han måste j» 
göra, som han gjorde, och jag var icke god nog »l 
honom. Allt, allt hvad jag kunde gifva honom, var 
icke en tusendedel af hvad han förtjenade. Visst 
aftindas jag henne, det gör jag visst. MenhämniH 
livad skulle jag hämnas, med livad, och på livet»? 
O, hur’ han då skulle liafva skäl att förakta mig, 
och det gör han dock icke nu, det vet jag! Skul
le han förakta mig för min kärleks skull? O, nej, 
det är omöjligt! Och hon! icke hatar jag hen-
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tie! Tvärtom, jag knypplar ju spetsar ät henne, 
som hon skall pryda sig med. De skola täcka hen
nes barm ^ty den måste vara skön}, och hans läp
par skola således någon gång snudda förhi dem. 
O, bara den enda tanken är himmelsk! Den drif
ter mig att knyppla hela långa sommarnatten. 
Aek, jag ville gerna tjena honom och henne· îjena 
dem, städa åt dem, hålla deras kläder i ordning, 
ja, bädda åt dem — och — och sköta deras sma 
änglar! O, om jag blott hade en af dem! Den 
skulle må, som perla i rent gald!

Men nu stirrade hennes tårfulla ögon, och 
läpparne darrade, och Axel vågade icke vidare 
fortsätta detta ämne, som tycktes uppröra henne 
'alldeles för mycket.

— Jag skall laga, jag får reda på din Gudmund, 
goda, arma Margareta! — sade Axel och tog hen
nes kalla hand mellan sina — och, oni jag får 
veta något om honom, så skall jag komma hit och 
tala om det för dig. Här har du en liten ring! 
Bär den, och, när du ser den, så kom ihog, alt 
det fions dock ett menskligt hjcrta, som ömmar 
för dig, och som lo/var, men verkligt lofvar, att 
icke glömma dig och din begäran, och sitt eget 
löfte!

Hon tog ringen, tackade, satte den pa ett fin
ger — men allt detta gjorde hon likgilltigt och 
visade endast och allenast liflighet, när han lof-
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vade att skaffa henne någon tidning från kennet 
Gudmund, ty hon kunde aldrig vänja sig ifrån att 
så kalla honom.

Ack ja! sade hon, och en viss sorglig glä
dje lyste i de förgråtna ögonen, som väl förr va-[ 
rit klara och vackra - Ack ja, jag visste nog, att ’ 
ni skulle vara den rätta. Jag har bedt ett par 
andra; men de hafva väl glömt det, om man ka» 
glömma något om Gudmund. Men ni, min goda, 
kära Herre, ni ser just ut som den, som skall 
bara mig något budskap frän min Gudmund. Hel
sa honom! Säg honom, att jag — dock nej, säg 
honom icke, huru jag lider, ty då kunde han blif- 
va så ledsen, utan säg honom heldre, att jag mår 
så bra och älskar honom likasom förr, likasom for
dom en ”måndagsafton", då blir han så glad. Säg 
honom, att jag knypplar spetsar, som han skall få 
att gifva henne eller sina små, öch säg honom, 
att sedan ämnar jag virka ett skärp åt honom att 
hafva, när det är kallt om vintern, så att han icke 
må frysa. Det skall blifva så vackert. Säg ho
nom det! Och den lilla medaillonen! Ack, om 
jag kunde återfå den med dess förslitna snodd!

Nu kom Doctorn.
— Farväl, Margareta! — sade Axel — Jagskall 

vid Gud göra hvad du bedt mig om, kosta hvad 
som helst. Farväl! Gud vare med dig, arma, och 
hjelpe dig, ty raenniskorna förmå bra litet för dig.
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Nil lemnade cie Margaretas cell.
Theodor liade varit en stum åskådare och å- 

hörare af denna scène, och Margareta tycktes ic
ke en gång märkt honom; men hvarje hennes ord 
kade trängt in i hans innersta och der väckt en 

) 8ä!lsam känsla af blygsel öfver all den kärlek, all 
den försakelse och resignation, som här uppenba
rade sig för honom, och han var klok nog att 
sjelf inse, på hviiken höjd den arma Margareta 
stod, jemnförd med honom sjelf. Men han sade 
tntet. Männerna blifva stumma, när de någon gång 
8e sig öfverträffade af en arm qvinna, äfven när 
det är i kärlek och försakelse, vid hvilket de dock 

j; korde vara vana.
Under nedgåendet samtalade Axel och Doctorn 

ifrigt om Margareta.
— Men hon är ju ieke galen! — sade Axel — 

Det är ju förfärligt att insperra denna arma va
lise här. Hon är ju så klok, så redig som någon 
af oss.

— Så tyckte äfven jag i början; — sade läka- 
,en — men besinna, att han, hennes Gudmund,

’ det enda i hela vida verlden, som sysselsätter 
kenne! Hon är död för allt annat. Hon hör, ser, 
*adar, tänker sig icke något utom honom.

— Ja; men hon är ju så snygg, så ordentligt 
*dädd, blott det tyckes bevisa en viss eftertänka 

anmärkte Axel.

f



gor lion blott, emedan hon först och främst är i»' 
vand dervid, och sedan, för det hon hvar dag vän
tar sin Gudmund, som hon ändå tror skall kom!»a 
förr eller sednare. När hon lägger sig om afto
nen, ber hon Gud, men icke för sig, ntan förho'1 

nom, den trolöse. När hon sofver, nämner hon 
ofta hans namn, beledsagaåt med smekord och väl
signelser. När hon vaknar, frågar hon alltid, 01» 
han låtit höra ulaf sig, medan hon sof. Äter ho» 
någonsin en smula, som smakar henne, så ber ho») 
att man skall gömma deraf, i fall han skulle kom* 
ma. Arbetar hon, så är det åt honom, annars S*j 
det rent af omöjligt att fa henne, till något göro-j 

mål. Hon kan väl börja, men slutar genast. Trofj 
hon deremot, att det är till honom, så har ho» 
en förvånande arbetsilit och förmåga samt myc* 
ken skicklighet och god smak. Då går det så fort 
och blir alltid ganska vackert. Går hon till fen- 
st re t, så är det icke af vanlig qvinno-ny ékenheh 
utan för att se, om han icke kommer. Alit hva<* 
som annars sker här i verlden, bryr hon sig i»kc 
det ringaste om. Hon lär fordom tyckt mycke*, 

om musik. Jag har äfven försökt att dermed lo»' 
ka till mig hennes uppmärksamhet; men det slo? 
sd ut, att hvad hon hörde, som hon icke for»* 

hört sin Gudmund sjunga, det brydde hon sig »c' 
ke om, och, valde jag händelsevis något af detta»



så föll lion i häftig gråt, bad mig för Gads skull 
Upphöra, sade, att det plågade henne outsägligen 
att höra någon annan ens bjuda till att sjunga 
hans sånger, då man väl visste, att blott kan kun
de sjunga dem sd, att de voro vackra. Jag har 
försökt allt, det vet jag, för denna arma flic
ka; — fortfor läkaren — men hon är verkligen 
vansinnig och eger förnuft, endast och allenast 
för sin kärlek, men inte för något annat.

— Men hvar är detta missfoster, detta vilddjur, 
som bräckt ett sådant hjerta? — frågade Theo
dor, som för forsla gången på länge bröt sin 
envisa tystnad.

Axels kinder färgades af ångerns rodnad,"dels 
emedan han tog till sig sjelf en del af detta ut
rop, dels emedan lian icke redan gjort samma frå
ga, då hans tanka dock sannerligen var, att hålla 
sitt löfte till Margareta.

-— Ack, kalia honom icke så, min Ilerrel — sa
de Doctorn, småleende — Ilan är en vanlig men- 
»Uka. Af så beskaffade vilddjur är verlden fuli, 
S som leka med ett qvinnolijerta och siua eder.

Theodor knöt handen trotsigt och hotande, 
tnedaii Axel tog någon reda på denna Gudmund, 
s°m varit så älskad, och hvars namn väl uttala
des tusende gånger om dagen inom dessa grå 
Vadstena klostermurar, som så mången suck och 

Axel, //, l>·
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Iklagan hört, och som nu, hemska och hotande för 
hvar och en, äfcen for den klokaste, llgo bakom 
vira unga, vandrande vänner.

Axel talade äfven om detta och bad Doctorn, 
med en liten vink, förlita, att han gjorde Theo
dor endast uppmärksam på det afskyväckande och 
förfärliga af en dylik bostad, men icke på den 
ömma omvårdnad, med hvilken de vansinniga skö
tas, eller den ordning och snygghet, som råder i 
denna förträffliga hospitals-inrättiiing, eller det 
ändamålsenliga sätt, på hvilket allt derstädes är 
inrättadt. Nej, icke en enda af de många goda 
åtgärder, som allmän och enskild förtjenst har 
vidtagit, blef mål för Axels reflexioner, men väl 
nödvändigheten för hvar och en, att så mycket 
lägga hand på sina passioner, att de icke taga 
välde öfver vårt förnuft och slutligen föra oss — 

— dit!
Theodor teg och begrundade, och, närde, vid 

es» iiaska godt vin, tagit afsked af och tackat sin 
ledsagare, den fortjenstfulla hospitals-läkaren, bar 
det hastigt utaf på återvägen till Motala. Axel 
8äg nu först på klockan- Tankar på Theodor, 
hospitalet och Margareta hade alldeles kommit 
honom att glömma tiden, och Platen, och mötet 
med den omtalade personen, och alla de affairer,
som då skulle uppgöras. . j

— Lat nu gå friskt ur hand! — sade han till
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sin Max, som vi känna af gammalt, men som nu, 
sedan han följt sin unga husbonde i så många år 
och så många land, alldeles vuxit ifrån jockey- 
namnet och nu helt simpelt kallades Berggren. — 
Lat nu gå, kära Berggren, ty af de fem timmar, 
som vår goda värd i Motala lofvade oss på sin 
gästgifvare-ära, är nu icke mycket igen.

Theodor var ovanligt tyst och stilla, och Axel 
trodde sig, till sin stora tillfredsställelse, märka, 
att han verkligen försökte kufva sitt oroliga sin
ne och började, ”som man säger”, draga öronen 
åt sig, hvilket just var ändamålet med hela Axels 
resa till Vadstena; ty, för alt sköta en så be
skaffad sinuessvag, som Theodor, ville det nä.Aan. 
mera vänskap, deltagande och menniskokännedom 
till, än egentlig läkarekonst och medicinsk skick
lighet. Axel ville lifligt väcka Theodor på fasan 
af att vara och äfven alt vara ansedd för vansin
nig, i den fulla öfvertygelsen, att ännu var lian 
det icke så mycket, att icke eget motarbetande 
skulle blifva ett mägtigt hinder för dess inbry
tande. Axel hade i alla tider och i alla skiften 
haft en stor böjelse att hjelpa sina likar, helst 
sådana, som andra öfvergifvit, och som voro i 
särdeles brydsam och förtviflad belägenhet. D« 
Axels storsinne var det då alltid-en sorts stoiartatl 
fröjd, att kunna göra, hvad andra icke kunnat. 
Axel ville herrska, jeroväi i det goda. Han var
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och lian kände sig mängden öfverlägsen, derföre 
handlade han äfven sällan soin mängden, 
dom hade han väl, nägon gång, handlat litet säm
re än den så kallade mängden, hvaraf individer- . 
na dock sällan visa mera än den vackra sidan; 
men nu måste äfven hans ovänner (ty dylika ha
de Axel, det förstår sig) icke ens neka, att mäng
den skulle skattat sig lycklig, om den kunnat upp
visa många flera af samma halt som Axel. Men 
det besväret slipper mängden. Axel rådfrågade 
ingen, men valde ofta på eget beråd ganska bran
ta och slippriga vägar, för att genast nå maiet 
för sina djerfva planer. 1 en orolig tid, — i en 
tid af jäsning och söndring i meningar — huru 
lyckligt skulle icke det parti hafva ansett sig, 
som kunnat räkna Axel på sin sida, ty hans för
måga, hans ihärdighet och hans stora, oöfven in
nerliga, af moder natur skänkta konst att öfverty- 
ga andra, att bevisa dem rättmätigheten af sina 
företag och billigheten af sina fordringar, samt 
den oemotståndliga tjusningskraft, som samma a 11- 
magt så rikligen utrustat honom med, och hvar
med han, om han ville, kunde öfvertala och för
må de, finaste och de råaste menniskor att ingå i 
sina idéer; — allt detta hade troligen gjort ho
nom till en pelare för hvilket parti, som kunde 
skrutit af att dela hans tänkesätt. Men nu, i 
dessa tider, var Axel öfver att sälla sig till något
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visst skrå eller mun-parti, utan ville ilet ratta, 
bjöd till att utforska, hvar detta egentligen lag 
begrafvet i hvarje sak, och försökte, sedan han .* 

en gång trott sig finna det, att på allt sätt be
fordra det samt hålla det i ljus och dager. Der- 
före vill man likväl ingalunda påstå, att Axel all
tid råkade på denna philosophiska sten: — det 
rätta i hvarje sak. Nej, Långt derifrån! — Axel 
var och förblef dock alltid — Axel och hänför
des ganska ofta af sina häftiga, lifliga sinnen, och 
dd — är nian ganska jäfvig, ehuru man ofta tror 
sig vis och rättvis som en Solon. — Med ett ord: 
Axel trodde sig se, att ingen annan förstod sig 
på Theodor, derföre ville han bota honom \jelf.
Få nu se, huru han lyckas, ty Axels villja var i 
denna sak dock föga allsmägtig.

När våra unga resande icke hade mera än 
un half mil igen, fingo de på en häst se en karl, 
som kom ridande emot dem, så fort det arma 
skjutskräket kunde springa. Den ridande hacka
de jemnt med fotterna i hästens sidor och hop
pade och guftade med axlar, armar och armbå
gar, som en scholpojke, när han lär att dansa. 
Axel skrattade hjertligt åt denna courrier och a- 
ttade redan på långt håll, att det var en estaffette 
från gästgifvaren. När nu den eländiga ryttaren 
kom intill vagnen, var han så andlös, att han ic
ke kunde tala; men, när han fått sansa sig litet,



berättade ban: ”att gästgifvaren skickat honoiö 
hals öfver hufvnd, för att bedja Baron Löwen- 
stern skynda, emedan ångfartyget nu redan vore 
vid Bornshult.

_ Nut — sade Axel, förargad — Ja, det vill i 
ju säga, när du afreste, och nu således ute i Wet
tern. Förb____  dumt! —Kör på, kära Berggren;
men kör icke ihjäl de usla krakarna, ty då stad- 
na vi på vägen!

Som vår van Berggren var temiigen van vid 
dylika påminnelser och uppmaningar, hade han 
inöfvat ett sätt att köra, på hvilket man kom o- 
troligt fort, utan att derföre tyrannisera de ar- 
ma hästarna, hvilket han väl' visste ingalunda j 
skulle behaga lians unga herre, huru fort den
na än ville. Lätta, fina vagnar och tillräckligt an- 
spann lättade äfven Berggrens möda i den vä
gen, Inom kort voro våra resande således i Mo
tala; och, till Axels stora glädje, upptäckte ha» 
genast skorstenen af ångfartyget, liggande vid 
(juai’en, och lät derföre genast köra dit. lä 
denna lilla bit väg tog han en allvarlig föresats, 
som verkligen kostade honom mycket nog, ty ha» 
hade en otrolig hog att, ju förr dess heldre, ä- 
terkomma till Medevi och återse henne, hvars bild 
oupphörligt sväfvade för hans inbildning, fast ha» 
tycktes sysselsätta sig med sa mycket annat. 
Men nu föresatte lian sig: att, ona ångfartyget



tar färdigt att afsegla, och han således icke hann 
att med den omtalade personen afgöra sina verk
ligen angelägna affairer, skulle han icke försum
ma dessa, utan göra, hvad pligten fordrade, det 
måtte då smaka aldrig så illa, — d. v. s. iolja 
med ångfartyget till Vestgötastranden och se
dan återgå till Medevi på en liten båt.

Axel vilie gerna skänkt efter alla de ele- 
etoraifår, och fullblods-hingstar, och Holländska
tjurar, och Engelska svin, och tröskverks-modeller,
Och Pistoriska brännvins-apparater, som nu skul
le blifva fråga om med den mötande personen, 
fär att få återvända till Medevi genast; men han 

’ Bade till sig sjelf: ”Det vore dumt, det vore illa 
! gjordt, det vore orätt, barnsligt och häpet. — 

3ag skall icke gå, dit högen drager, utan dit plig- 

' ten befaller’.”
O, om han blott denna gången låtit hjertat 

leda!
Axels förmodan slog alldeles in. Ångfartyget 

bade blott några ögonblick igen, inan det lade 
från land och seglade utaf. Den omtalade, mö
tande herm hade nästan tagit denna väg, blott 
för att få samspråka om gemensamma angelägen
heter med Axel, och denne beslöt nu äfven att, 
enligt sin föresats, följa med honom, för att un
der vägen uppgöra siua affairer med honom. Theo
dor var dessutom vid ett sa lugnt sinne, att A-



xcl trodde sig gerna kunna Icmna honom pu e- 
gen hand, lielst han hade sin egen gamla betjent 
med sig, och Berggren dessutom fick några små 
instrnctioner, i fall de skulle behöfvas.

— Farväl, kära Theodor! — sade Axel—* Lyck- 
lig resa hem! Bry dig inte om att säga, hvart 
jag tog vägen; det är helsosamt, när brunnsgäster 
få några små myror i hufvudet. I afton träffas 
vi åter; men — tilläde han sagta — lofva mig, 
att icke i afton söka få tala med Rosina! Du gör 
håde henne, mig och dig *jelf dermed en tjenst. 
Säg, vill du lofva mig det?

— Jag lofvar; — sade Theodor — men det var 
ett hårdt löfte, du tog af mig. Jag har längtat 
— jag.-har, sofvande och vakande, endast — drömt

om-------
Men nu small det! — Nu ropades alla passa

gerare om hord, nu drogs landgången in, och nu 
vinkade Axel, från fartyget, sitt farväl till Theo
dor, och denne reste snart ut af till det gamla, 
välbekanta Medevi, hvars höga, uråldriga ekar 
livarje år se nya passagerare, nya originaler, van
dra i sin dunkla skugga och i de friska, välgö
rande källorna söka bot for allt möjligt omit, så 
väl lekamligt som andligt. — Mycket begärdt ! ! !

Nu gungar Axel pä Wetters-våg och språkar 
om mångfaldiga däggande djur, som skola inför- 
skrifvas och anskaffas, om nya utländska sädes-



slag och ny åkerredskap, samt myeket annat nytt, 
ty Axet ville gerna experimentera; men i bak
grunden af lians själ, der är blott ett enda före
mål, soni oupphörligt tittar fram, med ett litet 
anlete, så mifdt, så tjusande, — att Axel ofta, 
midt i den skärpäste ekonomiska afhandling, blef 
helt värm om kinden oeh kände hjertat slå mång
dubbla slägv

Theodor mediterade under hela hemvägen, 
och, som han ville vara sitt löfte trogen, gick haut 
icke ut om aftonen vid Medevf, för att icke få 
någon frestelse att bryta det. Men bara sjelfva 
"Medevi-luften'* tycktes åter rubba lians lugnade 
och domnade sinrten. —■ Sjelfva närheten af den 
högt älskade Uppväckte å nyö eld och lågor i hane 
phanlastiska kärlek, och ert blick på den lilla, för
bi fenstren vandrande, Majoren upptände å nyö 
vredens gnista i hans själv

Orolig och sig sjelf obetydligt mägtig, gick 
han dock till sängs; men sofva kunde han icke. — 
Som han bodde nära porten, visste ingen, att han 
var återkommen. — Frid vare med alla, som in
genting veta och ana!
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Cap. 1.

Mamma sagt mig hundra gånger; 
'"Svär, o flicka, att åt skogen 
Dina blickar ens ej vända,
Ty af Bergsrå är den full !"

St agnelius.

lÜ^lockaii vav knappt fyra, när Rosina vaknade 

Ur en lätt slummer, ocli det första föremål, som 
a nyo träffade hennes blick, var Tante Lisbeths 
^ref. Rosinas drömmar hade varit goda och mil- 

som det rena samvetets plägar det vara; men. 
!'u var hon vaken, men nu stod verkligheten å 
11 >O så grå och hotande framför henne.

*— Axel är då rest, — för att hemta sin brad! 
sade hon, med en suck, som väl hade början, 

intet slut — O, Axel, Axel! Hvarföre skul- 
din blick, — ty jag kan aldrig säga, dina ord — 

kvarföre skulle den ett enda ögonblick ljuga, för 
ati jag skulle störtas ur ett eden i en evig natt? 
^ch ett eden, som jag förut aldrig anade, aldrig 

d8*de täoka mig, endast föreställa mig, — g§,
B°m man föreställer sig himmelens härlighet, men

4*el, III, 1.
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icke som en jordisk möjlighet. O, hvarföre skul
le jag drömma om det, en hel, lång, himmelsljut 
natt! Förut var det vida bättre. Väl älskade jag 
honom då, så mycket mitt hjerta kan älska; men, 
så länge han stod så högt öfver alla mina önsk- | 
ningar, var han en sol, som jag knappt vågade se 
pJ för att icke bländas af dess glans; men nu, 
sedan han ett ögonblick närmade sig till mig, nU 
_ na tänker jag mig honom på annat sätt. Jag

vet icke huru, men på annat.
Hon uppsteg häftigt från sin bädd, skyndade 

att kläda sig, sade hånskrattande åt sig sjelf, näc 
hon händelsevis såg Tantens bref:
- Hnru kunde jag tro, att detta ängsliga bref 

var från honom? Det är ju den otäcka bokhålla
rens stil på utanskriften, och det gamla Lowen- 
sternska vapnet, som Tante alltid brukar, sedan 
hon slarfvat bort sitt eget. - Iluru kunde jag 
vara så dum? — Men jag glömde allt, utom ett· 

_ Men det vill jag glömma na’
Ilosina var snart morgonklädd. Hon hade en 

brännande hufvudvärk och längtade otroligt ut 
de låga, varma, täppta rummen. Hon letade föt' 
tvifladt, och icke utan litet humeur, efter bU>3 
promenade-kängor och sade för sig sjelf:

_ Ack, den ledsamma Lona, som icke blank»
dem, så att jag kunde få komma ut i friska lu

ten!



Men just nu fann hon dem! Ack, hvad mån
gen gång hon sedan, i följden, tänkte: ”Gud i 
himrnelen gifve, att jag aldrig funnit igen de e- 
ländiga kängorna!”

Så gör man ibland: — uppletar den första, 
lilla ringa orsaken till händelsernas gang och 
skyller det onda, som sker, pa den, när man vet 
•ned sig sjelf, att man icke egentligen ådragit sig 
detsamma; — man glömmer då så ofta, att allt, 
hvad som icke heror af vår egen fria villja, har 
ödet, det stränga och obevekliga, långt för detta 
ristat med sitt jernfinger. Ofta, ofta i komman
de dagar, tänkte Rosina således, tyst inom sig:

— Ack, de usla, eländiga kängorna! Hade ba
ra Lona glömt att bära in dem denna, så väl som. 
så många andra morgnar, huru lycklig kunde jag 
då ieke varit!

Men ödet ville just, — att kängorna skulle 
fara blanka! ,

llosina snörde snart på sig dem, tog en liten 
halsduk om hufvudet och skyndade ut i friska 
luften, säker att icke före klockan sex träffa någon 
af brunnssällskapet, och annars utan all oro för 
prat, emedan hon kände sig så litet förtjena det. 
Morgonen var frisk, skön och inbjudande. Utan 
att rätt reda det för sig sjelf, tog Rosina af in
stinct ' vägen ditåt, som hon och Axel gatt till
sammans, aftonen före den sista. Utan att tänka



derpS, var bon nu på den vackra, ensliga vage« 
till Odensberg och fortsatte den omedvetet od> 
med hufvudet fullt af helt andra tankar. Me« 
hennes väg hade gått förbi Theodors fenster. 
Uppjagad af sin oro, hade han länge gått fram! 
och åter i sina rum, då anblicken af Rosina, sagt» 
vandrande förbi hans fenster, slog honom med 
blixtens häftiga verkan. Ilan öfverlade ett par 
minuter med sig sjelf, om han bröt sitt lofte 
till Axel eller icke, i fall han nu skyndade efter 
henne.

_ Nej» _ sade han, med gnistrande ögon — 
Nej, det var blott for i gar aftons jag lofvade 
honom att undvika henne; — icke för i dag! - 
Nej, nu måste jag tala med henne! Nu eller al
drig! — Jag såg en skymt af henne i går. Hon 
Äick vid hans sida, - han, som icke är hennes 
l,ror! _ Nu är hon ensam. Nu, eller aldrig, skal!
hon välja mellan oss!

Han kastade hastigt en morgonrock på sig 
och t0g _ Gud vet bäst, med hvad för tänkar
en laddad pistol i bröstfickan och ilade efter Ro- 
8ina, som dock fått ett temligt försprång, emedan 
man ofta går fort nog, när hufvudet är så ful» 
af tankar, att man går utan all besinning, hvart 
det bär. Rosina vaknade först ur sina sorgliga 
drömmar, när hon hörtte snabba steg bakom sig· 
En viss förskräckelse, men äfven en sorts glädje.



bärgade hennes kinder, när hon fick se Theodor, 
"”Han hade ju följt Axel! — Må hända hade han 

®tt ord, en helsning!” — O, Rosina, du var ΐ 
detta ögonblick icke långt ifrån den arma Marga- 
fetas enda, enda önskan: att blott få höra ett 
ljud från den outsägligen älskade. Hon helsade 
■vänligt, men darrande, på Theodor. Han kunde 
1 början icke framföra ett ord, utan de gingt» 
stumma, vägen framåt till Odensberg. Slutligen 
Utropade Theodor:

— Rosina! — Älskar du mig eller honom, som 
följer dig likt en skugga, och som jag trott vara 
din broder, ända tills Axel sade mig motsatsen?

Blotta namnet Axel ljöd så melodiskt i Rosi- 
öas hjerta. Hon tog vänligt Theodors hand och 
Svarade honom:

— Goda Theodor! — Du minns, jag har lofvat 
l dig att aldrig ljuga för dig. Nå väl! Jag svarar 

dig nu upprigtigt på din fråga om Albert H. — 
; älskar honom icke, jag har aldrig gjort det,

komnier troligen aldrig att göra det. — Är du nu 
. UÖjd?
i — Nej! — svarade Theodor häftigt «— Icke 
t förrän du äfven säger, att du älskar mig. 
t Rosina stadnade. Theodors ögon gnistrade, 
* °ch hans läppar darrade. Djupa skogen var om« 
. kring dem. Rosina drog ett ögonblick i betän- 

^äiide, om hon äfven nu skulle våga att säga gannin-
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gen; men den segrade dock, och hon hade des«' 
atom mera förtroende till Theodors förnuft, än «e 
mesta andra hade.

— Nej, Theodor! — sade hon mildt och tryck· i 

te hans hand imellan sina — Nej, min goda, ’ 
ra Theodor, jag älskar icke dig, — icke någon! 
tilläde hon och rodnade öfver sin förlåtliga qvin' 
no-lögn.

— Ja, men du skall, du måste älska mig!
sade Theodor och lyfte den förfärade flickan l'a' 
etigt upp i sina armar och ilade i snabbt språng 
vägen framåt, alltjemnt upprepande: Du skall, d" 
måste! Jag släpper dig icke förr! ;

Rosina sökte förgäfves att befria sig ur baIiS 
armar; men Theodor var ovanligt stark och tyck' 
tes icke en gång känna sin lätta börda, med 
ken han nästan flög framåt, och ännu mindre b‘°' 
ra, när Rosina bad honom:

— Theodor! — Goda Theodor, jag ber d'?1 
släpp mig! — Jag ber dig, vid allt, hvad som 
dig heligt, vid allt, hvad som någonsin var diS 
kärt — släpp mig!

— Nej, du måste blifva min godvilligt, 
jag ligger död vid dina fotter! — svarade Thefl 
dor, efter många Roainas böner.

Theodor hade imellertid, sig ovetande 
med flit, man vet icke hvilket, tagit utaf ef ^ ( 
ten stig inåt skogen, och snart ilade han en öac j



ke utföre och vände sina steg till en enslig, obe
bodd och öde stuga, nära vid sjöstranden. Rosi
ra förlorade slutligen nästan allt medvetande och 
Saknade först till sans, då Theodor, med ett en- I da slag, stötte upp den lästa dörren till stugan 
och nedsatte sin dyrbara börda pa en gammal 
bänk i den ödsliga, af intet menskligt väsende be

bodda kojan.
Rosina grät häftigt.

— Theodor! — sade hon, förbittrad — På det
ta sätt kan jag åtminstone aldrig älska dig och 
skall aldrig göra det. Dn har skrämt mig sa, att, 
slipper jag bara ifrån dig nu, så vill jag aldrig 
mer se dig, och ångrar hvart ögonblick, som min 
enfaldighet narrat mig att lyda mitt goda hjerta 
och möta dig med vänskap och förtroende. Kom 
mig icke ett steg närmare, Theodor! — eller jag 
stryper mig med denna halsduk. Du skall se, att 
äfyen hos den förolämpade qvinnan finnes mod och 
kraft.

Theodor stod med korslagda armar framför 
benne. Rosina höll hårdt i halsduken och såg 
På Theodor med stora, öppna ögon och förtviflana 
beslutsamhet.

— Jag vill dig intet ondt, — sade han —fruk
ta mig icke! Jag ser, hvad du tror; men du miss
känner mig! Lofva blott att älska mig, att blif- 
va min — min maka, — och jag släpper dig ge-



jaast eller bär dig hem på mina armar, hvilketda 
Till.

Rosina gjorde en rörelse, likasom för att pas
sa på ett ögonblick att fly nt genom den på glänt 
stående dörren; men Theodor var snabbare, slog i 
dörren i lås och ställde sig framför den.

Rosina började nu åter bittert gråta. Harm 
och räddhoga samt tusende blandade känslor, som 
blott en ung »pinna i hennes belägenhet kunde 
rätt fatta, bestormade henne. Ilon började åter 
bedja Theodor att få slippa ut och återvända hem; 
men han var obeveklig.

— Nej, Rosina! — sade han och närmade sig 
ett steg — Nej, du slipper icke härifrån, förrän 
du gifvit mig detta löfte, som jag vet att du ic
ke sedan ryggar.

Förtviflan höll på att aflocka Rosina ett falskt, 
bedrägligt löfte; men hon ville dock först försö
ka alla möjliga andra utvägar. Hon gaf hastigt 
till ett gällt, genomträngande skri, vändande sig 
åt det bristfälliga fenstret, i liopp att någon mensk- 
lig varelse skulle höra henne och kunna komma 
till hennes hjelp.

— Ilvad gör du? — sade Theodor — Vilt du 
se mig ligga död vid dina fotter? — Se här! — 
tilläde han och visade henne pistolen — Se här, 
jag hotar icke tomt och förgäfves; jag afskyr 
mitt lif, om du icke vill dela det med mig.
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Nu såg Theodor så hemsk och så beslutsarai 

O t, alt Rosina vågade icke se upp på honom, ut
an höll händerna för ansigtet och befallde sig i 
Guds hand, och han tycktes äfven ropa till hen
ne att gifva ännu ett anskri. Hon gjorde det; men 
då rusade Theodor fram, tog henne i sina armar 
och ropade ursinnig:

— Trotsa mig icke, Rosina! Reta mig icke! 
dag har modigt hestridt mitt brinnande begär att 
trycka dig till mitt hjerta; men, ser jag, att du 
hatar och föraktar mig, så vill jag göra det en 
enda gång, dricka denna salighet cn enda gang, 
inan jag lemnar denna jorden med dess helvetiska 
«{Val och marter.

Nu hördes snabba steg, som nalkades stugan, 
och inom några ögonblick stod Albert blek och 
andlös vid fenstret, just när Rosina med fortvif- 
lans styrka sökte att slita sig från Theodor, som 
höll henne hårdt fast med venslra armen och pi
stolen spänd i högra handen.

—- Släpp henne, rasaude, vansinniga menniska! 
— röt Albert — Släpp henne, eller du är dödens 
offer!

Theodor märkte Iionom knappt, utan had:
— Rosina, lofva blott att vara min, och jag släp

per dig genast och försvarar dig mot en hel verld! 
Hör du, lofva blott! Ett enda ja, och jag släpper
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dig genast och kastar pistolen tusende mil här
ifrån!

— Albert! — ropade Rosina, som igenkänt lians 
röst — Albert, min goda, älskade Albert, fräls 
mig, om du kan! Jag vill, jag vill löna dig.

— Ja så, — sade Theodor, och nu bröt vansin- 
net alla de bojor, som förnuftet lagt omkring det 
— Ja så, ropar du konom! Nå väl, har du ljugb 
för mig, så skall jag ock straffa dig. Fly genast 
Albert, eller du sjelf är dödens! — Och härvid 
höll han pistolen rakt emot Alberts panna. Al' 
bert studsade en secund, men vek icke ett ögon
blick åt sidan, utan svängde sig in genom feir 
stret, sedan han med ett par tag ryckt bort de 
murkna ramarna.

— Kom icke, Albert, eller jag straffar dig för
färligt! — bad Theodor med en viss sorglighet —' 
Jag vill icke gjuta ditt blod; men, kommer duett 
steg närmare, så gör jag det. Vid Gud, jag gör 
det! Kom derföre icke!

— Släpp henne då! — bad Albert, sedan han
hunnit in i stugan.

— Nej, det gör jag icke, 
ntan du, du skall gå!

— Aldrig, — svor Albert 
är fri från dig, vanvetting!

Och härvid gjorde Albert en rörelse, likasom 
for att rycka till sig den nästan afsvimmade Ro'

ropade Theodor — 

aldrig, förr än ho»



sina; men just då small skottet, och — Ai" 
bert las; simmande i sitt blod. Stugan bief full 
af rök.

Theodor släppte Rosina och kastade sig med 
stum förtviflan öfver ett gammalt bord, och Ro* 
sina sökte samla sina sinnen, för att, om möjligt, 

bistå Albert.
Härligt slut på Rosinas morgonpromenadei

Cap. 2.

Se ekens strid mot stormarna pä jjellen,
Hör suckarna af lundens näktergal,
Då mossan vexer lugn och kall på hållen,
Och musslan sojver i sitt gyllne skal.
Ju högre lif, ju större qval du röner —
Ett kors är denna verld för ljusets alla söner.

Si ag ne lins.

Îiden hade imellertid framskridit mer än man 

skulle tro. Klockan hade i verkligheten varit mer, 
än Rosinas utvieade, när hon iemnade sina rum. 
När den var half till sex, inkom Lona till Gref- 
vinnan och berättade med förundran, att Fröken 
vore redan uppe, klädd och utgången. Grefvinnan 
svarade just icke derpå, utan trodde, att Rosina
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var hos någon af sina bekanta och skulle mota 
henne med dem nere rid brunnen. Grefviniia*1 
H. rar alldeles icke, hvad man kallar tyckmyckeik 
eller hade några särdeles Tante-aktiga prêter 
tioner; derföre brydde hon sig icke just mycket 
om detta lilla afbrott från de antagna vanorna· 
Men, när hon sedan kom ned till brunnen, och Ro- 
sina icke syntes till, och Here andra började frå
ga efter henne, då började äfven den tranquil« 
Tante Julie att känna en orolig förundran. flon 
gjorde sig ett par ärenden, för att i de af brunns
gästernas rum, der llosina brukade vara, söka hen
ne, men allt förgäfves. Fru Staël talar någoir 
Städes .om la timidité de la vieillesse, och, sådan 
denna verkligen är, fanns den i hög grad h°s 
Grefvinnan H. Hon hade icke mod till ett en
da företag och visste nu icke det ringaste, hvad 
hon skulle göra, utan skickade i all tranquilité ef
ter sin bror, Hofmarskalken, och, när han kom, för
trodde hon honom sitt bekymmer öfver Rosinas 
försvinnande och långa uteblifvande.

Oncle Jean Jacques deremot, han blef förvå
nad, förstenad, perplex, utfor i harm öfver vår 
tids egenmägtiga och frisinnade ungdom; men, när 
han litet stillat sig, menade han, att alla re cher- 

cher horde göras tout doucement, tout doucement> 
ingenting brusqueras dermed, ty han påstod (och 
det med rätta), att ingenting i verlden vore tner
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sensibelt än en ung flickas reputation, och att 
minsta tache derpå vore lika ohjelplig som en 
spricka i "ma chère soeur’s toilettespcgel'’, att man 
väl borde göra alla möjliga tentative)' att utleta, 
hvar hon kunde vara, men så försigtigt, att le 
qu’en dira-t-on icke finge det ringaste dermed att 
beställa,

— Var nu tranquille, ma soeur! — sade han — 
Jag skall sjelf, tout doucement, göra en liten re- 
®ognoscering.

Han tog nu hatt och käpp och stnilade ntaf 
helt raskt och fort. Med en äkta diplomatisk fint- 
lighet och under en mängd olika prétexter genom
letade han hvarje möjligt ställe vid hela brunnen, 
der man rimligtvis kunde tro liosina vara. Me», 
som man väl förstår, var detta allt helt fruktlöst. När 
han slutligen ond och duperad återkom till sa chè- 
Te soeur, fann han Albert der, som för länge sak
hat både sin moder och liosina, att icke fråga 
e^er dem. Grefvinnaii hade redan förtrott sitt 
hekymmer till Albert, som stod blek och stum af 
Jorvåning och ängslan.

— Pardieu! Sacre papier! — sade Ilofmarskal- 
hen, när han svettig och ond inträdde — Elle n’est 
Pas à trouver! Jag har sökt henne d’un bout du 
monde à l'autre; men det är allt peine perdue.

vet inte, quelle partie à prendre. Imeliertid har 
îag sprungit mig varm och icke hunnit dricka mera
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än tre glas, och i dag skulle jag ju druckit sju a
åtta peut-être. Du, Albert, far söka efter din coU' 
sine. Jag ger det au diable nu mer att leta efter 
unga flickor. Men, min neveu, jag ber dig, g°r ( 
l'impossible att icke väcka uppseende med dém>ä *

■ o j
dumma échappadel Försök att possédera dig 
mycket du kan! Var tranquil och gå försigtig1 
till väga! Kom ihog, allas ögon äro rigtade på ty
gens comme il faut.

Albert hörde knappt de sista orden och tänk' 
te ännu mindre på dem, utan störtade ut, o*5'1 
hvem som mötte honom såg genast, att han vaf 
häftigt upprörd, så att de mesta vände sig oin , 
och sågo häpna efter honom. Men han märkte 
ingenting, utan med hela kärlekens instinct sprang 
han hort till Theodors boning, som var alldeles vtf 

sjelfva porten. Här började han fråga, om maI1 
visste, huru vida Herr v. S. var hemkommen. HaI1 
fick derpå det svaret, att detta redan skett for6' 
gående aftonen. När han nu började spörja, fic^ 
han veta af en, att han tidigt var gången ut åt ; 
Odensbergsväg- n, af en annan, att ett ungt frui>' 
timmer äfven mycket tidigt vandrat ditåt, och roet* 

dessa upplysningar och ett qval utan like, och e*1 
oro, som man lätt kan fatta, och en fruktan att 
komma för sent, som bevingade hvarje hans steg) 
ilade han utan rast framåt och kom, mer af slntflp 
än förutseende samt slutligen lockad af llosina®



Huru der tillgick,gälla skri, till ilen öde stugan
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När Axel lemnade Theodor vid Motala strand, 
föresatte han sig att med full uppmärksamhet eg
na sig åt de prosaiska ämnen., som voro ändamå
let för denna hans nödtvungna och högst motbju
dande resa. Ack, huru ofta skulle han icke i följ
den ångra den! Men nu åter trodde han sig göra 
som aldra rättast, då han uppoffrade sin smak, sin 
hog för sin så kallade pligt, helst han omöjligen 
kunde inse en hundradedel af de sorgliga följder, 
som denna hans resa haft, ty, hade Axel varit 
Theodor följaktig till Medevi, så skiille troligen allt 
ha stått på helt andra fotter, än nu händelsen var. 
På hela öfverfarten till Vestgötasirandeli var det 
således en ambitionssak för Axel, att utan alla 
distraetioner sysselsätta sig med får, hästar, plo
gar och harfvar; men, när han kom till llödesund 
«eh sagt farväl till Platen och dess passagerare, 
då ilade hvarje hans tanka, hela hans själ, hela 
hans rika hjerta med blixtens snabbhet öfver de 
l)lå böljorna till det lockande och förtrollande 
Medevi. Men ack, han var icke nog lycklig, att 
ej elf i lekamlig måtto få följa sin sjäi och sina 
tankar. Han försökte nu med lock och pock, nu 
med goda ord och löfte otn frisk betalning, att



få en liten båt, som förde honom gent öfver sjön 
tiii Medevi-Iandet, men omöjligt. Han sprang oW 
kring öfver aiit. Han blef ett par gånger onil oci* 
många gånger utledsen; men här hjelpte detick«> 
ty alla möjliga hinder satte sig i vägen för hatlS ' 
enda brinnande önskan. Den innevarande höberg' 
ningen var det värsta. Alla, som kunde ro, g‘n' 
go nu med lian i hand och mördade ängens blot»' 
ster. Flera personer satte han i verksamhet, f‘,r 
att från olika håll söka skaffa båt och rodd»' 
re. Axel var nu åter så fullkomligt den förra A' 
xel inom sig, ty han hade hog att dränka hela de* 
lilla lumpna ltödesund och låta hela det stoU3’ 
prunkande Carlsborg springa i luften; men ban ia' 
de band på sin harm och låtsade vara temiigeii

f
lugn, fast det stormade inom honom förfärligt at 
tusen olikartade häftiga känslor. Först klock“" 
tio om aftonen, sedan han uppgifvit allt hopp, ßc^ 
han ändtligen (ära vare en beredvillig Sundsb») 
en båt och tvänne raska roddare. Axel blef llt' 
omordentligt glad, och, sedan han med några vän* 
ner från Carlsborg, som förkortat aftonens läng^ ! 
för honom, tömt en flaska skummande och fräsaiid® 
Champagne, hoppade han i båten, lycklig och säß 
som en gud, som den, hvilken ett ögonblick var^ 
i ett Eden och ämnar sig dit tillbaka. När ha!l 
hviftat ett slut-farväl till vännerna på stranden, !a' 
de han 8ig ned i båten och öfverlemnade sig
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helt och odeladt ât tankan på Rosina ocli en ro- 
senframtid vid hennes sida.

— O, det är min förklarade Amalia, som â nyo 
^Ppstår för mig i denna hulda, sköna, älskvärda, 
"nga Rosina! Amalia berömde henne alltid, och 
hon hade alltid rätt; men huru himmelsvidt voro 
lcke då alla mina tankar skiijda från detta yra 
harn, som jag aldrig trodde kunna göra annat i 
hela sitt lif, än skratta, skämta och hoppa! Och 
Rosina älskar mig! En enda, enda blick sade mig 
det. Nu, nu först har ett täckelse fallit frånmi- 
Ha ögon. Rosina har flytt mig! O Gud, hvad 
detta gifver henne för en ny glans, hvad detta 
Ställer henne i för en härlig dager förmig! Hvad 
jag kan hlifva outsägligen lycklig vid hennes sida! 
Hvad hon skall blifva lycklig vid min, ty hon äl
skar mig! En himmel ligger blott i det ordet. O, 
3ag vill uppbjuda allt för att efterkomma hennes 
Minsta önskan, ja, hennes orimligaste phantasi, om 
hon skulle hafva dylika!

Och det gamla Ulfsborg, mig så kärt, men så 
ödsligt, det kan ju hlifva en hel verld af sällhet 
Och förtjusning. Mina djerfvaste önskningar haf- 
%a aldrig hunnit den höjd af lycka, som kanbtif- 
Va min lott, om Rosina älskar mig sd, som jag 
det tror, det känner, det anar. Hon, och ensam 
ton i verlden, passar mig. Millioner ljus uppgå 
1,1 på en gång för mig, förblindade, för mig, då-



re, som horde varit egenkärare och mindre miss
trogen, som borde begripit, att den jag så älska
de, skulle älska mig ocli icke Albert, ehuru Al- 
bert är god och mycket älskvärd. Arma Albert, 
livad vill han företaga? Jag vet, jag vet, hvad j 
man kan lida af att se Rosina föredraga en annain 
Och denna arma Theodor! O, att jag kunde dra
ga honom frän vansinnets töckniga halflif, äfnit 
om han skulle känna sig lidande och olycklig! O, 
jag känner mig i detta ögonblick så outsägligen 
lycklig, alt jag älskar hela verldcn och ville gifv» 
hvar och en en skärf af min lycka, men dock icke 
ett enda fint hårstrå ur min Rosinas rika lockav! 
Nej, det är mitt/ Allt annat ville jag gerna dela 
med mig utaf, blott icke henne! Den arma The
odor sade ju: ”Jag vill hära bort henne midi för 
en hel verld”, och jag log åt honom. Men se, 
det är just, hvad jag nu sjelf vill göra och anser 
mig dock tusen gånger klokare än Theodor. liva- 
dan kommer detta? Jo, ty Rosina älskar mig·, 
mig och ingen annan! Tjusande tanka, tanka ut
an like af himmel oeh sällhet! Du förmår göra en i
gud af en menniska------ -

Så här ungefär drömde Axel vaken, under de* 
att han gungade framåt på den lätta vågen, me‘l 
den saliga känslan, att hvarje årtag närmade ho
nom till den efterlängtade stranden. Sd drömde 
han vaken, och snart drömde han detsamma soj-
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mule, fast då med litet mera sans och redighet. 
Han satt då vid Rosinas sida. Han tryckte hen
ne till sitt hjerta, han läste den renaste, fullaste 
kärlek i hennes blickar, han hörde henne säga 
detta tjusande ord, denna kärlekens skönaste ed: 
jag älskar dig! O, min Axel!

O, hvad Axel var lycklig i sin korta, korta 
dröm; men ack, huru han uppvaknade! Dock icke 
hans uppvaknande i båten, ty det var blott en fort
sättning af den förra sällhetsdrömmen. Han bad 
toddarne skynda; men det blåste litet emot, och 
han somnade ännu en gång och vaknade icke, fön 
än man sade: ”Ja, nu är Ilerrn i land.” Axel 
gnuggade snart sömnen ur ögonen, hoppade som 
en fogel i land, betalade roddarne rikligen och 
gick snabbt och småsjnngande: "Steh nur auf, 
steh, nur auf, lieber Schweitzer Bub etc. uppför 
stranden vid Odensbergslandet. En enda gång, 
han påminde sig det sedan långt efteråt, rann ho
nom Tante Lisbeths gamla sats i högen, att man 
skali aldrig "qväda för tidigt på 'morgonkvisten 
men nu skrattade han åt allt kärringprat och tog, 
sjungande allt jemnt, genaste vägen upp till brun
nen, och denna gick just förbi den tomma, öde 
stugan, men som nu var full ”af blod, af angest 
och af kärlek”. När Axel kom den närmare, slu
tade han likväl sin sång och lyssnade, ty han tyck
te sig höra röster der inifrån, och, som han ända



skulle gå-tätt förbi, dref honom en viss ovillkor
lig nyfikenhet att se in genom fenstret.

Färglös, med siehiadt blod och stillastående 
hjerta, och grymt gäckad i sin enda sköna lefnads- 
förhoppning, såg och hörde Axel följande scène, 
sjelf osedd af hvarje menskligt öga: Theodor låg 
allt jemnt sanslös eller bortdomnad eller död, man 
visste icke hvilket, öfver det gamla bordet i ett 
af stugans mörkaste hörn. På den gamla bänken 
halfiåg Albert, och framför honom på knä syntes 
Rosina, som ryckt upp Alberts vest och skjorta 
samt med sina händer och sin näsduk försökte stad- 
na allt det hlod, som flöt ur ett sår mellan brö
stet och axeln.

— Store Gud, livad skall jag göra? —snyftade 
Rosina.

— Rosina! — suckade Albert svagt.
— Ack, du lefver! Gud vare tack, min goda, 

kära Albert! Men, om du dör, så är det för min 
skull, jag ovärdiga, som så illa lönat all din kär
lek!

— Älskar du den vansinnige?
— Nej, nej, aldrig! Men tänk icke på det, låt 

mig ropa efter hjelp!
— Nej, jag dör ändå, suckade Albert nästan 

ohörbart — och jag vill dö så här hos dig; men, 
om ett under kunde ske, om jag kunde räddas, 
Rosina, du lofvade — —
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— Tyst, tala icke! Jag vet, h vad du menar. Ja, 

lusen gänger ja! Jag vill biifva din trogna, hulda 
®aka, jag vill —

— Nej, håll! — ropade Axel — Fullkomna icke 
din ed, llosina!

— Ha, Axel! Detta till! Jord, öppna för mig ditt 
sköte, eden är gjord och orygglig! — ropade Ko- 
sina och nedföll sanslös till marken.

Nu var Axel man och icke någon tragisk a- 
cteur. Som en vind var han inne i stugan. Af 
Rosinas och Alberts få ord, af den på goifvet lig
gande pistolen och af krutröken förstod han nä
stan hela sammanhanget och började nu med att 
gå bort till Theodor och häftigt skaka honom i 
armen, sägande:

— Sofver du, är du död eller lefvande? Svara 
°ch kom mig till hjelp!

Nu först såg Theodor upp, men med vansin
nets hemska, förvridna blick. När han bief Axel 
''arse, tycktes han dock något hemta sig och be
redde sig raechaniskt att följa hans villja.

•— Se der, — sade Axel till Theodor — tag den- 
ha lilla läderskålen och spring ned till sjön efter 
'•'ätten, om du icke vill mörda henne äfven!

Theodor lydde blindt. Axel upplyfte llosina 
* sina armar, gaf henne vatten, öppnade den hårdt 
åtsittande morgonrocken, badade de fina tinnin-



§$§ 22 §§§
gaina Ul CU Ul, l » II 11U ^ 1 I icjih* t u, v v ·« vi vj “ J

hon kom sig före, sade lian:
Ilosina, kan du följa oss gående, så gör det! 

Stadna annars här och samla dina sinnen, tills jag, 
så fort som möjligt, återkommer, och tro, att Gud 
hjelper dig och mig för vår kärleks skull! — hvi- 
skade han sagtare.

— Jag kan, och jag skall följa er. — svarade 
Ilosina, likblek och vacklande, men med stadig 
röst — Jag vill och måste följa min make, i död 
eller i lif!

Axel såg blott på llosina med en af dessa 
blickar, der allt, hvad man kan gifva af kärlek, 
beundran och olidlig smärta, voro blandade; sedan 
beredde han hastigt och beslutsamt en sorts bår 
af det gamla bordet, på hvilken han flyttade den 
ånyo afsvimmade Albert. Med ett tecken visade 
han Theodor, att han skulle taga uti och gå före 
och tog sedan sjelf uti andra ändan af båren och 
började sagta och stadigt vandra fram åt vägen.

— Släpp icke, Theodor, om du icke vill blifva 
mördare ännu en gång! — var det enda ord, som 
Axel yttrade. Ilosina gick stum, än bakom båren, 
än bredvid densamma och sökte nu som förut att 
med sin näsduk stadna det oupphörligt forsande 
blodet ur Alberts sår. Axel blott såg'på henne 
henne, den kanske förlorade, men sade intet. Och 
hvad skulle han väl säga? Endast i romanlifvet
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talar man i en dylik stund — aldrig i verkligheten, 
Död var i hans hjerta, och lif endast uti hans 
smärta.

När man hunnit de små täcka boningshusen 
mellan Odensberg och Medevi, nedsatte Axelsag- 

i ta sin och Theodors börda, sprang in i ett af des
sa hus, som då tillhörde en trädgårdsmästare, och 
der Axel förut visste att det var mycket snyggt och 
trefligt. Här fogade han anstalt, att man genast 
kunde emottaga den sårade Albert, och inom nå
gra ögonblick var han förflyttad i en snygg, god 
säng. Rosina var oupphörligt vid hans sida och 
hade nästan lyckats att stadna blodet.

— Nu skyndar jag till brunnen efter läkaren — 
sade Axel halfhögt till Rosina. — Äfven bör man 
varsamt gifva Grefvinnan H. denna sorgliga un
derrättelse. Ni bör stadna här, Rosina, dels för Al
berts skull, dels för eder egen, ty vid brunnen måste 
detta äfventyr göra så litet uppseende som möj
ligt, om man icke der skall rifva upp himmel och 
jord. Äfven skall jag skaflfa er andra kläder, Ro
sina, ty edra äro förderfvade af blod. Farväl! — 
tilläde han — Ordna nu dina tankar, o min Ro
sina, ordna ock dina kringsväfvande lockar, du 
hulda, arma offer för Theodors rasande kärlek! 
Farväl!

Axel gick, sedan Rosina blott med en böjning
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pâ hufvudet tackat och jakat till al!t favad baa 
Bade och bad ora.

Det är visst ljuft för en qvinna att se en man 
färdig att lyda hennes minsta vink; men tusende gån- | 
ger ljufvare är det for henne att lyda honom, att 
gå blindt efter hans villja, att hörsamma dens be- j 
fällning, som hon på en gång älskar och värderar 
framför alla andra. Arma, nyckfulla qvinna, so® 
alltid vill hafva din villja till lag! Du går miste 
om en ren salighet i lifvet: lydnad for den dn 
älskar.

Ilosina följde punktligt, men mechaniskt, allt 
livad Axel bedt henne om; men hon kunde icke 
tänka derpå. Albert låg i en slummer eller dva* 
la, och, som Ilosina icke visste, hvad hon med ho
nom skulle företaga, inan läkaren kom, ordnade 
hon sitt hår, tvättade blod af händer och ansigte 
samt försökte att, så mycket möjligt var, utplåna 
och dölja de blodsdroppar, som stänkt på hennes 
ljusa morgonrock. Sedan satt hon stilla, tyst och 
tankfull vid Alberts sida. Man säger tankfull, när 
man ofta borde säga: utan all tanka, ty ingen dy
lik vilie reda sig och utgå hel ur det chaos af 
hopp och fruktan, af sorg och salighet, som be
stormade henne. Hon var älskad, och det af Α
χεί! — Hon hade glfvit ett heligt, oryggligt, löf
te att blifva Alberts maka. Dessa voro de punk
ter, omkring hvilka alla hennes tankar vredo sig?
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eien vredo sig utan ordning och sammanhang, än 
ljusa och tjusande, än mörka och dystra, än falla 
af lifvande hopp, än af dödande fruktan. Theodor 
Ilade hon alldeles glömt.

Imellertid tog Axel Theodor under armen och 
gick med långa, skyndsamma steg till brunnen, 
Utan att säga ett enda ord. När de nästan voro 
vid Theodors boning, bröt Axel tystnaden:

— Gå nu tyst och stilla in i dina rum, Theo
dor! SÖk nu att med återvinnande af sans och 
förnuft godtgöra, hvad du hrutit, när du åsidosatt 
kåda delarna! Jag vet, att du kan styra dinasin- 
Uen, om du vill. Men, vill du det icke, så blir 
jag den första, som uppmanar, att man anser dig 
för vansinnig.

— Ja, det är jag ock, men af sorg och ånger! 
— sade Theodor, och det var de första ord, han 
Under hela tiden yttrat, och dessa med en djup, 
ihålig röst, alldeles olik hans vanliga. Axel kän
de nu den första gnistan af medlidande för den 
arma Theodor i denna sak, ty förut hade den 
blott väckt hans vrede, harm och afsky.

— Theodor! — sade Axel mildare —- Jag ber 
dig nu som en vän, kanske den enda du har: Gör, 
hvad förnuftet bjuder! Förhåll dig alldeles stilla! 
Svara på inga frågor! Gif upplysning om intet! 
Neka rakt, att du vetat något om denna händelse!

Axel, III, 2.
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Denna lögn vore dig ovärdig, äfven om du skulls 
vara Alberts baneman och derigenom kunna un
dandraga dig lagens hämnd. Men det är icke foi* 
din skull jag ber dig derom, utan för hennes — 
henne, som äfven du älskade, och hvars lif duna
kanske för evigt förbittrat.

— Jag gör hvad du vill, o Axell ehuru det sma
kat mig bättre att gå och angifva mig som Alberts 
mördare och bedja lagen om min lön. — svara
de Theodor, allt med denna samma domnande röst,
som tycktes bevisa, att all energie, aii kraft, allt 
inre och yttre lif, för det närvarande åtmiusone, 
låg i en sorts dvala. Han ingick längsamt i sin 
honing, och Axel fortsatte skyndsamt sin väg till 
läkaren, som nu, till all lycka, var den återkom
na, allmänt aktade Professorn och icke hans lilla 
motbjudande vicarie och suppleant. Med några 
ord redogjorde Axel, icke just för händelsen, men 
för dess följder, sade Alberts vistelseort och bad !| 
Professorn hasta dit med allt, livad som var nö
digt till kulans uttagande och första förbindnin
gen. De kommo öfverens, att Albert skulle, o.m 
möjligt, stadna qvar, der han nu var, och hela 
saken handhafvas så tyst som görligt var, allt 
för att icke störa brunnsgästernas gyldene fred 
och ro, och för att undvika för mycket prat och 
väsende. Blessuren skulle från början få namn a£
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Derifrån sprang Axel till Hofmarskalken ocll 
gaf äfven honom del af det nödvändigaste sarpt bad 
honom förbereda Alberts moder och följa henne« 
°m hon så åstundade, till det lilla huset vid träd
gården, dit Albert var transporterad. Detta ut- 
fattadt, ilade Axel till Rosinas rum. Ingen men- 
uiska fanns derinne, han hann blott kasta en flyg
tig blick på detta elyseum och ryckte till sig den 
första rimliga klädning, han blef varse. Den var a£ 
svart tibet. Inan han hoprullade den, för att döl
ja den under sin rock, kysste han hastigt detta 
döda tyg, men som snart skulle omsluta hennes\ 
fina, yppiga former, som han mest älskade på jor
den. En liten röd och Ii vit halsduk kom att göra 
sällskap och fick äfven en varm kyss. Utrustad 
med detta, ilade Axel på återvägen. Alla dessa 

I värf hade Axel uträttat så fort, att han snart 
Upphann Professorn, så att de tillsammans ankom- 
»0 till Albert, hvilken ännu låg i samma djupa dva- 

j ta som vid Axels bortgång. Professorn hade ett 
biträde med sig, och llosina drog sig förvirrad 

, «ch ängslig undan, när läkaren skulle försöka att 
sondera såret. Hon gick sagta och, som hon trod- 

I de, obemärkt ut i den lilla trädgården. Hon ha- 
î de icke mod att höra läkarens första utsago. Der- 
i På berodde ju så gränslöst mycket! Rosina kän- 
! de, med ett aggande samvetsqval, att hen kke 

n°g, icke tillfyllest bedt G}ud för Alberts vederfå-
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ende. Hon kände det, emedan det var så. Hon 
skyr.iri.de nu långt bort i en mörk, skuggig vråaf 
trädgården, kastade sig ned på jorden, gömde sitt 
tàrfoüa anlete i sina händer och började bedja:

Gode Gud, förlåt min uselhet! Gud, träd 
imeîlan mig och den mörka magt, som vill föile· 
da mig att ieke med hela min själ, hela mitt hjer- 
ta bedja om min goda, redliga Alberts lif! Öfver- 
tyga mig, o min Gud, att, om han doge, så här för 
min skull och för att hafva älskat mig så upprig- 
tiçt, så mycket, att han vågade sitt lif for mig, 
att jag då aldrig mer kunde känna en lugn, en 
ljuf stund — om än — om Axel än — O, min 
Gud, ryck bort den sköna, men förledande bild, 
som står i mellan Albert och mig! Jag vill, jag 
vill i detta ögonblick helt och odeladt egna mig 
och min hog åt Albert, om han iefver, och, om 
han dör — åt hans minne.

Rosina steg upp, kanske något lugnad, och 
ämnade gå in, för att höra resultatet af läkarens 
undersökning; men hon stadnade plötsligt, ty strax 
bredvid henne stod Axel, tyst och dyster, med 
korslagda armar och i en ställning, som bevisa
de, att han kanske stått så en längre stund och 
således må hända hört Rosinas bön och löfte. 
Rosina sökte att repa mod och ämnade att tyst 
och stilla gå förbi Axel; men detta ingick inga-



lunda i hans plan, utan nu tog han Rosîaas hasà 
och utropade smärtfullt:

— Rosina! O, att det skulle vara i«, som vi den
na dag återsågohvarandra! Jag hade tänkt mig det
ta ijufva, efterlängtade återseende så himmelsvidt 
skiljdt från hvad det blef. Säg, Rosina, säg, tänk
te du dig icke äfven framtiden med andra färger 
Sn nu? Svara blott på denna min fråga!

— Den hör ieke mer hit. — svarade Rosina 
allvarligt och ville gå.

— Nej, Rosina! — återtog Avel — Du måste 
höra mig ett ögonblick. Dessa äro nu dyra. Lif 
eller död, ve eller fröjd kan bero på ett af dem. 
Svara mig på en annan fråga: Har Albert haft 
något ögonblicks sans? Tyckes han veta den oför
nuftiga, svärmiska, dåraktiga ed, som ögonblickets 
fasa och din egen förvillelse och förskräckelse 
aflockade dig?

— Han har icke talat, icke öppnat ögonen se
dan dess. — svarade Rosina, med blicken häftad 
på jorden.

— Nå väl, Rosina! —utbrast Axel häftigt — Var 
nu förnuftig, upprepa, förnya icke denna vansinniga 
ed! Albert känner den icke. Låt honom få vara 
okunnig derom! Tro mig, o Rosina! En man är 
icke en rjvinna tack skyldig, som gifver honom sm 
hand, utan sitt hjerta. Och ditt hjerta, o Rosina!



O, se på mig, se mig i ögonen en enda gång, blott 
eu enda! — Jag ber dig! — Se upp på — din Axeü

_ Nej, Axel, — stammade Rosina — jag vdl
icke dröja längre bos dig. Mörka magier göra | 
då mina beslut vacklande. Jag måste gå. Jag 
måste väl fylla mina löften — om — om än hjer- 

tat brast.
Axel tog häftigt Rosinas arm.

__ Nej! — sade han — du får icke gå ännu.
Du är den enda qvinna, som jag på en gång sagt 
att jag älskade och att jag ville ega till maka. 
Denna hyllning måste du besvara på något för mig 
tillfredsställande sätt: Lefver Albert, och han upp
tagit ditt förhastade löfte—nå väl, då äro vi skilj- 
da för tid och evighet, ty äfven för mig är löftet 
heligare än allt annat. Men, dör han af sina sår, 
men är han alldeles okunnig om, hvad du i ett 
ögonblicks förtviflan och öfverdrifven tacksamhet 
lofvade — då, Rosina — då, min llosina! — — 
Och han tryckte den halft motsträfviga flickan 
mot sitt högt klappande hjerta.

__ Då! — sade Rosina nästan ohörbart och låg
ett ögonblick lugn, stilla mot hans bröst.

Men snart slet hon sig medvetslöst ur Axel* 
famn, ilade, förföljd af sitt aggande samvete, sin 
tvekan om hvad som var rätt eller orätt, sin vill
rådighet, om hon skulle lyda Axel och sitt egei 
Jijertas sirensång eller sin förra föresats, förföljd



af sin brinnande kärlek till Äxe! och sin ovillkor
liga motvillja att tillhöra hvarje annan man än 
Axel, än den enda, hon någonsin älskat och kunde 
älska.

Axel stod der så ensam. Hans famn var så 
lom, hans hjerta hviskade redan om ett för evigt 
förloradt eden.

■— Gud! — utropade han efter en lång tystnad 
och slog sig häftigt för pannan — Skali det då 
evigt 1)iifva mitt hårda öde att se mig älskad —ty 
hon älskar mig — och ändå alllid nödgas gilla 
den qviuna, som för en annan uppoffrar sin kär
lek till mig? Detta är höjden af marter. Kunde 
jag bara öfvertyga mig sjelf, att hon hade orätt, 
att hon lade för mycken vigt på sitt förhastade 
löfte, så tycker jag mig äfven kunna öfverbevisa 
henne derom. Men den är en djefvul i menni- 
skoskapnad, som vil! förleda en annan till hvad 
man anser orätt sjelf, hvad man inom sig fördömer. 
Nej, ödet skall få döma öfv.er oss. Jag underka
star mig frivilligt och fullkomligt dess villja.

Han lemnade nu hastigt trädgården och in
trädde i huset. Der mötte honom en syn och ett 
ögonblick, som det ville Axets styrka att fördra
ga: kulan var lyckligt uttagen. Albert var för
bunden och någorlunda återkommen till sans. Hans 
moder och morbroder sutto på hvar sin sida om 
hans säng, och llosina låg på knä framför honom
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med något kylande medicament, som hon då och | 
då höll intill hans läppar. Doctorn intalade Gref- i 
vinnan tröstande ord och försäkrade henne på sin 
heder och vid sin erfarenhet, att såret visst icke \ 
var dödligt, icke en gång farligt, fast djupt och 1 
mattande. Albert öppnade då och då ögonen och 
sade afbrntet: Sörjen icke—mina älskade! — Om 
jag dör — — så är det för henne. — Om jag —· 
lefver — så blir det för henne — ty — hon har 
lofvat — —

Axel hörde icke mera, utan störtade ur rum
met, och, som han nu ansåg sin närvaro icke behöf- 
lig för Albert eller för någon, ilade han till en 
varelse, som ingalunda slumrade på rosor, och soin 
mången troligtvis fått en verklig afsky för. Vi 
mena den arma Theodor.

När Axel kom in till honom, gick han fram 
och åter på golfvet. Hans blickar tycktes vara 
frågande; men hans läppar voro slutna, likasom 
kunde de aldrig öppnas.

— Tacka Gud, Theodor! — sade Axel, blek och 
med inre förtviflan — Du är ingen mördare. Al- ! 
bert dör icke; men din vansinniga geniing har 
dock åstadkommit alldeles motsatsen af de följ
der, du beräknat. Ilosina, som annars aldrig, nej, 
aldrig hade blifvit Alberts maka, är nu hans tro- 
lofvade, och detta har da sammanfogat genom ditt 
otyglade begär att sjelf skaffa dig rätt. Se nu,



här har du frukten af att rusa fram i lifvet, ut
an att lyda hvarken Guds eller samhällets lagar, 
b lott dina egna, sjelfskapade, förvillade idéer!

Theodor staduade tvärt, — ögonen rullade 
( hemskt, iäpparne darrade* och vid ett lugnare till

fälle hade Axel ångrat att så har ha retat hans van
sinne; men nu var Axel i det mest upprörda till
stånd sjelf och kände ett behof af att bryta ut 
på något; icke underligt då, att det träffade sjelf- 
va upphofvet till så gräsligt mycket ondt. Vs »- 
3ΓΟ dock långt ifrån att gilla Axel. Vi anföra blott 
saken, sådan den är och sådan den skulle vara, 
när ödet afkunnat sin hårda, oomkullkasteliga dom 

! öfver hela hans framtid, som så nyss lyste med 
gnid och rosenfärg under aznrbla himmel, mett 
som nu låg mörk och hemsk som svarta jorden 5.

; en Becember-natt.
— Bryt icke ut i något raseri, Theodor! — sade 

Axel med ett visst förstenande, hemskt lugn — 
Jag blir icke rädd och är din öfverman i styrka, 
ändå. Ett enda försök, och du rullar genast pä 

' vägen til! Vadstena; men, behåller du den sans 

och det förnuft, som anstå mannen äfven i lifvets 
bittraste, hårdaste och förfärligaste stunder, sa 
tillbjuder jag dig, nu som förr, min vänskap, e- 
aktadt den himmel, du nedrifvit äfven för — — 
dock icke ett ord der om! Frid och försoning, 
Theodor! Vi haft» kanske mera gemensamt, an
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du tror, ocli bör ingen af oss längre vandra här, j 
utan, är du dermed nöjd, så resa vi genast här
ifrån, och du följer mig hem till min gamla borg· 
Den passar rätt bra för oss båda, helst om en tid, i 
då höstvindarne rasa, de gula löfven yra, jorden är
svart, och himmelen är grå, och natten är lierr® 
öfver dagen, »å är Ulfsborg härligt!

Axels tilltal hade, om ieke just så heräknadt, 
dock gjort en önskad verkan på Theodor. Ha« 
motarbetade sjelf det utbrott af raseri, som han 
kände var färdigt att bryta iöst. Följden af alb 
detta blef: att ban, kämpande med alla sina våld
samma känslor, kastade sig på sin bädd och föll 
uti häftigt, nästan barnsligt gråt, efter hvilket ban 
bief alldeles stilla och, som det tycktes, döddugn. 
Axel bad hans gamla betjent icke lemna honom, 
utan göra skyndsamt anstalt till afresa. Denne 
ville väl protestera litet och tala ora ”nådig Pa
tron hemma etc.”; men Axel, som i dag mindre 
än någonsin var fallen för onödigt prat, sade bara:

— Raisonnera inte, min gubbe, utan tacka Gud, 
att din herre kommer sin väg, och det under mitt 
beskydd! Ty jag har tagit på mig allt ansvar för 
honom, och han har ställt så till för sig, att här 
vid brunnen kunde han icke vara, och hem med 
dig följer han visst icke godvilligt.

Den gamle tjenaren måste medgifva detta och 
äfven slutligen, att det hästa parti, som hans her-



re kunde taga, vore att följa Baron Löwenstern till 
hans hem.

Medan Berggren i största hast satte allt i 
ordning till afresa, skref Axel följande:

”Ilosina, farväl! Af detta enda ord ser ds, 
”att jag gillar dig och — afstar dig. Du tillhör 
''oåterkalleligt Albert. Jag inser det nu och vill 
”icke plåga dig med min, icke mig med din an- 
”blick; derföre, farväl! Det vore något infernaliskt 
1 uti att nu uppdraga den tafla af säilhet, som kun- 
”nat blifva vår lott, hör du, vår! — Min och din! 
”Men, tyst dermed! När ödet vill styra oss med 
’’jernhand, böra vi bära det med stalsatt bröst. 
”Gå din mulna framtid lugn emot! Fyll dina plig- 
”ter, så godt du kan! Jag skall göra så med. Kan- 
”ske mötas vi en gång i ljusare rymder, der slum
men icke är en magt. Farväl, Ilosina! Tänk mig 
”hädanefter blott som din broder, ty jag vill, att 
”du skall vara lycklig, du renhjertade, ädla tivin-
”na! Jag deremot — tänker dig som------- Nej,
”farväl! Jag gör illa.”

Och hvarföre skref Axel detta bref? Hvar- 
före? Fråga snö’n, hvarföre han faller i den phan- 
tastiska formen, och icke i den! Fraga molnen, 
hvarföre de äro breda och icke smala, hvarröre 
de gå hit och icke dit, och fråga ett älskande och 
lidande hjerta, hvad Utvägar det ofta tager, för 
att g if va någon luft åt sin smärta! Att vika för



pligt och nödvändighet Er en skyldighet, att Λϊ 
ett älskadt föremål, när detta tillhör en annan, 
hjuda ose förnuft och rättkänsla; men att göra 
detta utan allt afsked, utan att ännu en gång » ! 
lifvet tala eu hräckt oeh härjad kärleks sista ord, 
det är något, aom må hända hade varit möjlig* 
för en af forntidens martyrer eller Stoiker, men 
ieke for Axel, i hvars ådror det Löwensteruska 
heta hlodet mer liknade en flytande eldmassa 
än det hlackröda vatten, som långsamt gör sin giH® 
rund i hvardagsfolkets så kallade ådror-
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Cap. 3.

Bröder, om er lyster
Till att veta, hvem hon var:
Sä är hon en syster 
Till bror Bredströms far;
Eljest blek och tyster,
Såflig uti tal och svar.

B e lim a n.

— H^rökenl — Kära nådi-Fröken, vakna! — Nå- 

di-Baron är hemkommen, och en till, — Kära 
Fröken, vakna!

— Hvad säger du, Cajsa-Lisa? — utropade 
Tante Lisbeth, i halfsömn — Är han kommen nu? 
Äro de redan här? Midi i natten! — Herre Gud, 
att så komma öfver en stackare, utan förebud 
eller bref! Såg du henne, som är med? — Hur’ 
ser hon nt? — Talte hon? — Hva’ sa’ hon?

_ ]yej5 bevars! — svarade Cajsa-Lisa ·— Ho’
sa’ ajdri’ e’ glosa, — och, är det en qvinnfolka- 
menniska, så är hon alldeles obäkeligt lång; men 
kanske di ä’ tockna der utomlands ifran.

Tante Lisbeth hade under tiden gnuggat söm
nen ur Ögonen, rifvit ur en af sina papilloter, 
påsatt en strumpa på ena foten och en toffel på 
den andra samt krupit m i den redan bekanta,



stickade, snäfva ullstnbben och var just färdig 
att kasta gröna ullshawlen om sina magra axlar, 
då en ny estaffefte uppenbarade sig vid vår älska- 
de gummas lever. !

— Jag kommer, jag kommer! — brummade Tan
ten — Det är ju så häpet, som skulle man rifva 
smör ur elden. Jag kan inte hinna fortare, om 
än Kung Orre sjelf salt i porten! — ropade hon 
emot den inkommande; men hvem kan beskrifva 
hennes stupefaction, och indignation, och jung
fruliga häpnad och förskräckelse, när budet med
förer helsning frän Nådig Baron, att Fröken in
galunda skall göra sig besvär att stiga upp eller 
anstalta om mat, ljus och dylikt, emedan Baron 
redan höll på att lägga sig, likasom den främ- 
mande, allt i Barons egna rum.

— Nå, Gud förlåte mig mina synder! — sade 
Tanten och satte sig ned, af lutter harm — Tvi 
vale hela verlden, att jag skulle upplefva slikt, 
och att mina gamla ögon skulle se en sådan styg
gelse, en sådan oanständighet, ett sådant sede- 
förderf och elände! — Inne hos Baron, säger du! 
— Misstar du dig inte? I gröna kammar’n, vill 
du säga, eller huru? — Var det inte så?

_ Nej, bevars! — svarade kjortel-adjutanten —
Baron hade tydligt sagt åt Beata: ”Bädda åt 
den främmande här på soffan!”

— Fy fankeu! — sade Tanten och spottade —
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Gud förlåte mig, som svär; men jag kunde aldrig 
föreställa mig maken scandal, och det af Axel, 
som — — som — tilläde hon med redan vatten- 
lagda ögon — jag en tid tänkte att gifva allt det 
lilla, jag i all ärbarhet, och anständighet, och 
kyskhet hopsamlat. Merf* se, det skall da inte 
bli’ utaf, äfven om han gick och tiggde med sin 
Dnlcinea! — Tvi tusan! — tilläde hon i en hvass 
och bitande ton, torkande ögonen på den, lika 
hvassa och bitande, gröna ullshawlen.

Som Cajsa Lisa och hennes kamrat intet mera 
tyckte sig hafva att uträtta hos Tanten, utan ger- 
lia önskade att få komma ned, dels för att få skrat
ta, dels för att få reda, af Berggren och kusken, 
på alla omständigheter med den förmenta utländ
ska damen, bäddningen och allt annat, — aftrou- 
pade de så sagta, inan Tanten ännu rigtigt slutat 
sin sista diatribe. Ensam vorden, tyckte den go
da Tanten icke, att det lönade mödan tala och 
prata, utan företog en alldeles ovanlig och ny 
sysselsättning: Hon tänkte nämligen. — Se här 
några fragmenter af tankarna:

— Tiden är förfärlig nu! Hvem skulle väl for
dom, I mina unga dagar, sett ett sadant tilltag? 
Kors, hvad de karlarne ändå äro otäcka, när de 
bitit Iiufvudet af skammen, och tänk, det har Axel 
rigtigt nu gjort! — I morgon flyttar jag. — Sist 
i öfvermorgou. — Eller kanske, för hailonsyltnin-
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gens skull, far jag väl vänta tills Fredagen elle* 
Lördagen — (nu åröpo ögonen). Att jag såsköl' 
le lemna detta gamla liedershus! — Uj, uj’· " 
Gifva plats åt Axels — — fy, jag vill icke säga? 
livad! — Om de ändå varit rigtigt vigda! — " 
Tyst! — tänkte hon, och här stadnade alla t»»1” 
kar en lång stund. — Tyst! — (återtog hon) " 
Kanske de äro hemligt gifta! — Hå, hå! — (Pu' 
stade hon) — Det var en lättande tanka! — 
skulle jag väl vara qvar ännu en tid, tills all syl*' 
ning och inläggning och torkning är gjord. Acfc 
min gode, nådige Gud, — (bad gumman, med in
nerlig andakt) — gifve, att denna min förmoda» 
icke slår slint, utan alt de äro Ohristligt och rig
tigt sammanvjgila till äkta makar, — så skall ja? 
gerna stadna qvar, både öfver stora stöpet, och 
höst-slagten, och lin-liäcklingen, ja, till och med 
öfver Julsysslorna och sjelfva helgen, om så skul

le vara!
Gumman Lisbeth, likasom hvar och en, hvilkei» 

ber Gud af godt hjerta och för den goda sakens j 
skull, kände sig verkligen lättare och lugnare till 
sinnes efter denna bön. Sofva kunde hon dock 
icke. Hon steg å nyo upp. Det började dessut
om redan att dagas på den härliga Juli-morgo
nen, och, sorn gumman allt mer och mer styrkte 
sig sjeif i sin önskade tro, om Axels biläger, flin-' 
derade hon på diverse nödiga bestyr, som hon»
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nu på morgonkvisten, inan Axel ocli hans utländ
ska Friherrinna vaknade, — kunde hinna alt ut
rätta.

— Pliug, pling! — ringde hon — Cajsa-Lisa 
skall få gå efter miu nya, bruna bombasinsrock 
och den sista mössan, llosina gjorde mig· Ï 
Pling, pling! — Frukosten bör serveras i matsa
len, och nya servicen tagas ut. — Pling, plingeli 
pling! ■— Alla öfverdragen böra tagas afmeubler- 
na; men floren öfver kronor och speglar fa sitta 
f|var. Det får den nådiga damen ursäkta, ty just 
WU är värsta flugtiden.

Nu kom Cajsa-Lisa. — Hon blef högst för
vånad öfver denna Frökens nya sinnesstämning, 
ty Tanten började genast:

— Jag var för dum i natt, som kunde tro slikt 
om vår hederliga herre och husbonde. Nu vet 
jag, hur’ saken står. Hjelp mig nu bara att få 
allt i ordning! Gå efter min nya rock! Tag hit 
tyllmössan med de violetta banden! Stäng skå
pet, huru brådtom du har! Ropa på Märta och 
Reata! Gå ned och hed köksan lägga gorå-jernet 
5 elden, säg — jag kommer strax! Var det inte 
t'ai, att vi hade så skuradt ocli i full ordningi 
Jo-jo, det är min gamla princip att aldrig skju
ta upp, hvad som ändå skall ske. Fänk, om de 
kommit öfver oss, när allt stod upp-och-ned-på i 
Rela huset! Gardinerna nedtagna, meubierna på
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gården för att piskas, och alla ruin under f'1" 
damning eller skurning. — Nä-nä, man skall allt 
tacka Gud, som äfven i tocket styr till det bästa.

Och nu suckade Tanten helt andäktigt, hy8' 
sade sedan på sig tyllmössan med violetta rose11’ 
knippade upp ärmarna på bombasinsrocken, kn*h 
ett mörkblått förkläde helt provisionelt för i°r 
gen och tog stora nyckelknippan, för att traf'4 
ned, men vände om i dörren och tog hela nyc' 
kelskåpet. Till hvem lion mötte sade hon: 
var alldeles ett misstag af mig i natt!” — och, βο”1 
ingen motsade henne, utan tvärtom någon s'3' 
rade: ”Ja, gubevars, det fingo vi veta se’n ^ 

Berggren! — så styrktes hon ailljemnt i sin tf*t 
att om några timmar få se Axel och sin nya »*' 
éce. Gamman stassade nu så förfärligt, att b0" 
icke hann afhöra en enda af Berggrens nndet' 
rättelser ur tredje, fjerde hand, ntan sköt g311' 
ska visligt upp det nöjet, tills hon sysslat i från 
sig. I matsalen, der frukosten skulle servera*) 
höll hon ett gräsligt väsende och kattrakande' 
Allt gammalt skulle gömmas, der hvarken sol 
1er måne sken, allt nytt plockas ut och 
på parade. Cajsa-Lisa svängde, Beata sväng1'6’ 
lille Olle svängde, och midi under allt detta, f3' 
re klockan sju, — hvem står icke bakom Tanta11 
och klappar henne vänligt på axeln, om ej de11 
Iiemkomna borgherrn!
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— God morgon, kära Tante! — Förlät, att vi 
Störde Tante i natt; men dagen var sä varm, att 
f> heldre reste på aftonen och natten.

— Skadar visst icke, kära Axel! — Dn är väl 
herre här, att håde komtna och fara, huru dags 
du behagar; men, — sade gumman och rodnade 
hivärtes, ty utanpå syntes det icke — men, men, 
redan så tidigt uppe! Huru mår ditt res-såll- 
skap?

— Mycket bra, kära Tante! — Skall snart haf
fa äran presentera.

— livad tror du, skulle smaka till frukost? — 
frågade Tanten, mycket förlägen — Kaffe, thé, 
eller chocolade?

— Det vet jag visst icke; — sade Axel — men 
se, der kommer han sjelf och kan gifva besked 
derpå!

— Han sjelf! — studsade gumman. Och si, 
den mörka, långa, dystra Theodor stod stum, 
Som vanligt, framför vår älskade och förfärade
gumma!

—- Herr von S., en af mina vänner! — sade A- 
Xel artigt.

— Hvarifrån kommer han så tidigt? — fråga
de Tanten sagta.

— Han kom med mig i natt. — svarade Axel.
—- Hvar har han då legat i natt? — sporde
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Tanten med yttersta förvåning, under det Thei‘ 
dor gick bort i ett ailägset fenster.

— ï mina rum, — vidare får Tante fråga k8' 
nom sjelf. — genmälte Axel, svagt små!eeiiJe! 
samt tog nu sin mossa och gick ut.

Efter en lång, oändligt stum paus, under !i'd' 
ken Tanten bjudit till att reda sina gamla 
formera nya tankar, gick hon fram till Theod°ri 
gjorde front och ställningssteg för honom od1 
skrek, det gällaste hon knnde, i den tro, att TtjM' 
dor var en utländsk broder till Axels fru elle! 
en cousin åtminstone:

— Förstår min Herre Svenska?
Theodor for upp, likasom nr en dröm, o<$ 

svarade blott ett enstaka: — ”Ja!”
— Det lär inte vara mycket. — mumlade TaB' 

ten, öfvertygad, att han icke begrep hennes oi'd· 
Nu harskade hon sig åter:

— livad tycker min Herre om Sverige? — gall' 
skrek Tanten å nyo, för att komma på trafve® 
med det välsignade tala.

— Land och natur äro härliga; — svarade TheO' 
dor, likasom drömmande — men menniskorna *' 
ro sig lika öfver hela jordklotet, — usla, bedrag' 
liga, föraktliga, fala.

— Kors, en så oärlig menniska! — tänkte TaH' 
ten; men högt, ja, mycket högt och hvasst, sade 
hon;
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— Jag hoppas, min tillkommande niece icke de

lar min Herres aversion för Svenskarne, ty det 
Mir allt för beklagligt.

— Det vet jag inte! — svarade Theodor och 
fetirerade i detsamma ut genom den dörren, 
Axel sednast gick, hvilken han, under Tantens 
Spörsmål, allt mer och mer närmat sig.

— Den ser nu splitter galen ut! — sade lau
ten för sig sjelf, sedan han var utgången — Be
vara mig Gud, om jag skall lemna detta stora, 
trassliga, kinkiga hushåll till maken dårhushjou! 
Men det är, som jag sagt: de der utländningarne 
ka icke Vett för fyra styfver, utan borde ga i 
gångstol i all sin lifstid, som ett ett-års barn.

Tanten satte sig nu vid frukostbordet i fuli 
Positur. Requirerade upp kaffe, thé och ehoeo- 
lade, väntade stund på stund; men hvarken her- 
farne eller niècen hördes utaf. Hon blef slutli
gen sä otålig, att hon föresatte sig sjelf göra en 
liten recognoscering. Hon trippade sagla till Α
χό Is rum, lade örat behändigt vid nyckelhålet och

tyesnade.
Men ingen fjäder rörde sig.

— Hon sofver ut efter resan. — tänkte Tanten; 
»»en hon gjorde sjelf i största hast ett skutt åt 
sidan, då Berggren plötsligt öppnade döiren och 
kom ut med en börda af herrkläder, som skulle 

’åskas och borstas.



— Jag skulle just fråga, hür’ det stod tili we1^ j 
Friherrinnan, — sade Tanten, något förlägen, till 
Berggren — samt om hon icke heldre behagad 
Cajsa-Lisa eller Beata till hjelp vid toiletten, äfl > 

er, min kära Berggren.
— Nu kollrar gumman på morgonqvisten! 

tänkte Berggren samt fortsatte tyst och skrattaH' 
de sin gång ned till betjent-rummen.

— O, tider! O, seder! — suckade Tante B's' 
beth, som nu åter var vorden ensam vid del* 
stängda dörrens nyckelhål — Rättnu vet man jfl 
inte, hvad som är anständigt eller icke. Fy tö' 
san, att så der låta en karl, en betjent, gå och 
svansa fram och åter, medan man klär på sig el' 
1er ligger. Det skulle jag aldrig gå in på, o«1 
mau gaf mig aldrig det, Gud förlåte mina syö' 
der! Men de utliindskonia, de utländskorna, de 
liafva icke mera skam uti sig, än jag vet inte 
hvad. Derföre tåla de oss heiler inte, vi Sveii' 
ska fruntimmer af en viss qualité. Men kariske 
det stackars kräket (tänkte gumman, godsint)» 
kanske hon icke kan göra sig förstådd, ty Berg' 
gren, tänker jag, lär icke vara någon öfverdätt' 
gare i Franskan, fast han går på och slabbra( 
för pigorna. Jag har lust att gå iu sjelf ocf* 
med de få ord, jag sjelf kan, tilibjuda henne roi11 
eller Cajsa-Lisas tjenst.

Sagdt och gjordt! Med något darrande Itanå
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I V|,ed hon om nyckeln. Icke utan en viss ångest 
lief hon in. Men se, no behöfdes Hotbergs, Ho- 
gartlis och Molière’s pensel, för att måla den för
maning, af hvilken gumman intogs, när hon icke 

! fann den minsta skymt af den hon sökte. Hon 
fjeskade fram och åter, letade och snokade öfver 
allt, gjorde precist som när något är förkommet, lyfte 
På saker och ting, under hvilka det bortkomna icke 
ens kunde få rum, och utropade slutligen: ”Skall 
Jag tro, att hon är en hexa, som kan göra sig o- 
synlig? Nej, är här någon trolldom, magnetism 
eller dylikt med i spelet, då lemnar jag detta 
gamla hus i denna dag; hon får sjelf sylta sina 
hallo n, bäst hon kan; rensade äro de.”

Nu skrek och ropade man efter Fröken, att 
i Herrarne voro inkomna och ville hafva frukost, 

och, när gumman, andtruten och förvånad, nedkom 
* salen, föresatte hon sig att göra processen kort, 
taga sig courage och sjelf fråga Axel, huru allt 
detta hängde ihopa. Så fort hon fick se Axel, 
«larcherade hon rakt fram till honom, satte båda 

j händerna i sidan och frågade med en heterogen 
tt'ine och ton:

— Hvar är din unga fru, min kära Axel? Hvar- 
före tillåter du mig icke att få göra hennes be- 

I kantskap, eller skola vi gå så här och spela kome- 

j tlt hela dagen?
I — Hvad i Herrans nama vurmar Tante om? —
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svarade Axel, bittert och sorgligt leende — 
har jag någon fru ännu, oc!t knappt tror jag, att 
jag någonsin får någon — tilläde lian med e·1 
mörk blick. Men, for att komma ifrån sina olid" 
liga tankar, fortfor han i en ton af artificiel1 
skämt:

— Kanske Tante tror, att min langa v än, Theo
dor v. S., var en förklädd dame med iöspoliso- 
ner‘l

Om Theodor någonsin brukat skratta åt nå
got löjligt, skulle han väl gjort det ät detta lu
stiga qui pro quo; men han var lika mörk och all' 
varlig, och Tanten svarade, litet harmsen, under 
det hon hällde uti kaife:

— Kära du! Jag tror nu ingenting mer i hela 
verlden, och för mig må man gerna göra så mån
ga hemligheter man vill, jag är hvarken nyfiken 
eller häpen på någonting.

Som det är en erkänd sak, att man äfven med 
en bitter smärta i hjertat kan gapskratta, må in
gen undra, om man bekänner, att detta bief Axel 
omöjligt att icke göra. Men, ju mer han skrat
tade, dess snurrigare blef Tanten, och slutligen ut
brast hon:

— Jag kan icke begripa, hvad du finner så ro
ligt uti, att jag för matanstalter och allt annat 
gerna ville veta, om du hemförde en utländsk fru
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i natt eller icke, ty, att du varit förlofvad utrikes, 
vet livar enda menniska.

— Både det ena och det andra, min goda Tan
te! — sade Axel, sedan han försökt att stäcka sitt 
ekrattbegär — är en stor och orimlig villa, uppfun
nen, Gud vet af hvem. Nej, kiira i ante! tilläde 
kan tankfullt — ingen fru har jag, och ingen 
skaffar jag mig, snart åtminstone. 1 ro mig!

Dessa orden utsagda, tog Axel Theodors arm, 
och de gingt» ut tillsammans.

Tanten var stum af glädje, men äfven af för
undran, af sviken nyfikenhet och af harm att ha blif- 
vit sä narrad, ty nu skyllde hon hela denna my
stification pä — ”det försmädliga tjenstfolket, som 
alltid hade sin lust och glädje af att narra gam
malt folk”. Bäde Cajsa Lisa-, Beata, lille Olle och 
köksan fingo skrapor och snubbor, hvar för sig 
och alla i gemen, och först i hallon-syltningen 
dränkte hon sin förtret och sade för sig sjelf, un
der det hon skummade syltgrvtan:

— Aldrig skall jag tro de tofsorna och slynor- 
n» och pojkarne, utan bara rätta mig efter mitt ^ 
egna goda omdöme ocli mina egna skarpa ögon.

O, kortsynthet utan ali gräns! VårgodaTante 
kade ieke ringaste aning om, att hela Axels inbillade 
färlofning och alla de händelser, som varit en följd 
deraf, hade sin urkälla i gummans egen svaga hjer- 

Axel, III, ».

i
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£sa, der de verkligen voro upprunna ifrån aldra fot" 
sta början. Och hela sitt sorgliga förhållandetiN 

liosina, den enda qvinna, som så ootsägligen v»1 
passat till Axels maka, hade han egentligen at1 
tacka Tantens hjernspöken och dumma inbihlnin' 
gar för, om man noga följt händelsernas gång.

Och detta anade icke gumman ett enda ögon' 
blick, utan gick med det bästa och lugnaste sarti' 
vete i verlde'n, på hvilket ingenting i denna stnfl" 
den tyngde, om icke den rysliga händelsen, att, 
just som hon skulle hälla uti de nysyltade hallo- 
nen — sprack burken!

Men följderna af den katastrophen med dess 
både tragiska och komiska sidor lemna vi allde
les derhän, för att vända vår hog från Tanten till 

Axel och Theodor.

Cap. 4.
At leve ukiendt er at leve umisskiertät· 

R a h b e c k.

Jf^xel gjorde, hvad en man bör göra, han sökt® 

att bortjaga hvarje tanka på en sak, som var for
bi för evigt, och att inrymma i sin själ andra n}a» 
gagneliga, honom värdiga idéer. Men ack, bj«r
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tat var och fôrhlef tomt, dernti ville ingenting 
nu mer taga plats. Theodor hade under hela re
san varit ovanligt lugn och stilla, eller snarare, 
hvad man på ett språk, som är så oändligen myc- 

j ket rikare än vårt, kallar morne et taciturne. Stun
dom märkte man dock, att detta icke var natur, 
ntan att han synbart kämpade mot sina uppbru
sande sinnen och gjorde våld på sina häftiga kän
slor. Axel såg detta med en viss tillfredsställelse 
°ch trodde sig nu med skäl vunnit en betydlig 
seger öfver hvad^andra kallat Theodors vansinne, 
men livilket hans ljusa blick mer ansåg som en hög 
grad af mjält-sjuka, blandad med menniskohat och 
vanan att aldrig tygla sina känslor eller gifva vi
ka för någon annan än sig sjelf. Att detta kun
de öfvergå till vansinne och verkligen redan gjort 
det åtskilliga gånger, nekade icke Axel; men han 
trodde äfven, att, om dessa utbrott så smånin
gom kunde förekommas och undanröjas, skulle de 
slutligen alldeles kunna utrotas, och Theodor vid 

i >utet tillfälle sakna sina sinnens bruk, huru dystert 
I stämd han annars kunde vara. Men till vinnande 

uf allt detta menade Axel att det fordrades vän- 
skap, omtanka och beständig vaksamhet samt en viss 
,ïl®gt öfver Theodor, om man skulle kunna förmå 
honom att sjelf bidraga till det stora ändamålet; 
hvilket nästan var det nödvändigaste villkoret, 
försöket var Axel värdigt, och med innerlig till-

iI
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freåastälielse såg bau hvarje tecken tilt framgang· 
Eget lidande förtog bos Asel aldrig högen att gag 
na andra. Deruti var han olik mängden, likaäO® 
i mycket annat. Eller huru?

De bada ynglingarne företogo nu länga utA# 
ter i den vilda, sköna nejden. Axel gjorde Theodot
uppmärksam pä allt, för att draga bans tankar fr*
det enda ämne, som uteslutande sysselsatte deW. j 
nämligen Bosina, eburn lian nästan aldrig näm« j 
de henne. Och ännu mindre gjorde Axel det. Ë" 

gäng under en aftonridt sade Axel:
— Hvad tycker du om mitt lif och mina sje' 

selsättningav, Theodor?
— De äro båda klanderfria, men föga afnnde- 

värda — svarade Theodor med sin vanliga opp'
rigtighet. j

— Analysera de häda svaren! — bad Axel, sm ^ 
leende, ty han hade trott sig märka, att, oaktad*! 
Theodors nästan oafbrutna tystnad, han dock P^ 
denna tiden mycket redt sina tankar och vida me1, 
än förr gaf akt på hvad som tilldrog sig omkring 
honom och deröfver refleeterade, fast det skedd® 
tyst inom honom. Axel ville således gerna, at* 
Theodor äfven skulle komma i vana att med or 
utvexla sina idder. Äfven kände Axel en bog, 
längtan att tala med någon, hos hvilken, oaktad* 
all hans hesyanerligliet, alla hans intill vaoäiisö
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ßränsande idéer, dock fanns ett sadant djup B.C 
tankar och rena, fina känslor.

— Säg-, Theodor! Hvarföre äro milt lif och mina 
«jsselsättningar klanderfria, och hvarföre så föga 

fcfundevärda? — frågade Axel.
— Klanderfria, emedan du icke gör något ondt 
snarare godt; föga afundsvärda, emedan du af

lifvet icke tyckes ega en enda njutniug. — svara
de Theodor.

Axel drog en omärklig suck och fortfor:
— Jag förstår dig. Du tycker, jag kunde göra 

bågot bättre än sköta min ärfda jord, än att göra 
calculer, förbättringar och försöker i lamUlnishåll- 
Hingen, vara sträng och öfverseende hundra gån
ger om dagen, visa fröjd och harm öfver små, 
fjerdedels tilldragelser, taga alla mina intellecta- 
ela förmögenheter till hjelp för att vinna ett än
damål af den mest materiela art, halfva dagen ta
la med tjenare och underhafvande om mina och 
deras små, tumslånga angelägenheter, och den an
ta halfva tänka derpå och skr iß a derom. Och, 
hvad mitt lif angår, så tycker du väl, att det kun
de förrinna själfullare och trefligare än så här, in- 
«längd på min gamla borg, utan annat sällskap än 
toina goda böcker, utan någon enda utifrån kom
mande själaspis och med den allt fördunklande, 
»Ut förtorkande, allt för prosaiska gumman Lis- 
heth oupphörligt framför mina arma ögon, som
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icke en gång få njuta af hästens rättigheter ^ 
tära skygglappar. Säg, har jag rätt? Tänker 

icke så?
_ Jo visst! — svarade Theodor och drog 1111111

nen en linie till ett leende — Men, när du sje 

inser allt detta, hvarföre icke ändra det?
— Gif mig upp en plan dertill, och jag ta^aI 

dig!
Theodor teg länge, slutligen sade han:

— Du skall tänka på högre värf! Du skall hand 
la i större scala, du skall verka till stora, härl>»a 
ändamål, du skall ut i stormande, brusande verh's 

lifvet, ty der passar du, och, när du någon 
återvänder till ditt tjäll, skola inaka och hoppf°* 
la barn möta dig. Det vore ett lif, dig värdig

Axel drog åter en suck ur djupet af sin p.la’ 
ty hans phantasi var alldeles ense med Theo·!0**’ 
endast hans vetande, förnuft och erfarenhet ,a 
lade ur en annan ton. Med dessas ingifning ^ 

gade han:
— Och hvar finnas de väl, dessa värf, dessa a»

damål, detta i stort verksamma lif? Ilar du g.j° 
dig detta rätt redigt, eller ligga tankarne der|> 
ännu i morgondimma? Har du sett in i gtatsu1* 
nens, i folkrepresentantens, i lagstittarens och 
styrandes lif, åsigter, motiver, driffjädrar? ^ 
du sett pd nära håll, huru små dessa äro, h,,r 
egoismen och egennytlan och ärelystnaden och



55 §§§
till ett och förkärlek till ett annat och intrigue»

inr.

®ch vinningslystnaden och tusende andra, ändå 
mindre och vederstyggligare, små, mörka ting ligga 
i bakgrunden af de» utåt bländande tafian, ligga 
som stoft och grus i bottnen under den klara böl
jan, som synes så ren och genomskinlig, men som 
gfumlas vid första försök att utforska bottnens be
skaffenhet; har du sett allt detta, och tror du väl 
ficdan, att dens lott är rätt afundsvärd, som kän
ner sig jri frâii en mängd af dessa små, usla bri
ber, som vill uppträda och visa menniskorna, hu
ru mycket man står öfver dem, démasquera några, 
bevisa lumpenheten hos andra, visa, hvar det rät
ta egentligen thronar, och hvilka de enda, enkla, 
obestridliga medlen vore, att det nå, och sätta det 
i verkställighet? Tror du väl, att han är afunda- 
rärd? Huru mycket hat, huru mycket åtlöje, hån 
och spe, ja, huru mycket förföljelser ocli harm 
skulle han icke väcka! De mesta förstode honom 
teke, de andra ville icke förstå honom, och af al
la kallades han en phantast, en svärmare, en vild- 
kjerna, som vill omöjliga reformer, en nyhetskrä- 
®are, e» dåre med ärelystnad, som vill, att man 
skall tala om honom och nämna lians namn bland 
'lagens märkvärdigheter. Se, det blefve all den lön, 
kan finge, all den frukt, han skördade af det re- 
oaste, härligaste utsäde. Nej, välsignad vare upp
lysningen och rättigheten alt fritt yttra sin me-



ning; men dessa måste framskrida i massa, ocl> 
deras förelöpare vara fullt beredda att lilifva mar
tyrer, att till en början nedfällas af okunnigheten 
och mörkret, hvilka, ehuru något skingrade, dock 
ännu äfveuledes stå i massa emot dem, ulan 
just kunna tränga framåt, men äfv eu utan all lipiss- 
kund för den individ, som tror sig ensam k ü η πa 
bekämpa deras skumma leder. Nej, Theodor! de» 
tid skall må hända gry, då inan kau tala fritt ut, 
just emedan man förer det rättas talan, och blir 
hörd, just emedan det rätta, ceh inga andra mo
tiver, ligger till grutul för ens talan. Den liden skall 
komma! Min och alla rättsinnigas förhoppning 
livilar derpå; men------- då slumrar jag länge se
dan under grifterna, bland mina stolta, djcrfv», 
men aristokratiskt blinda förfäder.

— Du har lätt! — svarade Theodor — Äfven- 
ledes du är ännu för god för tiden; men, när mån
ga som du en gång uppstå, då randas en annan 
dag för verlden. Jag trodde en tid, alt jag ej elf 
var utsedd till en af dessa sanningens och det rät
tas härolder; men jag strandade mot andras för
domar och egen oförmögenhet att bevisa och öf- 
vertyga, om hvad jag sjelf kände. Jag trodde nu, 
alt du mer än någonsin jag var vuxen detta kali, 
som jag ifrån barnaåren anat, utan att någonsin 
rätt kunna reda dess delailer. Jag trodde mig i 
dig finna typen för de män, som jag ville skulia
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taga de stora tömmarna i väldig och jernfasthandj 
nien jag ser nu, att, orn handen väl är den, jag 
trodde och beräknade, så äro tömmarne dock än* 
nu icke starka nog. Tiden, tiden måste först flä
ta dem fastare och oförgängligare, tiden, tiden, 

i som du sprungit om, och som en gång kommer 
öfter och saknar dig, när du behöfves, och när 
man förstår att uppskatta dig efter ditt värde, men 
som då får gråta öfver dina multnade ben. Och 
du har rätt. Här bör du vara, här kastade dig 
ödet, och jag fiunei\ alt det är vansinnigt strida 
niot dess iag. Ilär kan du verka godt, fast i li
ten scaia; men akta dig, att du på din ärfdajord 
icke äfven utsår, sköter och ansar något af det a- 
ristokratiska ogräs, som dina förfäder lernnat, ty 
du tyckes mig här vara mer än lierre. Eller har 
jag orätt?

— Ja, visst, — svarade Axel — du har rätt, 
ty icke ens herre, icke ens monarch vill jag här 
vara, utan rent af despot. Här vill jag handla fritt 
och i min egen vrå visa, att det sker till mitt och 
andras väl. Mitt utsäde af aristokratiskt frö äro- 
inätligt, det medgifves; men det är själens aristo
krati. Den känner sig ren, öfverlägsen och upp
höjd, derföre vill den blifva lydd, icke just biindt, 
ty ingen af de lydande nekas att se upp, om de 
kunna; men föga lönande och tacksamt vore det 
att sjelf stå med en Dollons-tub för ögat och de-



monstrers för den gapande hopen om tecken ï sol j 
och måne, som de med blotta ögonen ändå icke 
kunna se. Nej, v i 11 j a de se med egna ögon och 
veta alla mina huar/ore, så skola de det gerna fä; 
men medel dertill måste de, likasom jag, skaffa 
sig sjelfva. Här vill jag herrska, och det oin- ' 
skränkt, så länge, tills någon, hvem det än må va
ra, ja, äfven den ringaste af mina Ijenare, tydli
gen kan bevisa mig, att han förstår saken bättre, 
att han vet säkrare och genare utvägar till befräm- 1 
jande af mitt och mina underhafvandes verkliga 
väl. Då skall jag vika för hans högre insigter, 
men tilldess lydes min villja oinskränkt. Och, 
som jag, vid Gud, ieke har mitt eget väl mig mer 
kärt än deras, så ser du, att de älska mig, på sarn- 
ma gång som de frukta mig, ty äfven det göra 
de, det är onekligt, och sluta aldrig dermed, förr 
än de sjelfva nått den ståndpunkt af begrepp, att 
de vät veta sig icke behöfva frukta mig, ntan en
dast egna förbrytelser, emedan jag framför allt 
vill vara rättvis och är det, så vidt jag sjelf det ! 
förstår. Kommer en gång denna säkerhet, så skall 
du se, att de aflägga de gamla krypvanorna och hof- 
smilet. Se de bara, att den, som bugar djupast, 
den, som i köld och regn står längst ntaf med 
hatten, den, som alllid medgifver mig hafvarätti 
alla påståenden, se de bara, att dessa aldrig kom
ma en hårsmån längre än de, som utan vanvörå-
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Had göra motsatsen, så byta de snart och villigt 
°m method, och då kommer du icke att stötas af 
de aristokratiska vanor och den feodal-undergif- 
fenliet, som ännu kan finnas, och som troligen ic
ke med en generation, utan först med några kan 
Utplånas helt och hållet. Dröj här ett tiotal af år, 
°ch du skull dock se, att den mycket minskats! Men 
bröstgänges hör ingen gå till väga för att omstö
pa folket. Af sig sjelfva skola de finna, att kry
pande och smicker är ett icke mer gällande mynt, 
ty, befallde jag dem nu (och utan befallning sked
de det icke) att genast aflägga alla dessa gamla 
'anor, så trodde de säkert, att jag gjorde det, e- 
mtdan jag funne mig jemngod med dem i allt. De 
förlorade aktningen för mig, utan att veta hvar- 
före, ty de veta ännu icke, liva rf öre de deu haf- 
va; du lydde inig knappast, ty det är magten ännu 
och icke mina högre insigter, mitt personliga värde, 
som de lyda. Hvar och en skulle börja att villja 
stifta lagar, inan de vore mogna dertill. Snart 
skulle en opposition i smått uppstå, hvars driffjädrar 
icke vore befrämjandet af ett bättre, utan lusten 
att klandra tnig och mina åtgärder. Nej, tro mig, 
Theodor! så länge är, vill och bör jag vara de
spot, som jag klart och tydligt ser, att jag står 
öfver min omgifning; men ve öfver mig, om jag 
det sedan önskade, och ve öfver dem, som villja 
handla som jag och inom sig känna sig underlags-



na dem, de villja styra, ty hvarje mensklig va
relse känner ganska väl inom sig, pä livad stånd
punkt hon står jemnförelsevis med andra, ehuru 
det väl vore den sista bekännelse, livar och en i 
allmänhet ville göra.

— Nå väl, — svarade Theodor — dn har nit 
kullkastat en stor del af mina fordomar och åsig- 
ter, hvad dina sysselsättningar angår. Nu till ditt 
lif! Att detta icke me*· kan ega många behag i 
verldshvimlet, som blott obehagligt hädanefter kan 
störa dig, men knappt för en kort stund förmå 
döfva en smärta eller ett ve, det finner jag nog; 
men, hvarföre älskar du icke, — tilläde han ve
modigt — och hvarföre hemförer du icke som 
brud den du älskar? Hvilken qvimia skulle vä! 
kunna motstå dig?

— Alla de, som jag verkligt älskat, det vill sä
ga tvänne. — svarade Axel, smärtsamt leende — 
Icke, att de ej hafva älskat mig. Långt deri- 
från! Men de hafva älskat dygden och sina fri
villigt gifna löften ändå högre än mig, och der- 
före stå de som himmelens klara stjernor för mitt 
minne. Och en tredje! En sådan finns icke! In
te förmår jag åtminstone att söka henne, utan ö- 
det må styra. Om den ena af dessa båda him
laljus ber jag dig slippa att tala, och den andra,, 
hon livilar der! — tilläde Axel, visande på kyr~ 
kan, som de båda ridande nu voro helt nära-
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— Vill du följa med mig ned i mina fäders 

grifthvalf, Theodor? Jag har icke, haft mod att 
gå dit, allt sedan jag, som den sista af min ätt, 
tog emot dess qvarlefvor. Du 'ill le! Du vet ie
ke rätt, hvad jag menar ined ordet mod. Men jag 
Vet det! Jag vill icke ännu en gång känna harm 
vid min fosterfaders kista, jag har icke haft mod 
att se dessa "sechs Bretter und zwey Brettchen ’, 
hvilka innesluta den sköna och hulda varelse, som 
naturen ämnade mig, men som menniskorna sleto 
ifrån mig och kastade i en förtidig graf, och hvars 
minne jag aldrig varit otrogen, fast jag, efterjag 
ännu är ett jordens barn, älskade hennes afbild 
på jorden, och älskade denna mest i det ögonblick, 
då hon var den förklarade likast, det vill säga, 
när hon uppoffrade mig.

De båda ynglingarne voro nu vid kyrkopor- 
ten. Tysta bundo de sina hästar vid gallret, och 
Axel hemtade, utan många ord, kyrkonyckelu och 
griftnyckelu i klockarstugan. Stumma ingingode 
i den stora, lomma, höghvälfda kyrkan, som hemskt 
genljöd för hvarje deras tunga, långsamma steg. 
Sporrarne klingade mot stengolfvet; luften var fuk
tig och kall; solen kastade in genom ett enda af 
de höga, smaia fensterna sina sista, matta, röd- 
akliga sti ålar; stunden, luften, dagern, tystnaden 
och genljudet, allt tycktes hviska om afsked och 
förbi och länge sedan ilydda och glömda tider.
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En enda fluga surrade ännu i den sista solstrålen- 
Axel såg på henne med ett vemod, som trolige'1 

få flugor väckt. Hon föreföll honom i hast sont 
den sista lefvande flugan af sin slägt. Han log 
sorgligt åt sina barnsliga tankar; men dyster och 
mörk var hans stämning, när han slutligen, fram 
bakom choret, skulle öppna dörren, som tedde ned 
till den Löwensternska grafven. Låset var rostigt, 
nyckeln ville ieke gå omkring. Sedan Amalia der 
nedsattes, hade ingen besökt den stumma grifteit, 
och Axel måste taga hela sin nordmannastyrka till 
hjetp, för att få upp låset.

— Jag måste till dig, ännu en gångl — sade bad 
halfhögt, och se, dörren sprang upp for den väl
diges villja. Trappstegen \oro branta och slut
tande och af fukten ganska slippriga. Axel var 
ifrfg och upprymd. Han halkule på första trapp
steget, och î eu securid var han alldeles försvun> 
lien för Theodors skumma blick. Denne skyndade 
dock ned, så fort han kunde, och, varnad af Axels 
hastiga färd, kom lian alldeles helbregda nedför den 
ganska höga trappan. Men nere i grafven rådde ett 
fullkomligt mörker och en dödlik tystnad. Icke 
utan en förfärligt hemsk känsla letade Theodor 
med båda händerna efter livar Axel fanns. Hans 
ovana att någonsin gifva akt på vanliga saker och 
ting och logiska rimligheter kom honom att glöm
ma, att» efter Axel var tyst, måste hau ligga afdå-
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«ad nere på marken, utan han famlade högt uppe 
^and de öfver hvarandra stående likkistorna. 
Andtligen höll han på att sjelf stupa öfver något, 
s°m låg för hans fotter, och, när han kände ef
ter, var det verkligen Axel. Theodor frågade ho- 
•löm, tilltalade honom, försökte att uppresa ho- 
n°m; men allt förgäfves. Då han slutligen lycka
des att upplyfta hans hufvud, blef han våt om 
Ilanden af något varmt, flytande ämne. Alla an
dra hade nog begripit, att det var blod; men Theo
dor tänkte icke nu mer, och, när slutligen så 
mycket dager inträngde, eller snarare, när hans 
öga vant sig att nagot litet skilja föremålen i graf- 
hvaifvet, livilket endast upplystes af den knappa 
dagstråle, som inbröt genom trappgången, såg han 
Axel ligga sanslös, med ett sår vid tinningen, ur 
li vilket blodet strömmade. Theodor hade icke 
*eU bio A, sedan den hemska stund, efter hviiken 
îian var vorden nästan en ombytt menniska. Den

na syn verkade förfärligt på honom. Minnet af 
det blodiga uppträdet i stugan, af Rosina, Albert 
&cli allt det framfarna, blandadt med en dunkel 
a,iiog om att äfven förlora Axel, slet ännu ert gång 
de band, som förnuft och god villja och vännens 
bemödanden lagt på hans retliga sinne.

— Jag skall då förlora. alltr hvad jag någonsin 
älskade och beundrade! — sade han och kastade 
tig våldsamt öfver vännen, Inilkeu nu tycktes vara



«let aldra sista, som gaf hans lif en gnista ljus· 
Men af denna skakning uppvaknade Axel ur den 
svimning, som fallet, den tunga luften och blod
förlusten åstadkommit och förlängt. Med en viss 
kraftfullhet, äfven i detta matta tillstånd, gjorde 
han sig lös från Theodor ocli begagnade nu sam
ma utväg, som förr vid ett annat afgörande ögon
blick: han var villjan och lät Theodor endast 
htifva verktyget derför.

— Släpp mig, Theodor! — sade Axel allvarligt
— På detta oförnuftiga sätt håller du mig icke 
qvar vid lifvet.

— Det vill jag icke! — sade Theodor, med sin 
hemska, vansinniga, ihåliga röst — Jag vill dö J 
med dig, du enda, du sista.

— Men jag vill icke dö här, — svarade Axel
— och, skaffar du mig icke vatten och något att 
förbinda milt hufvud med, sa blir du må hända 
min bahemaiu Gå derföre, Theodor!

Theodor lydde mechaniskt, ehuru orediga 
tankar susade förbi och omkring hvarandra i han» 
hufvud, om huru sali Axel borde känt sig att få 
dö, så här, vid sidan af den älskades stoft, huru 
gerna lian sjelf (Theodor) ville följt dem båda» 
och huru barnsligt det vore att låta jorden åter
få, hvad grafven med våld tycktes villja taga. 
Men han gick dock, eller snarare, han ilade, e- 
saedan han ingalunda vilie vara den kraft» sona
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ödet brakade för att förkorta Axels dagar. Det
ta kände han likasom en instinct, ty icke heller 
denna tanke gjorde sig rätt redig nos honom. 
Sjelfmord ansåg Theodor tillätet lör en hiai, 
under vissa villkor likväl; men visst icke att at> 
klippa en annans lifstråd, som må hända icke vo
re redo till döden; — derföre ilade han.

Efter Theodors bortgång uppreste sig Axel 
långsamt, höll sin näsduk för det öppna såret 
och gick ett hvarf omkring grafhvalfvet. Der 
var nu ganska trängt. Amalias lilla kista stod 
öfver hennes föräldrars. Det var mindre med 
Saknadens smärta, än med återseendets glädje, 
som han lutade sig deremot och sagta, för sig 
sjelf, hviskade dessa ord, så veka och olika Axel; 
men Axel var matt oeh högst underbart stämd:

— Jag kommer! — Förlåt min otro! — Dernti 
fanns äfven en viss trohet. — Jag sag dig för 
kort i lifvet. — L döden blir det annat. — Der 
tillhör tiden oss. — O, du bleka, sköna lilja, tag 
vänligt emot mig! Jag bär dig en helsning från 
den glödande rosen, — bon kommer äfven en gang 
till oss — ty kärleken är rik och mångfaldig i 
himlalanden.

Nu kom Theodor, och med honom klockaren, 
som medförde vatten och linne till förbandet. — 
Han var blek och darrande, dels för Theodors 
Sätt att begära hans hjelp, dels för sin unga, till-·



bedda herres olycksöde. Som klockaren äfven va* 
vaccinateur och fuskade litet i läkarekonsten, e' 
medan han praktiserat under Tante Lisbeth, gjo1" 
de han ett ganska ordentligt förband om A*e'9 
tinning. Axel hjelple honom härmed vida bättre 
än Theodor, som ryste och ovillkorligt skar tän* 
derna, sä fort han såg blodet. Kär Axel varföf' 
bunden, tackade han vänligt ocii lijertligt kloc· 
karen, och, för att gifva en sorls rimlighet ät be* 
la denna färd i hans ögon, sade han, ined så myc* 
ket lugn och låtsad liknöjdhet han kunde saffl* 
manleta, följande verkliga sanning:

— Jag ville se, huru stor ungefär den ung»» 
saliga Friherrinnans kista var, ty hon lärer seg* 
till gamla Jungfru Dora, att hon icke ville slum* 
ra här, i den kalla griften, utan nere i den var
ma, gröna jorden, och hennes villja skall ske, ty 
nu är jag hennes enda ombud på jorden.

Ja, det liar jag äfven hört, — sade klocka·
ren — att hon haft den önskan, fast Majoren, 
eller Kammarherren, som inan nu säger, inte 
tyckte om det, utan sade, att alla Lövvensterna!* 
skulle ligga här.

__ Sade han så? —- genmälte Axel med en trot
sig och föraktlig dragning på den fina munnen —' 
Han får väl se det en gång, om han orkar lefva 
efter mig, ty icke heller jag vill samlas till mi
na fäder, här i denna trånga, kyliga boning, utan



Under torfvan, icke längt ifrån min döda — — 
syster, (iel· vill jag livila, Majorens ord i all ära; 
ty — ”mig äfven litet att döma lyster”. — Kom 
illog det, gamle! — tilläde Axel och slog klocka- 
re*i vänligt på axeln.

Nu gick man upp. Axel hade en ny, lugnare 
°oh bättre sinnesstämning, än man skulle kunnat 
tro; men han var matt, så att de redo långsamt 
hem. Theodor hade nästan återfallit i sina ore
diga grubblerier, och tanken på Itosina förföljde 
honom nn oupphörligt.

Axels hufvud blef snart bra, och den svärta 
locken, som alltid så zirligt och behagligt vred 
sig på hans högra tinning, skylde alldeles det lil
la ärret, som anherrens hvassa lik kislhörn gifiit 
honom. Men i sitt bröst deremot kände han of» 
ta en alldeles ny, häftigt stickande smärta, som 
kom och försvann, och varade än längre än kor
tare stunder, och som troligen var en följd af den 
häftiga tryckningen, han i fallet fick, allt emot 
stamfaderns kista af huggen granit. Utanpå syn
tes intet, och Axel brydde sig aldrig om det, an
såg det endast som en lappris-sak, men drog of
ta ihop de svarta Ögonen ocli rynkade litet på 
den fint skuggade öfverläppen, när det stack till 
i hans höghvälfda, manliga bröst.

Med Theodor fick han nästan börja på nytt. 
Allt sedan besöket i grafven och der timade hän-



m «s «
deiser, var han dystrare och fåordigare än nå
gonsin och kunde nästan icke inledas i något sam
tal, om icke till att försvara en fix idé, som lör 
hvar enda dag allt mer och mer rotfäste sig i han* 
tanka, oaktadt allt hvad Axel, förnuft, religio11·· 
gudomliga och menskliga lagar deremot kund0 
invända.

— Jag rår om mitt eget lif, så vidt jag råt 
om någonting på denna jorden! — sad® han ’ 
Mail kan tvinga mig att afsäga mig Rosina, -* 
min sammanvaro med dig, o Axel! Man ka» 
kasta mig i det djupaste fängelse och belägg® 
mina händer med mångdubbla kedjor; man ka» 
rycka ifrån mig allt — allt, hvad som ännu kun- j 
de smycka den glädjetomma jorden; men mankan 
icke tvinga mig att andas, att lida, att marteras 
längre, än jag sjelf vill, helst ingen lefvande mask 
liar ondt’ af min död. — sade Theodor ofta, 
hemskt och hånligt skrattande.

— Du har rätt! — svarade då Axel — Inges 
kan hindra dig, det vet jag nog; men fördöma dig 
kan en hvar, som tänker och vet, att man icke 
får lemna den post, på hvilken Försynen ställt 
oss, förrän döden af sig sjelf kommer och löser 
oss utaf. Det är Allfaders disciplin, enligt min 
tro och öfvertygelse.

— Jag var och jag lief aldrig militair — hå
nade då Theodor — och förstår således icke den
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^etapboren. Mitt lif är på det hela det ends, 
J3? af moder natur fått, 8om fullkomligt hörer 
în'g· till, och det skulle jag icke få använda ef- 

mitt behag, när jag finner mig alldeles lef- 
liadstrött! Det skulle då äfven vara en synd att 
sofva, när de lekamliga krafterna icke stå oss bi.

— Det är ock ett verkligt brott, — sade Aiel 
om man i det vakna tillståndet kan uträtta 

•tågot godt, som under slummern går ors nr hän
der. Man måste då bekämpa sin sömulust och 
hålla sig vaken, tills — man dignar.

— Och livad för godt skulle väl jag kunna ut
rätta nu mer?

— Detsamma sorn jag och hvarje dödlig: För- 
kofra dig, b lif va bättre än du är, göra dig värd 
ett härligare lif efter döden, än på jorden. Lö
nar icke det att lefva för?

— Nej! — Jag är färdig att bära all den lunga, 
Som Försynen vill pålägga mig.

— Bär då iifvet, o Theodor! — Den är feg 
och eländig, som kastar bort en tung börda, så 
länge han orkar den bära, eller vänder från stri
den, inan han kämpat ut, eller klipper utaf sin 
lifstråd, emedan han icke orkar nysta upp den.

— Feg ocii eländig! — Den är vät fegare och 
eländigare, sorn bär ett ok, hvilket man kan kasta 
utaf, helst när frälfjensten icke båtar till något.

— Dina sr biyra-er åi?o en ljudande malm och



en klingande bjellra, ty de låta något; men de 
äro i det hela tomma. Du vill aldrig nöjaktigt 
besvara min fråga: om icke sjelfmord bär med 
sig lika mycket straff i det tillkommande iifvet, 
som hvarje annat brott.

— Jag lefde aldrig här i tiden för straff elier 
belöning; — svarade Theodor—och, närjagdese- 
utom icke tror (och jag tror det ej), att Gud 
straffar mig, för det jag befriar mig från hvarje 
ondt, som ingen annan har godt utaf, så får jag 
intet straff derför. Annat vore, om jag trodde det 
vara en synd och ändå dukade under för önskan 
att slippa iefva. Då kunde du med skäl kalla mig 
feg, ~ eländig! — Icke nu!

Axel hade icke alltid vapen mot detta sista 
argument, helst Theodor i detta fall icke, såsom 
i andra, böjde sig för Axels viilja; men det kom 
derutaf, ait Theodor ändå alltid var klok nog att 
inse, huru Axel merändels hade rätt och ville det 
enda rätta; blott icke i detta enda fall kunde han 
på något sätt böja sin mening efter Axels. De 
undveko således båda detta ämne, och fram mot 
hösten började Theodor något litet lugna sig, och 
lians idéer antaga en mindre bitter form; hvilket 
gaf Axel anledning hoppas, att hans tankar om 
sjelfmord äfven så småningom skulle kunna taga 
en annan rigtning, ora man icke på längre tid 
vidrörde det ämnet, så-äit dérive allt mer och
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Wer finge hårfina i egensinnets former, utan 
rare mjukna af tid och uteblifven beroting, samt 
tankarnas fördelande åt andra, motsatta hall, som 
sedan kunde blifva vapen i hand på Axel, när 
frågan en gång framdeles återväcktes.

Så trodde Axel.

Cap. 5.
Le eoetir, o Chactcis! est comme ces 

sortes d'arbres qui ne donnent leur 
baume pour les blessures des hommes, 
que lorsque le fer les a blessés eux- 
tnémes.

Chateaubriand.

hade imellertid hunnit den ombytliga, âa
stolta och granna, än qvidande och kulna October. 
Det led mot dess slut. De båda unga männerna 
satto en mörk och mulen eftermiddag i Axels rum, 
vid hvar sin bok. Axel gladde sig tyst åt, attA-
dolf Findling tycktes vida mer halln^ hvad Thoras 
skald lofvade, än den Sista Friseglaren, och Theo
dor hemtade ur den Förskjntne af Buhver månget 
underbart och for de fiesta andra förborgadt gy 1- 
dene korn, och hans (Theodors) ofta nog rätt re-



pnblicaitska idéer funno här bade stod och slots 
stenar, som han noga begrundade, i stället för att, 
såsem mången annan, klokare än Theodor, skratta 
åt något så dumt och meningslöst, men ovcder- 
sägligen löjligt som Morris Brown med sina pre
senter, sin saliga Grefvinna Waddelove och den
nas apor, papgojor och plommonfärgade underklä
der. Vindarne blåste nordliga och skarpa. Vi 
veta af gammall, att höststormen just yfdes och 
skröt af sin magt, när den genomträngde och herr- 
skade befallande på det gamla, remnande fJlfa- 
borg. Fenster, dörrar, luckor, gamla jernilaggor 
och trasiga kopparplåtar på det bristfälliga taket 
utgjorde alltid chörerna och figuranterna i det sto
ra drama, som vindarne här spelade. Så var det 
alltid sedan urminnes tider, så var det äfven den
na eftermiddag. Löfven yrade rastlöst upp och 
ned om hvarandra, likasom våra sorgliga och Ijuf- 
va öden. De gamla ekarne böjde, vreda och bra
kande, sina grenar mot jorden, just som ville de åter 
upptaga sin granna, mångfärgade beklädnad, lika
som något hvar sorgligt famlar efter sin bortblå
sta fröjd och sina sjunkna förhoppningar, Midi 
under denna hemska storm hörs dock det skar
pa, skårande och genomträngande ljudet #f en fem, 
gtx hundar, som skällde hvar i sin ton, men alla 
ilskt och argt. Axel såg ut: en gumma eller, 
nasr expressivt eagdt, en kärring med en blå låda
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un «et· armen, stod hutande och slående omkring sig 
i stora inkörshvalfvet och kastade ängsliga blickar 
HO alla slottets tomnra vinklar, for att se, om ic
ke någon skulle af barmhertighet villja freda hen
ne för hundarna, hvilka tycktes ovanligt mycket 
tagit henne i sin aversion. Axel öppnade tanklöst 
och hjelpsamt det gamla, murkna fenstret och ro
pade med thordöns-stämma, för att öfverrösta stor
men: Hot, Hector! Diana ici! Fy skäms, gamla 
Mulle! Så gå nu, och stå inte der och nig, när 
hundarne lemna fri passage! Nu hördes, oaktadt 
«torm och hundskall och det gnisslande fenstret 
Och alla de andra Ulfsborgs ”stormiga aftons lä
ten”, en skärande, skarp och gäll stads-sqvaller- 
och kaffö-madames discant, som ropade upp åt 
fenstret:

— Tackar allra emjukaste för lijelpen! Beha
gar Hans höga N&d köpa spetsar? Jag är från 
Vadstena.

— Spetsar! — Vadstena! —upprepade Axelsag- 
ta, under det han tankfullt stängde fenstret. Hans 
klick mulnade, hans ögonbryn sammandrogos, de® 
släta pannan fick en ångerns skrynkla, han rod
nade af ovillja, han bleknade af harm, allt öf.ver 

I sig'Sjelf:
Han hade glömt Margareta och sitt löfte till 

henne ! ! !
Axel, ll!t

'

4.
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— Usla egoism, som äfven breder ditt grå stoft 

ijfver gjelfva minnet! — sade han till sig sjelf — 
Du glömmer en annans lidande, som da dock nå
got kan afhjelpa, för ditt eget, som ingen mensk- 
lig magt kan hjelpa. Du skall blifva hämnad, Mar- ] 
gareta, om det skall kosta mig aldrig så mycket. 
Gud vare tack, jag är rik och aktar icke min ri
kedom, när den kan gifva andra och följaktligen 
mig sjelf någon sann njutning, någon verklig tröst, 
och nu skall jag skaffa mig sjelf en sådan, och den 
arma, förskjutna äfven en. — Dessutom lofvade jag, 
och hvad Axel lofvar, äfven den arma, förvillade 
Margareta, måste han hålla, kosta hvad det vill.

Medan Axel tänkte allt detta och mycket me
ra i samma ämne, lotsade sig madamen, med till- 
hjelp af Cajsa Lisa, Beata och lille Olle, upp till 
nådig Barons dörr, på hvilken hon, enligt sma- 
stadsmanér, vederbörligen knackade, men i samma 
ögonblick öppnade, gällt gnällande:

— Ursäkta min dristighet, Hans Nåd! Behagaa 
det inte några spetsar? Jag har både vackra och 
moderna af flera sorter.

Som Axel ingenting svarade, öppnade hon ge
nast sin låda och började breda ut sina spetsar, 
hvar och en sort lindade på bitar af ljusblått papp.
_ Här är hofuddar, breda och smala, och detta 

är de. så kallade soifjäders-spetsarne, mycket vack
ra och Sna. Ack, se här, det är vackra gossar,
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ocli ett litet stycke mycket fina vackra flickor. 
Mellanuddar och stjernspetsar har jag af aldra ga
lantaste sorten, och så för innerligen godt pris. 
Men här skall jag visa de vackraste och finaste; 
de äro af henne, galna mamsellen på hospitalet, 
som tror, att hon knypplar till sin otrogna fäst
man. Har’ heter hon nu?

— Margareta * * * ? — sade Axel, frågande och 

sorgligt.
— ja, alldeles precist! lust hon. De äro o- 

fantligt vackra och hreda, och i profersiou myc
ket godt pris. 2 rd. är det aldra nogaste priset.

Axel upprullade tankfullt och angrande de 
vackra, likasom anklagande spetsarna. Madame« 
fortfor:

— Men, skulle Nådig Baron behaga hela styc
ket, så få de väl gå för en och fyrtifyra.

Axel lindade åter på spetsarna, med hvarje 
tanka hos den arma Margareta. Madamen åter, 
som trodde, att han ryste för priset, fortfor å nyo:

— Kanske jag för Nådig Barons skull kunde 
lemna dem till en och fyrti. Jag vill göra det bästa 
jag kan, om det blir handel utaf. Det försäkrar 
jag säkert. Sådana spetsar går ingen omkring med 
för en och fyrti. Var derföre så god och nämn 
för ingen, hvad Nådig Baron gifvit, ty man kan ic
ke så slå utaf för alla heller; men, efter det är 
för första gången jag har den äran, och kanske
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jjär snart kommer en ung nådig Baronessa, och då 
Ir det god t att vara bekant och att Iiafva en så god 
kund i vägen, m. m. af odrägligt Vadstenaspetsgum- 
nieprat, som nog de käimas vid, hvilka någon gång
kommit i contact med dessa sladdermadamer, hos

-

hvilka tungans rätta bruk, i och för spetshandeln, 
utgör den största och oumbärligaste meriten.

Axel hade icke hört ett enda ord af hvad hon 
pratat, utan frågade nu, huru många alnar Mar
garetas spetsar voro.

— 11 alnar och 7 tum! — svarade madamen, 
helt förnöjd,

— Det var ju 2 Ildr.b:co alnen? — sade Axel och 
betalade derefter.

— Tackar aldra, ald ra emjukaste, miß söte, go
de, nådig Baron! Det kan man kalla en hederlig 
Herre! Gud ske lof, att gästgifvaren i K. visade
inu hit! Ja, han berömde ock nådig Baron och
nådig. Fröken och den tillkommande unga Ba
ro------ —

__ Vet hon nagot om Margareta ***? — frå
gade Axel, tvärt afbrytande den ordström, hvaraf 
han icke uppfattat en enda droppa.

— Ja, bevars! Tackar, sona frågar! Hon är li
kadan, snarare värre, ty nu har hon en ny vurra. 
Nu är det icke nog, att hon väntar sin otrogna 
fästman, utan dessimellan talar hon otn honom, 
”den unga, härligs mannen med örnblicken och



änglarösten”, som lofvat henne återkomma med tid
ningar om hennes förmenta fästman, som ingen vet 
hvad han heter. Om denna herre talar hon ofta 
och tittar då på en liten grann guldring, som hon 
säger sig fått af honom. Men allt det der är väl 
bara prat och dumheter, kan jag tro.

O, nej, långt derifrån! — sade Axel medvets
löst och ovillkorligt, ty hvarje qvinnans ord träng
de som ett dolkstygn eller, bättre sagdt, som ett 
samvetskval, ty dessa äro ändå hvassare, in ihans 
blödande hjerta.

Nu afträdde madamen, och Axel sade för sig 
sj elf:

— I morgon reser jag.
Theodor hade hört och märkt nätt och jemnt 

intet af hela detta uppträde, ända ifrån hund
skallet och tills madamen stängde igen dörren, 
efter sjutton nigningar. lian blef således ganska 
bestört och förvånad, när Axel, efter ett par dy
stra vandringar upp och ned i rummet, plötsligt 
stadnade midt framför Theodor och sade:

I morgon reser jag till *** och sedan till 
Vadstena. Vill du följa med?

— Nej». — genmälte Theodor och fortsatte sia 
läsning.

Axel yrkade icke derpå vidare, utan, som Theo
dor nu nästan var återkommen till sin lugna sinnes
stämning, och Axel dessutom icke ämnade att dröja
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herta mer än fyra eller fem dagar, trodde han 
det vara bättre, att Theodor i all stillhet var hem* 
ma, än å nyo utsätta honom för sinnesrörelsef 
®eh yttre, oförutsedda intryck.

Han fogade således genast några anstalter till 
ein resa och kunde knappt, oaktadt sin sorgliga 
stämning, . afhålla sig från sitt vanliga ungdoms- 
begär att hjertligen skratta, då han af en händel
se, när han sprang igenom en af corridorerna, fick 
Ilöra Cajsa Lisa, som spådde och propheterade, 
att:

------- endera blir här snart en ung Friherrinna
i huset, eller ock får Nådig Fröken en ny äg gli
che, eftersom Baron köpt 11 alnar och 7 tum spet
sar af Kuliermanskan.

— Nej, pytt ock! — log Axel för sig sjelf — 
Har jag tills nu glömt dig, du arma Margareta, 
så 6kall jag åtminstone så laga, att dina tysta önsk
ningar må gå i fullbordan, att de spetsar, på hvil- 
ka du kostat så mången tår, så mången vaka, så 
mången blick ur ditt skumma, halfbrustna, förgråt- 
na öga, att de skola tillhöra den eller dem, som de 
voro ämnade, och få de kyssar, du beräknat.

Men af vanlig godhjertenhet köpte Axel dock, 
så fort som ske kunde, under mycket krus och 
complimenter af Kuliermanskan, spetsar till ny mös
sa åt Tanten, för att hon icke skulle blifva be
dragen i sin väntan.



När Asel följande morgonen skulle resa, tog 
lian blott med ett handslag afsked af Theodor^ 
som var ovanligt mörk i högen och visade flera 
tecken till sorg öfver Asels stundande bortovaro, 

j' 1 trappan vände Axel åter om, sprang den i ett 
par steg åter upp, kände deraf en våldsam stick
ning i bröstet, hade en lindrig biodspottning, tog 
Theodor ännu en gång i hand, tryckte honom se
dan till sitt ädla, men qvalda bröst och sade:

■— Lef väl, Theodor, dessa få dagar, som vi icke 
Se hvarandra! Måtte vi båda så handla, att vi lugna 
möta hvarandra och frimodigt göra reda för oss! 
Farväl, goda Theodor! — och afreste, sedan han 
ännu en gång bedt Tanten och alla andra bara 
låta Theodor vara i ro, icke bry sig om att spör
ja och fråga honom om någonting, och ännu min
dre berätta ledsamheter och lappri för honom.



-!

' ·

UAP. II.

”Gcrna — hon suckade — kysste du mig> 
”Döden bief också en kyss ifrån dig."

Att erbom.

r«»xel tog genaste vägen till * * *. Det var en 
afton i de första dagarna af November, som ban 
dit anlände. Axel bade nästan aldrig varit i***, 
och det var blarul de fä större städer, der han 
icke egde en enda bekant. Axel var nästan glad 
deröfver. På värdshuset, dit ma» anvisat honom, 
frågade han således genast efter Herr ** *s (Gud
mund) och hans boning. Man visade honom då 
ett vackert hus vid torget; men der svarade man 
honom, att herrskapet ännu vore ute på sin landt- 
gård, en knapp half mil utom norra tullen. Afto
nen var icke långt framliden, och Axel hade en 
sorts feberoro, inan han uträttat Margaretas upp
drag, dels emedan det var ganska brydsamt, dels 
emedan det fanns ögonblick, då Äxcl tyckte det 
vara barnsligt och derföre höll på att afstå från 
alltsammans; men mest, emedan han hade enviss 
oförklarlig nyfikenhet att se denna Gudmund, som 
väckt en sådan kärlek, en kärlek, som Axel nästan 
afundades honom, huru besynnerligt det ock kan
tyckas. Axel afreste således genast till Herr
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landtgård och kom dit, just när man tände ljusen 
i kronor och rid spelborden.

Herr * * * var hemma och hade flera främ
mande, svarades Axel på hans fråga. Han bad 
således en betjent anhålla hos Herr * * * om nå
gra ögonblicks .enskildt samtal med en främmande.

Axel kände en viss orolig väntan, som var ho
nom nästan alldeles ny, under de tre a fyra mi
nuter, som han, i en stor, endast af månen upp-·

I lyst matsal, vandrade upp och ned några ganger.
Herr *** hade från sin salons fenster seit 

Axels högst moderna och eleganta resvagn, som 
glimmade i månskenet. Han hade med sina van
ner undrat, hvem egaren dertill kunde vara. Man 
hade hållit ett och annat vad derom, och, när be- 
tjenten hviskade Axels anhållan, utan att bifoga 
hans namn, i sin herres öra, kände äfven han en 
orolig känsla och en oförklarlig nyfikenhet på den 
främmande. När Herr * * * fick se, att det var 
mörkt i salen, befallde han genast in ljus, och de 
båda vildfrämmande varelserna betraktade hvar
andra några ögonblick, utan att yttra ett enda 
ord. Herr * * * var en ung man, omkring 3.0 år, 
med ett öppet, gladt, vänligt och behagligt yttie, 
ingen förlägenhet, mycken takt, vacker blick och 
ett intagande målföre; för resten, lagom lång, väl 
klädd och visande genast, såsom värd, den mest 
förekommande artighet, ocfi detta, med myckeö



ledighet och vana vid olika förhållanden i ett bro
kigt verldslif.

Detta om Gudmunds yttre.
Axel åter gjorde på honom genast ett besyn

nerligt, underbart intryck. Han lär sedan, långt 
efter denna dag, yttrat, att Baron Löwenstern stod 
framför honom som en af Valhallas starka nor
diska gudar, hvilken var nedstigen på jorden, för 
att straffa eller varna nutidens veka slägte.

— Mitt namn är Löwenstern, mitt ärende be
synnerligt och kanske i edra ögon löjligt, fast in
galunda i mina, ty jag anser ett löfte och dess 
fullbordande heligare än allt annat. —sade Axeb 
ändtligen brytande en nästan qväfvande tystnad.

Herr * * * bugade sig artigt, men med en viss 
häpenhet, som annars för ingen del tycktes vara 
något grunddrag Isos honom. Han gjorde tecken 
åt Axel att taga plats; men Axel frågade honom 
helt ledigt, om han icke understundom tyckte mer 
om, att vandrande afhandla vissa ämnen* Gud
mund biföll förekommande till Axels önskan, och 
de vandrade nu upp och ned i den stora salen, 
som endast var upplyst på den öfra sidan, men 
doftade af blommande reseda, le vkojer och andra 
välluktande höstblommor vid den dunklare nedra 
delen.

— Jag beder er i förhand, min Herre, — bör
jade Axel, sedan han tankfullt tagit sig en blom-



tea att leka med — jag ber er, svara mig icke 
genast vid min första inledning, att det är ett 
Smne, som ni icke med mig vill afhandla, ty der- 
få skulle jag ingalunda undra; men, som jag lofvat 
alt till min herre framföra ett ärende, måste det 
ske, äfven om vi skulle blifva ovänner.

— Det förbjude Gud! — svarade artigt Herr 
***, hvars oroliga nyfikenhet var spänd på det 
ald ra högsta. Iîan antog och förkastade den ena 
gissningen efter den andra; stadnade doek vid en 
förmodan, att allt detta rörde någon pecuniar ange
lägenhet, kanske någon glömd och obetald skuld, 
sedan hans brokiga ynglingadagar, kanske ock nå
gon borgensförbindelse. Något sådant tog han för 
afgjordt skulle komma å hane, ehuru Axel nog li
tet liknade dem, som komma i dylika ärenden. 
Men han skulle snart förkasta denna tanka.

— Jag kommer från Vadstena. — började Axel.
Gudmund gjorde en rörelse af öfverraskning, 

tog ett steg tillbaka, men återfick snart en lugn 
hållning.

— Jag har der besökt hospitalet (Gudmund an
dades fort och oroligt). Händelsen förde mig till 
ett olyekligt ofler för vår vanliga lättsinnighet, 
livars historia väckte en bitter känsla af ånger: 
fios mig, emedan den påminde om en dylik, de»
Jag, till min eviga sorg, måste rnedgifva mig sjelf hr 
tiarit en af hufvudacteurerna. Min Herre först



nu mer än vll, förmodar jag, att mitt ärende ro- 
ter den olyckliga Margareta * * *.

Gudmund stadnade hastigt, steg äfven nU 
tillbaka, öppnade munnen, men slöt den åter ge
nast och såg högst upprörd ut, när Axel inföll 
med en mild, nästan vänskaplig ton, fattande Gud- 
munds hand:

— Vredgas icke, värdaste Herr ***! Här är 
ingalunda frågan om förebråelser eller smärtfui- 
la minnens upprifvande, eller förklaringar eller 
dylikt. Mitt ärende är enkelt: Den arma flic
kan är vansinnig, har dock endast eu vorm: kär
lek till er, — en önskan: den att få återse er el- 
ier åtminstone få ett ljud, ett ord, ett minne frän- 
er. Hon var en personifierad bön, när hon bad 
mig skaffa sig denna enda fröjd i lifvet. Jag var 
af diverse orsaker, som icke höra hit, upprymd 
och känslig för hennes lidande i detta ögonblick. 
Jag lofvade henne således mera, kanske än jag 
kan halla; men ni far icke le, min Herre, om jag 
anser mina löften, äfven till en vansinnig flicka, 
heliga.

— Jag le! — svarade Gudmund, och i hans ö» 
ga glänste en objuden tår; men han vände nu oas 
mot den mörka delen af salen och fortfor:

— Om Baron Löwenstern kanske är för mycket 
'°gen sina löften mot henne, den arma, så måste 
j,jv mia eviga blygd medgifva, att jag varit
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''■et för litet. Men uppgif ett enda sätt att i nå- 
S°t hänseende hunna godtgöra, hvad jag brutit, 
och jag är genast redo, — blott saken får stadna 
Wellari oss! — bad den unga mannen oroligt.

— För evigt! — svarade Axel — Och min an
hållan är i korthet följande: Ett par trösteord 
Wed eder egen handskrift, en liten médaillon, der- 
hti ni fordom förvarade hennes hår, och som ni 
iät henne sjelf knyta af eder hals; ett portrait, 
sorn varit hennes, men som ni återtagit; en hön, 
att ni ville eraottaga från Margareta detta stycke 
spetsar, för att der med pryda eder maka eller 
Oagot af edra barn.

— Gud! — sade den unga mannen oc-h höll bau
den för ögonen — Margareta är hård,

— Nej, ingalunda, min Herre! — svarade Axel 
*— Finns för er något häråt j detta, så är det i 
wilt framställningssätt, men icke hos henne. Hon 
'— jag svär derpä — känner hvarken' hat eller 
svartsjuka eller harm eller agg, — endast kärlek, 
Wen denna utan al! gräns, och eger inga anspråk, 
inga fordringar, endast böner, —— och jag— är 
hennes härold.

Mannen gick stillatigande, med sänkt hnfvud 
°ch begrundande uttryck öfver hvarje drag, upp 
och ned ilera hvarf genom salen. Axel följde, li
ka tyst, lika tankfull, men i en viss orolig väntan. 
SltUligeu stadnade Gudmund plötsligt.
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Hon skall få allt livad hon önskar, huru grùf- 
ligt svart det än blir att gifva min hustru en rim* 
tig ursäkt för det eländiga portraitet, hvars blott® 
anblick varit mig en bitter anklagelse i flera år. 
Men, gå huru det vill, Margareta skall återfå det, 
ty det är hennes, så vidt en frivillig gåfva någon* 
sin var helig.

Han sprang ut, dröjde ganska kort, återkon* 
med medaillonen i samma utnötta snodd, portral· 
tet, samt följande ord på ett litet sammanviket 
papper, men utan al! underskrift:

’'Sörj icke så, Margareta! Dina tårar fa 11» 
”som glödande kol på mitt hjerta« Du är olycklig, 
jag känner det, för vät, för väll—Ingen är lyck* 

”iig. — Men i ett annat IIf skola vi mötas och 
”blifva det. Tilldess farväl! Hata mig icke, utatt i 
”förlåt mig! — Förlåt honom, — din------ ”

Asel ögnade igenom de korta raderna och sa
de sedan: j

Det har hon länge sedan gjort, och nu —- är 
mitt åliggande slut. Lef väl, Herr ** *1 — tilläde 
hau och tog den unga mannens hand. Men nu 
hlef denne likasom meta morphose rad. En hög ’ 
grad af lättsinne utgjorde ett hufvuddrag hos 
Margaretas Gudmund. Denna sak var nu a Mord. 
och förbi. Han var nu åter en glad och artig 
värd, som talade om thé, om ett glas dragon- 
punch, om sin familj och sina vänner, som skulle;
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^ara smickrade af att göra Baron Löwensterns 
bekantskap, etc., etc. — Axel följde honom me- 
abaniskt, nästan iner för att nogare betrakta den
na besynnerliga blandning af verklig, djup, fast 
ögonblicklig känsla, som i en minut kunde öfver- 
gå till alldagligt skämt och munterhet, än för 
J1ågot annat. Äfven var Axel en smula nyfiken 
att se henne, ”den nya, den rika, den lyckliga”, 
sotn pä en gång utträngde den arma Margareta. 
Herr * * * föreställde Axel för sällskapet som en 
person, med hvilken han haft ”affairer”, men af 
bvars bekantskap och besök han befann sig högst 
smickrad. En torr och mager fru, med skarpa 
ögon och sträfva drag, var värdinna i huset; men 
tvänne bildsköna barn, en gosse och en liten flic
ka, spruugo, gladt lekande och med all barndo
mens skönaste grâce, fram och åter mellan de 
äldre. — De voro båda en trogen och lefvande 
afbild af fadern, och, antingen det var inbild
ning eller icke — Axel tyckte sig hos gossen se 
ett drag, soin påminde om Margareta. Han tog 
upp de små änglarna, hvar för sig, och kysste 
dein innerligt samt gjorde en bön inom sig, att 
Margaretas spetsar måtte tå pryda dessa tiänlie 
små runda, svanhvita halsar, och icke den tredjes, 
åt hvilken de egentligen \oro bestämda, för att 
få uppbära Gudmnnds kyssar. Axel betvifiade nå
got dessas egenskap af tillvaro, när lian betrakta-



tie husets värdinna; men — öfver allt deremot såg 
lian rikedom och lux och ett visst litet skrytan
de prål, der smaken icke alltid haft högsta or
det; 1»vilket allt nogsamt påminde om ilen äkta 
hälftens goda vigt, såsom Göteborgsfooarne bruka 
uttrycka sig, när de, i stället att fråga om nå
gons förmögenhet, b lott säga:

”— Huru många pund (sterling förstås) väger 
”han eller hon?”

Efter intaget thé, några besvarade frågor, 
ännu en kyss af de små söta änglabarnen och en 
allvarlig blick till och från värden i huset, afre- 
ste Axel; och Gudmund — gick väl litet tankfull 
trappan! uppföre, sedan han följt ned Axel; men, 
inkommen i sällskapsrummet, spelade han sin vvi- 
ra, snusade och skämtade, sjöng eu liten visa till 
guitarren, lekte med sina barn och sprakade med 
sina vänner, — som hade ingenting händt. Ets 
liten nödlögn måste han, ännu samma afton, tags 
till, då hans kira hälft nödvändigt ville veta Α
χ e Is egentliga ärende, en annan längre fram en 
gång, när portraitet saknades, och en tredje om 
sin goda smak att köpa så vackra spetsar till bar
nen (ty på barnen ville han hafva dem). Se 
der allt och det aldra sista, vi veta eller tala om 

- Gudmund!
Återkommen till värdshuset i staden, vandra» 

de Axel upp och ned några hvarf i sina ium, nt*
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an all tanka på att gå till hvila. Bagens, händel
ser hade mägligt inverkat på honom. Hans hröst 
var tungt, och en invärtes hetta stack otreiligt 
Utaf mot yttre köld. Phantasibilder, brokiga och 

underbara, framstodo för honom utan allt sam
manhang. Han tyckte sig oupphörligt åter upp
lyfta de små söta änglabarnen och trycka dem 
till sitt lidande hröst. Då kände han alldeles som 
en minuts lindring i det qval, hvilket väl icke ännu 
var någon kroppslig, egentlig plåga, men ett äng
sligt påminnande agg- Än sväfvade Amalia, sa- 
dan hon sprang i sina unga barna-ai, föi na.is 
minne, än sådan hon stod uppe i tornet, när llek- 
tor narrat henne dit, än, sådan hon låg i den 
dunkla alcoven, när han sade henne det sista, e- 
viga farväl här på jorden! — Veko dessa bilder 
ett ögonblick, så framstod Rosine, nedlutad vid 
Alberts sida, — eller — ty phantaeien sparar al
drig de bjertaste färgerna — tryckt til! Alberts 
bröst. Då sved det förfärligt i Axels! Da åter
vände han till de små; men bredvid dem stod nu 

det främmande upphofvet, denna unga man, pa 
en gång så älskvärd, så känslig och så ytterst 
lättsinnig, — längre bort den magra, torra frun, 

och längst i bakgrunden ändansalet för hans re
sa: — den vansinniga, öfver all mensklig tro li

dande, Margareta. Derifrån ringlade sig hans 
minnen snart till krukmakar-sonen och hans file-
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och hetare än någonsin. Ater igen vände han till 
de små, tänkte sig dem som sina egna, och c11 
vemods-tår, bröt ut i det öga, der dylika varit 
högst sällsynta. Nästan förfärad öfver sin hög8* 
ovanligt veka sinnesstämning, föresatte sig Axe* 
att med våld bortjaga alla dessa objudna tankar» 
som spökade omkring honom likt das luftige Gt‘ 
sin del, i Bürgers Leonora:

Sieh da, sieh da! Am Hochgericht 
Tanzt um des Rades Spindel 
Halb sicktbarlich bey Mondeslicht 
Ein luftiges Gesindel —

sjöng han med klar och fyllig röst; men nu stack 
det värre än någonsin i detta hröst, som Axel förf 
aldrig vetat utaf. Hans varma, röda blod frusta
de ut ur munnen, och, om hans blodstörtning vid 
afresan från Ulfsborg var högst lindrig, så vaf 
denna deremot ganska häftig. Berggren sprang) 
Axel ovetande, efter en ung, skicklig läkare, ock ! 
denne kom med goda råd och sura droppar. Axe*> 
som redan med salt stämt blodet, smålog åt båda ; 
delarna, men var rätt nöjd att få språka bort å- 
terstoden af aftonen med en ung, bildad och * 
den nyare sköna literaturen ganska bevandrat* 
man. De genomgingo samtalsvis allt det nya, ai
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»ågot värde, som utkommit i Sverige och annor
städes under loppet af några år.

En bok, som man ömsesidigt läst, ömsesidigt 
njutit utaf och beundrat, är en föreningspunkt, 
åfven mellan tvänne främlingar. De hafva aldrig 
hört hvarandras namn, de hafva aldrig kostat eu 
tusendels tankblixt på hvarandra; men i en punkt
hafva de doek råkats. Samma föremål har hos dem
täckt likstämda känslor, och, när de nu j^iunför 
dessa, känna de sig på en gång mer bekanta, mer 
införlifvade med hvarandra, än med mången annan, 
som de sett, och helsat på, och ätit med, och språkat 
om solsken och vackert vader med, - hundrade 
gånger. I sällskapslifvet är det det aldra lättaste 
och beqvämaste sättet att lära sig rätt uppskatta 
en persons intellectuela värde och esthetiska bild
ning, om man får höra densamma bedöma ett 
sniüèverk, då detta NB. sker ur egna förråder 

och icke af lånade och snattade idéer, som man 
hört förut och uppsamlat sig till godo. Men det
ta märker man dock så’ snart. I dessa sednare, 
på orätt sätt förvärfvade omdömen uppstå alltid 
motsägelser och tvetydigheter, som bevisa, att 

Ί man tagit sina idéer litet här och litet der, om
skakat dem sedan, fast de, likt olja och ättika, 
icke villja blandas och utgöra ett helt, sasotn tor 

J olika till sina beståndsdelar.
Så väl Axel som den unga läkaren voro just
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ai den sorten, som noga nagelfara aktheten af 1 
andras omdömen, och de blefvo båda ganska be- s 
låtna, när de funnit sig ha träffat på den ullfärgade ! 
sorten. De sprakade tills längt fram på natten; 
men om hvad, det lemna vi, ty omkring recen- j 
sionsblomroor äro i allmänhet så många törne» i 
och taggar, både som synas och inte synas, att i 
man gör bäst låta dem vissna på deras egen rot, oi» i 
man vill bevara sina egna fingrar och ögon, Dess- 
utom må man väl, i det lilla man kan och för' 
mår, följa goda råd och vänliga tillrättavisningar. 
Det är så sällan som ett möjligt tillfälle dertîH 
bjndes; ty, när phaiilasieii börjar dictera, och pen' 
nan ila, då är det lika omöjligt att vika ntaf ha' 
nan till höger eller venster, som ville en ång- 
vagn försöka att göra dylika krumbugter i si» 
fart.

Resultatet af allt detta blir således: att man 
får icke veta ett enda ord om Axels ochDoctorm*
reflexioner om------- man hade så när sagt orn
hvad — men väl, att den sednare, gick sin väg 
fram emot midnatten, sedan han gifvit Axel en 
splitter ny roman — att somna vid! — och att 
Axel gick till hvila, icke kunde sofva, — men se, 
det var af illamående och feberkänningar!

Andra morgonen afreste han dock helt tidigt, 
och dagen derefter, på förmiddagen, ankom han 
till Vadstena. Han gick genast till hospitals-
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läkaren och fann honom lyckligtvis hemma. Pä 
sia fråga, om den arma Margaretas tillstånd, fick 
lian till svar:

— Hon är objelplig. Alla hennes själsförmö- 
genheter vrida sig blott omkring eu enda punkt 
1 hela vida verlden: hennes kärlek. Hon är riu 
dessutom, af sorg och vaka, ganska illa kroppsligt 
sjuk, och för henne kan man icke önska något 
bättre, än att döden må komma och göra ett slut 
på hennes lidande. Om man vill försöka alt leda 
hennes tankar till hvilket annat hall som helst, 
återkommer lion dock alltid till sin Gudmund och 
säger da, som qvinnan i Nicanders mästerverk, 
det härliga llunesvärdet:

'”■fikall jag förtälja det ännu on gång?”
_ IJon var förr så tyst och stilla; men nu, se

dan hon äfveft känner kroppsliga plågor, har hon 
en outsäglig oro och en längtan utan gräns att fa 
höra något Sjud från honom, som störtat henne 
hit. Man har försökt dikta dylika; men i detta 
fall är hon ännu ganska skarpsynt och slug, ty 
hon har genast låtit niärka, att hon förstod dessa 
Underrättelsers falskhet.;

Axel frågade läkare|, om det var honom e- 
tnot, att lian lemnade hebur.uagotlappri,som kan
ske kunde glädja och för ögonblicket stilla henne.

Läkaren svarade, att lian hade ingenting tler- 

ouiot alt invända, ty han hade ahdeies uppgif;it
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allt hopp att kunna återföra henne till sans och 
förnuft, utan han unnade henne nu gerna all den 
lilla tröst och fröjd, hon kunde fâ. Hon har dess
utom inte långt igen af sitt sorgliga, föga afunds- 
värda lif — tilläde han, och Axel vandrade alle-; 
ua till hospitalet.

Men ack, med hvilka olika känslor emot sist* 
gången! Dd var Axel så i botten lycklig, att ha» 
der/öre ville lindra hvarje annan mensklig varei- 
ses smärta. Nu åter led han så mycket, fast så 
tyst och tåligt, att han endast kände lindring i 
sina egna qval, när han kunde gifva tröst eller 
den minsta fröjd åt någon annan. Med denna 
känsla blef lian införd till Margareta. Hon låg 
nu på sin bädd, lika snyggt och omsorgsfullt 
klädd, men allt i samma ljusgrå klädning och sam
ma lilla silkeshalsduk om halsen. Rummet var 
äfven lika slädadt; men öfver fönstergallret sling
rade sig icke mer någon vänlig blomma, utan den 
vreda, skummande Wettern med den nästan osyn
liga blå randen af Vestgöta-stranden var allt hvad 
man, utom den grå hösthimmeln med dess snabbt 
ilande moln, kunde se. Knyppeldynan stod tom. 
Det hela hade en outsägligen dyster prägel. Mar
gareta låg tyst och stilla med slutna ögon och 
tycktes icke gifva minsta akt på Axels inträdan
de, förrän han gick fram till sängen och sade:



— God dag, Margareta'. Να är jag här och 
medförer hetsningar från din Gudmund.

Hon sprang häftigt upp, kände genast igen Α
χεί, sammanknäppte sina händer, och glädjen fär
gade må hända för aldra sista gången hennes kin
der, så att hon var nästan vacker i detta ögon- 
Mick. Hon kunde på länge icke få fram ett ord, 
men såg än på Axel, än på den ring, hon fått af 
honom, och sade slutligen:

— O, — jag visste — jag visste väl, att du ic
ke skulle narra Margareta! Gif hit!

Axel gaf henne nu först medaillonen. Hon 
hysste den tusende gånger. Hon vände den på 
alla sidor, betraktade snodden, urblekt och süten; 
men Gud, hvad detta var henne kärt! Hon på
stod sig tydligt se, att det nu var Gudmumls hår i 
medaillonen, och Axel motsade henne visst icke, e- 
httru det troligen var hennes eget, ty de hade full
komligt samma färg på hår.

— Det är hans, — sade hon halfhögt för sig 
ej elf — och han har behållit mitt! O, min Gud
mund, hvad du är söt och änglagod mot mig!

— O, du arma, lättrogna! — tänkte Axel, men
%·

Efter en lång stund och många tal till och om 
den lilla klenoden, hon fått, sig hon frågande på 
Axel, och då lemnade han henne den outsägligen 
efterlängtade Miden af hennes Gudmund.



Nu bief lion så glad, att Axel började frukta 
fôr följderna af hennes glädje; men äfven öfver 
henne hade Axel. en oförklarlig magt, ty, så fort 
han bad henne vara stilla och sansa sig, gjorde 
hon det, satte sig på sin bädd, smålog åt Axel och 
åt den bild, som hon än tryckte till sina läppar, 
äti till sitt hjerta och än betraktade med ett ut
tryck af oändlig kärlek.

— Hvad han är skön! Ack, de ögonen! Huru 
de voro ömsom Ijufva och milda, ömsom skälm- 
aktiga och tindrande! — Och den vackra parinan
— så fin och Ii vit var den!—Och munnen! Chut!
— Och håret! — Ack de vackra, hruna lockar- 
ne! Hur’ många tusen gånger har jag icke vridit 
dem om mina fingrar!

Axel kände en sorglig njutning af hennes glädje 
och dröjde länge, inan han framlemnade till hen
ne Gudmunds afskedsord; men, när hon det fick, 
föll hon ned på knä och läste sedan dessa korta, 
allt slutande, rader. '

Nu grät hon tyst.
— Jag återser honom då aldrig mer! — sade 

hon — icke förr än i ett annat lif. Nu vill jag 
dol —; tilläde bon efter en läng paus. Det har 
jag aldrig velat förr. Förr, när jag i hvar stund 
trodde han skulle komma, och han då så lätt knts- 
de kommit, just när jag låg död, ty då hade han 
blifvit så ledsen, sä ledsen, och jag ville väl al-
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drig än, ! heïa mitt lif, bedröfva mia Gudmund, 
det vet Gud! Men nu, — mi vill jag dö!

Axel bad tyst, att Gud måtte hörsamma hen- 
sies önskan och förlåta hennes villor för hennee 
kärleks skull.

Hon brydde sig nu icke mycket om Axel, gjor
de honom inga frågor, som han hade trott, utan 
låg tyst och stilla på sin bädd, lekande än med 
det ena, än med det andra af de småsaker, Axel 
bragt henne. Då och då sade hon: ”Jag vill dö, 
jag vill gerna dö!” eller ock nämnde lionsinGud- 
tnunds namn med ett vackert epithet, och det 
skar Axel in i själen, när hon stundom sade:

— O, min Gudmund, du tänker ofta på mig, 
det vet jag! Midt i mörka natten vaknar jag och 
känner, — känner, att du tänker på mig — sak
nar mig. O, hvad du är god, som af dig sjelfå- 
tergifvit mig din bild! Jag visste nog, att det 
blott var för en tid, som du ryckte den ifrån mitt 
hjerta. Och medaillonen! B. tta lilla första be
vis och vittne till din kärlek! Vår kärlek! Den 
har du visst burit någon gång, ty jag tycker, jag 
vill tycka, att snodden år mer sliten, än när du 
var så grufligt hård och bad mig, — mig sjelf —
afknyta den, så att den rika,------- den öfversäl-
la icke, skalle få se den och fråga om den. O 
afgrundsstnnd! Då brast mitt hjerta! Eller kan-

Axcl, ///, 5.
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ske, då han tog ifrån mig sin bild? Ja, dåäfven! 
Båda gångerna!

Axel kunde icke höra mera. Nu gjorde Mar· 
garetas villor och sorg ett vida djupare och smärt
sammare intryck på honom, än när han såg hen- 

•ne den lyckliga, ljusa, klara sommardagen. Då vaf 
det endast medlidande, som Margareta väckte. Nü 
blandade sig dertill många andra outredda kän
slor. Egna sorger och Gudmunds lättsinne, i hvil- 
ket han ofta speglade sitt eget, stodo nu med 
bjerta färger framför honom, när han här såg det
ta offer för den lifligaste och kanske förlåtligaste 
af alla menskliga svagheter och lidelser. Han tog 
ett evigt farväl af Margareta. Ilon tryckte dä 
hans hand till sitt hjerta, såg med den högsta grad 
af tacksamhet än på honom, än på sina småsaken 
än på sin lilla ring, som hon, till Axels verklig* 
glädje och tillfredsställelse, bad att få behålla.

— Gerna, goda Margareta! — sade Axel — Låt 
den följa dig i sjelfvä döden, så kommer du ihog 
mig, som velat dig så väl! Farväl!



Cap. 7.

O hjerta, mitt hjerta, 
Trolofoadt med smärta, 
Sfär ändas min qvida, 
När får jag ro?
ISlott, när i min sida 
Likmaskarne bo.

Staff eld,

^IH^ettern brusade förfärligt. De skummiga vå

gorna sprungo och hoppade sona hjordar af hvit- 
ulliga får på en stor, mörk, hlågrå ängd. Men 
vinden var östlig, och, oaktadt flera personers fö
reställningar, tog Axel en stor båt for sig och sin 
vagn samt seglade utaf, fastän det led emot af

tonen.
Hade man nu bara Coopers, Gosselmanns el

ler Sparres sjövana pensel, så kunde man med 
sanna och lefvande färger och med dertill höran
de imposanta sjötermer afmala en stormig No
vembernatt på den nyckfulla Wettern, hvars vat
ten väl icke är grönaktigt och salt eller kan skry- 
ta med att hafva sköljt båda polerna, utail rent 
och klart som krystall, men livars stormar och man
ga farliga ställen ingalunda äro att leka med.

Axel ångrade tyst flera gånger under loppet



ai den kalia, brydsamma natten sitt envist djerf- 
va företag; men nu, när det blef för sent att än
dra, blef han den, som ensam uppehöll det sjun
kande modet hos det bekymrade sjöfolket. Berg
gren bad sin nnga herre gång på gång spara sin 
kraftiga hjelp och komma ihog aftonen i * * *« Α
χεί hörde honom väl ett par gånger; men de fle
sta följde han sin gamla vana att hjelpa till oei 
icke sitta sysslolös och se på, när fara eller men- 
»iskors ansträngningar för att hindra en dylik vo
ro för handen. Med sitt hattfodral af tunntläder 
öste han många såar vatten nr båten, och följden 
af allt detta blef nu, som i * * *, en häftig blod- j 
störtning, ändå värre än de förra gångerna. Berg
gren var otröstlig, Axel ganska matt och likblek.

Vid Jungfrun, en ödslig, naken klippa midt j 
i Wettern och ungefär halfvägs mellan östra ocll 
vestra stranden, maste'man besluta att dröja till 
dagningen. Berggren förmådde Axel att gå i land 
och lagade då till en bädd af kappor och vagns
dynor åt sin afgud, som hans unga herre verkli
gen var, och Axel sof ganska godt på den hemska» 
öde klippan. Ilan drömde till och med redigaie 
än förut på mycket länge ocli vurmade om saker 
och ting, som han en längre tid bortåt aldrig en» 
tänkt på. Han tyckte sig vara med sin vän Carl 
S. Da- samtalade lifligt om nytt och gammalt, och 
Carl började åter med sina föreställningar, att, o»



Axel bara kunde förmå sig att fatta pennan, skulle 
månget vemodigt, qvalfullt ögonblick i verklighe
ten upplösa sig i ljufva, milda phantasistunder, då 
all verklighet, all omgifning alldeles försvunne 
och lemnade rum för en helt ny sjelfskapad verld. 
Som nu svedan i bröstet troligen under sömnen 
aggade Axel, tyckte han sig svara Carl:

— Nej, kära Carl, dolken sitter i hjertat! Den 
känns lika oblidkeligt stickande, hvad jag än måt
te företaga, och mitt phantasispel blefve troligeu 
lika mörkt och dystert som min verkliga stämning. 
Omvexlande allvarliga göromål och själfulla tids- 
fördrif äro det enda, som motväger det blytunga 
moln, hvilket stundom lägger sig öfver mitt sinne, 
och den börda, som hvilar på mitt bröst.

I en hast tyckte sig Axel i drömmen komma
in i ett rikt upplyst rum bland mycket folk, alla 
högtidsklädda; men, då han äfven fick se Rosina, 
my rtenkransad vid Alberts sida, skyndade han ut, 
ilade de hreda stentrapporna nedföre och ville 
begifva sig på vägen till gamla Doras ensliga bo
ning, oaktadt det var natt, mörker och fasansfullt 
väder. Hår vaknade Axel, just som lian tyckte 
sig viilja kasta sig upp på sin frustande, stam
pande springare. Med förundran och sin nu mer 
vanliga nattfeber sig han sig omkring, och, när 
han slutligen kunde reda sina domnade tankar, bör
jade han begripa, hvar han var, och kände igen
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Berggren, som satt sofvande mot en sten, helt nä
ra Axel, pä hvars ena sida han uppfäst en kap
pa, för att något afböja den skarpa vinden. En 
matt lykta upplyste hela denna groupe. Natten 
var ännu kolsvart. Sjön brusade mot klippstran
den. Wettern var vred, emedan någon vågat trot
sa hans magt. Skarpa, kalia stormilar jagade hvar
andra i hemska, tjutande toner, som ibland blef- 
vo jämrande och klagande. Axel drog kappan tätt 
omkring sig och satt stum, betraktande sin hvilo
plats. I en hast slog den tanken ned på honom, 
huru olika, huru himmelsvidt olika den var mot 
en mjuk bädd, ljum balsamluft, hulda älskande 
armar, echo’t af ett klappande varmt hjerta, som
nandet och vaknandet, allt i samma Edens rosen- i 
gärd.

Axel blef varm om kind, och hjertat slog fort, 
och han kände hvarken den kalla, hårda klippan 
eller den hvassa, bitande stormen. Men han sök
te med våld att lösgöra sig från sina phantasier, 
och han hade gerna med hög, och öfver de tju
tande vindarna ljudande, röst sjungit sista ver
sen af Vikingen:

Sä sjunger pä ensliga klippans hall 
Den skeppsbrutne viking bland bränningurs svall 
I djupet sjön honom rifver —
Och böljorna sjunga åter sin sang,

■ P



Och vinden vexlar sin lebande gang;
Wen den tappres minne------det blifver!

ty den föll honom så af sig sjelf i minnet, just i 
detta ögonblick; men han teg. Han ville icke väc
ka Berggren. Denne vaknade dock snart, ty hans 
bädd var ingalunda bekväm, och genomfrusen var 
han ock, ty sin egen kappa hade han just hängt 
upp för Axel. Han ruskade på sig med ett och 
annat hu! och fick verkligen bannor af sin herre 
för sitt ”dumma tilltag” att ligga på kalia klippan 
utan kappa, hvilket Axel nu först märkte. Litet 
portvin, som Axel tvang honom att svälja ned, sat
te dock snart hans goda lynne i ordning.

— Har Herr Baron hört utaf sjöfolket? — frå
gade han — De ville icke lemna båten. Jag kan
icke förmoda, att de göra någon sorts inventering 
på våra effecter i vagnen.

— Åh nej; — svarade Axel — du skall tro di
na landsmän litet bättre! Du glömmer alltid, att 
vi icke mer äro uti Italien, Frankrike, Tyskland, ja 
det stolta Albion inberäknadt, med ett ord, öfver 
allt, utom i vårt kära land, der ändå ärligheten är 
ett hufvuddrag och en dygd, som verkligen finns.

— Åh, jag vet många Svenskar, som inte äro 
ärliga! — mumlade Berggren halfhögt.

_ Ja visst, — svarade Axel, leende — det vet
jag äfven, men ändå, Gud vare tack! många flera, 

som äro det.



— Ja, Gud bevar’s för annat! —* tilläde Berg
gren — Men ett fel till hafva Svenskarne, och 
det Sr, att, når de skola stjäla, så göra de det 
så odrägligt dumt. Herr Baron skulle sett, hur’ 
qvicka och behändiga Fransmännen och Italie- 
narne, och till och med de dumma Tyskarne, ro- 
ro alt snatta ifrån hvarandra hvarjehanda. Jag 
var så ofta i tillfälle att se det, på värdshus, på 
poststationer, på ångfartygen och på torgen, der 
de köpte och sålde alla sina förnödenheter. Jag 
minns just 1 Paris, jag stod en gång och såg, hur' 
en arm syndare, troligen från landet, sålt utaf 
alla sina småsaker ur trädgården och slutligen med 
den sista, som handlade af honom, så vexlat, att 
han fick hela sin vinst i ett 5-francs-stycke. Det
ta stack hau genast i munnen, helt obemärkt, som j 
han trodde, och gjorde sig färdig att bryta upp 
med sin åsna och sin lilla kärra. Ett litet styc
ke derifrån hade jag länge sett en spetsfundig fi
gur, som stod med händerna i fickorna och be
traktade landtmannen med oafvända blickar. Töm- 
marne på åsnan hade imellertid kommit i oord
ning, och nu sprang spelsbofven, med händerna i 
fickorna, fram och började så beställsamt att lijel- 
pa till med livad han kunde, för att få saken i 
ordning, kom dessutom i tal med landtmannen, 
och, sedan lian snusat med honom, bjöd han ho
nom en buss tobak, som landtfolket i Frankrike



tycker rätt väl om. Bonden tog och tackade; ineti, 
Gml vet af hvad sand och smuts bussen var, allt 
nog, han spottade ut den, svor och skällde till hö
ger och venster, och under tiden skrapade den an
dra till sig 5-francs-stycket med foten, lutade sig 
ned nästan omärkligt — och försvann. Som jag 
ingenting kunde uträtta i saken, förargade jag mig 
i början åt den utpiskade skälmen, men skrattade 
sedan rätt godt med några Fransmän, som jag ta
lade om det för, och som försäkrade mig, att det 
var en vanlig kor.st, brnkad hundrade gånger, och 
talade sedan om dussintals med spetsfundiga streck.

Axel log äfven nu och frågade sin trogna 
Berggren, om han glömt sin Franska redan.

__ Nej, den hänger val litet uti ännu; sade
han — men med italienskan är jag rädd det skal

le gå dåligt.
Nu skrattade Axel af godt hjerta, sägande;

— Ja, det undrar jag inte på, ty deraf kunde 
du nästan icke ett enda ord, när vi reste deri- 

från.
Berggren såg litet flat, ut; men, som Axel in

galunda ville göra honom ledsen, tilläde han vän

ligt:
— Men så var du så mycket större öfverdän- 

gare i Tyskan. Gå nu och titta till baten! Tänk, 
om de stackrarne icke gjort honom säkert fast, ut-
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an att båten under deras sömn gått till sjösi Dä 
Tore vi väl ute!

Berggren ryste, och Axel började verfügen gö
ra en hop tysta reflexioner öfver det lumpna i en 
dylik död, nämligen att svälta ihjäl på en öde klip
pa i Wettern. Han tyckte sig nu vara en Napo- ! 
leon i smått eller en Robinson i stort, och han 
smålog ännu åt sina phantasier, när Berggren, döds
blek af förskräckelse, kom och ropade, att han ic
ke såg det minsta af båten. Axel sprang upp, ic
ke utan en rätt obehaglig känsla; men, så fort hal» 
kom ned till sjelfva stranden, sade han:

— Nå, hvad är det då? —■ och pekade på båten, 
som väl han kunde se, emedan han han hade o- 
vanligt skarpa ögon, äfven i mörker, men hvaraf 
Berggren icke kunnat upptäcka en enda skymt.

Nu började en svag dagrand synas, och efter 
en stunds förlopp satt Axel åter i bakstäfven af 
båten och gungade, icke sagta, utan ganska våld
samt upp och ned på de kommande och gående 
vågornas rygg. Han längtade nu otroligt hem och 
gladde sig åt, att der åtminstone ega ett mensk- 
ligt väsende, som kanske med otålighet väntade 
hans ankomst. Han tänkte mycket på Theodor, 
denna kalla, otrefliga morgon. Blåsten hade lagt 
sig något, så att Axels biträde iqke var af nöden» 
utan han fick i ro tänka på sin vän, den arms 
Theodor, som AxeJ, oaktadt allt, dock verklige»



älskade, men som han var ganska nöjd icke ha
de varit med på denna lilla besynnerliga resa, som 
bara onödigt upprört honom, tänkte Axel.

_ Arma Theodor, hvad du ändå har litet att
lefva fört — tänkte han — Ver 14en måtte stå el
ler ramla, förbättras eller försämras, för dig kan 
hon aldrig hafva något behag mer. Rosinas in
billade kärlek var väl den enda rosen på din törni- 
ga stråtj men, nar du nu fann, att den blott var 
en luftbild, en bedräglig hägring, då måste din 
ege» obesvarade kärlek vara ett qval utan like, 
fast du tiger dermed, troligen af verklig, storar
tad stolthet. Ack, dn har icke samma tröst, ljut' 
och lifgifvande, som jag, att, om icke ödet lagt sin 
jernhand ”emellan våra bröst i brand” — så! — 
Och här bröt Axel tvärt utaf sina tankar med ett:

— Nu äro vi snart i land. Himlen vare tack!
Så fort Axel fick hästar, fortsatte han resan 

och kom hem till Ulfsborg klockan 10 om aftonen 

samma dag»
Den första, han mötte, var lille Olle. Axel 

frågade som hvar och en hemkommande:
— Huru står här till?

Olle svarade intet. Axel märkte det icke.
Derefter kom en af jungfrustaten med antän

da ljus.
— Hum mår Fröken? — frågade Axel} men till



hang skam miste vi bekänna, att lian nu heller 
icke märkte, att jungfrun svarade intet.

— Hvar är Herr v. S.? — frågade lian; men 
intet svar.

Efter några ögonblick frågade han å nyo:
— Är Herr v. S. uppe i mina rum? — Men än

då bekoms intet svar. livar och en låtsade, som 
hörde de icke.

— Jag tror, J aren stumma vordna alla menni- 
skor i afton! Svara mig nu genast: Hvar är den 
främmande Ilerrn?

— Fröken kommer strax. — svarade Beata, blek 
och darrande.

En gräslig aning slog Axel med blixtens ha- ‘ 
stighet, ocli han skyndade utan vidare frågor till 
sina rum.

Här var tomt. Ingen Theodor! Ingen säng 
bäddad åt honom!

— Blilde Gud! — sade Axel —- Detta tillf — och 
sprang trapporna nedföre som en vind, för att få 
upplysning.

Nu kom Tanten med en förfärlig uppsyn och 
luktade Hoffmanns droppar lång väg.

— God afton, Tante! Hvar är Theodor? — bief 
hans första fråga.

— Ja, min kära Axel, du gjorde brailla — bör
jade Tanten.

— Bry er inte om mig, och hvad jag gjort illa
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eller väl, Tante, nian svara mig nu: Hvar är 

Theodor?
— Ja, min kära Axel, — återtog Tanten — du 

»lå blifva ontl eller god på mig-------
— Himmel och helvete! — utropade Axel med 

flammande kind och blick - Finns då ingen för
nuftig menniska, som kan svara mig: Hvar är 

Theodor?
Ja, min kära Axel! - började Tanten å nvo, 

litet radd och litet ond — Gud ske lof, att vi 
andra hafva vårt sunda förnuft i behåll; men —

— Ah, det märkes inte stort svarade Axel 
Och sprang i detsamma ut, för att få reda pa sa- 

1 ken af någon annan än Tanten. I trappan mötte 
han bokhållaren, och, så fort Axel fick se honom, 

ropade han:
— Om Ht rn ännu har sin sans i behåll, så 

svara mig genast: Hvar är Herr v. S.: !y ra
sande måste det vara på något sätt.

Bokhållaren blef väl litet förbluffad, men be- 
I grep dock genast, att här var bäst inte fundera 

}>å saken, utan svara fort, och skulle just göra 
reda för allt, när Tanten kom efterspringande, ulf- 
Vande och gråtande, och ropade:

— Kära Axel, var inte ond på mig! Jag rår 
visst inte för det! Ingen menniska rår for
Bet var ett öde, det var-------

Axel öppnade i>ara uärmaste dörr och con



voyerade Tanten dit artigt, men bestämdt, åter
vände sedan med stelnadt blod och den grufliga- 
ste, mest ångerfulla väntan till bokhållaren.

— Nå, — sade han — tala nu, utan alla om
svep i Guds namn!

— Jo! — började Bokhållaren — Herr v. S. är 
inte att finna. Ilan lärer varit tyst och stilla hela 
tiden, som Herr Baron varit borta, och aldrig lem- 
nat sina rum, mer än ett par gånger, som han 
spatserat några hvarf i stora alléen. Men i dag 
på morgonen ville nådig Fröken låta skura i Herr 
Barons rum, inan mattorna pålades, och då gick 
hon sjelf upp och bad honom vara god och stiga 
ned i matsalen.

— Förbannadt! — mumlade Axel.
— Der var han en stund, och Fröken sade, att 

han både talade och svarade; men derifrâlï 
sprang han i ett ögonblick, alldeles som han fått 
eld uti sig, rusade upp på mitt rum; men jag var 
ute. Der tog han fram papper och skref ett bref, 
som han sedan sprang in och lade på Barons skrif- 
bord, och sedan vet ingen menniska, hvart hare 
tog vägen. Vi hafva letat otroligt. Flere perso
ner äro ännu ute med bloss och leta. Klockare 
var 12 i middags, när man sist såg honom.

Tanten hade under tiden tillkommit och hört 
det sista.

— Ja, — sade hon litet surt — och iute har



jag vågat öppna lians bref, tier man kanske kun
nat fä någon upplysning, Men det aktade jag 
mig för. Jag minns nog, hur’ ond dublef i som
ras, den der gången, du minns väl, di jag i all 

välmening — —
Axel brydde sig icke om gummans prat, utan 

sprang upp i sina rum, som en stormvind, och 
bröt Theodors bref, med ringa förhoppning lik
väl att der finna något tillfredsställande. Det lyd

de så här:
»Lef väl, o Axel! Nu är bärdan för tung. 

”Jag knn icke längre lefva, och jag vill det icke, 
Var min övertygelse är, det ett högre väsende 
”tillstädjer, att jag väljer mellan (pålen på jor- 
”den och qvalen — jag vet icke hvad

”Farväl! — I går — i dag — i natt som var
_ i natt som kommer! fO, Axel, måtte du aldrig

”fä känna det helvetiska qval, som svartsjukan 
”medförer!) Jag ville säga dig, att i dag — är hon 

Jl0n — den enda — »ej, jag kan icke säga ut 
”det! Fråga din Tante! — Farväl, förbanna icke 
”mitt minne, du härlige broder oclKvan! Kom 
”snart efter, ty för jorden är du alldeles for god! 
”Säg henne en gäng, att jag dog med hennes och 
”ditt namn på mina läppar! Rosina! Axel! Nu 
”utsade jag dem, och om fem minuter är det förbi.”

Axel fällde bref v et af tusende känslor, den 
ena smärtsammare än den andra: ånger öfver
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att ha lemnat Theodor, kokande vrede på Tanten, 
som han anade var en, om än oskyldig, dock 
äfven onödig orsak till denna rysliga händelse. 
Han behöfde väl icke veta mera; men han ville 
dock hafva reda på alla detailer af denna ohygg
liga dag och sprang nu åter ned till de af äng* : 
slau och alla sorters rimlig och dum fruktan dar
rande qvinnfolken. 1 trappan föresatte sig Axel 
att med någorlunda lugn afhöra Tanten, dels e- 
medau detta anstod och var honom värdigt, dels 
emedan det var enda eättct att få någon redig 
berättelse af henne, ty, när hon fick relatera i sin 
ro, gjorde hon det, alldeles som när man häller 
ärter nr ett kärl i ett annat, utan alla uppehåll 
och invändningar.

— Hvarföre kunde Tante inte — började dock 
Axel — låta vara den usla, fördömda skurningen 
och mattan och allt det skräpet, tills jag kom 
hem? Jag bad ju Tante många gånger låta Theo
dor vara i fred. Hvad i all veviden skulle Tante 
«ppe hos honom? Det var ju icke så brådtom med 
den strunten! Ilvad sade Tante till honom, när 
han kom ned i salen?

Tanten var rätt glad att slippa besvara de 
första frågorna, utan nappade tag i den sista och 
förtäljde:

— Kors, kära Axel! jag sade honom ingenting, 
som han kunde stöta sig på, ntaa tänkte tvärtom
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att roa honom med en liten nyhet, ty, efter han 
'Parit vid Medevi i somras, trodde jag han Itände 
ftoeina, (Ah ha! — sade Axel half högt — allde
les som jag; trodde) och med posten hade jag bref 
af henne, deri hon berättade mig, att hon som i 
går skulle stå brud. Men jag ser, att du hade 
lätt, när du bad mig icke tala till honom, ty, ba
ra för det jag råkade säga de fattiga orden, blef 
ban så grufiigen ond, att han blef först blek som 
ett lik och sedan eldröd i ansigtet; ögonen flam
made som två ljuslågor i mörkret, och han sado 
bara: ”Nu är det nog!” och rusade ur rummet, 
som en rigtig galning. Så gick det till, och Gud 
bevare dig, min ku-ra Axel, att någonsin mer i all 
din dar-------

— Nej, spara edra moraler, Tante! Nog vet 
jag den, som bättre behöfde dem; men vår Herre 
är nådig och ser väl till, att dumhet och oförnuft 
äro utom viiljans gränsor.

Ja! — suckade lanten andäktigt, som icke 
det minsta tog detta åt sig — Det gör han visst! 
Det gör han visserligen, den nådige Guden.

Nu återkommo flere af gårdsfolket, som varit 
ute med bloss, för att söka Theodor; men deras 
efterspaningar hade varit alldeles fruktlösa. Α
χεί gick tyst och med tungt sinne upp i 8jna 
rum. Att han fick gälda äfven denna afton med 
en häftig och mattande blodstörtning, var påtag-



ligt; men nu, sedan han började blifva van der- 
vid, brydde han sig ieke om det, när det var \äl 
förbi. Han kunde icke förmå sig att gå till hvi- 
la, utan vandrade fram och äter, med långa, 
jemna steg, i en ovanligt dyster och mörk sinnes
stämning. Han gjorde sig nu en mängd förebrå
elser, och dessa äro aldrig så bittra, som när de 
komina alldeles för sent, sedan all hjelp, all än
dring är omöjlig. Han förebrådde sig bittert att 
hafva rest ifrån Theodor, att ieke med nog kla
ra bevis ha kunnat öfvertyga honom om fasan och 
det orätta af att sjelf sluta sitt lif. Han ångra
de nu en mängd saker, som han förr aldrig tänkt 
på, och någon gång, under den långa November
natten, flögo eller irrade hans tankar dit, — till 
detta Elyseum, som äfven för honom sjunkit ned 
i en evig natt. Men huru olika voro ieke hans 
känslor med Theodors i detta fall! Axel hade 
så mycket tänkt på detta, så marterat sin phan- 
tasi med bilder af den sällhet, som gick för ho
nom förlorad och skulle tillfalla en annan, alt tim
man och stunden icke gjorde mycket till eller i- 
från. Dock kände Axel, likasom hvarje mensklig 
varelse, denna dödslika saknad, som aldrig ute- 
blifver, när hoppet, om än det aldra svagaste och 
orimligaste, lemnar rum för en smärtfull och full
komlig visshet. Han befallde sig dock att vända 
hvarje tanka från den för evigt förlorade ltosina
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till den olyckliga varelse, hvars bortgång nu låg 
honora så tungt på sinnet. Att tänka på honom, 
tyckte han vara en skyldig gärd åt den arma, 
förlorade ynglingens minne. 1 detta rum, der 
Axel vandrade, påminde ju hvarje föremal om 
honom. "1Der satt han nedlutad och tyst, med 
slutna ögon, men troligen med ett krossadt hjer- 
ta. Der stod han långa, eviga stunder, stödjan
de sig mot fensterposten, med blicken i det hog- 
hvälfda blå, likasom letade ban der en bekräftel
se på sin fasta tro, att man kunde få vända dit, 
när alla band i Hfvet voro brustna. — Der, på 
den lomma, öde bädden, såg jag honom någon 
gång slumra som ett lyckligt barn, och af den 
välbildade munnens milda, behagliga dragning 
kunde jag se, att hans drömmar under sömnen 
åtminstone voro mer ljusa och rosenfärgade an 
hans vakna phantasier. Jag tackade då alltid Gud 
och var så rädd, att minsta fluga skulle störa ho
nom. Jag tyckte mig då ofta hafva samma kan- 
sla, som jag föreställer mig hos en moder, hvilken 
vaktar sitt sjuka, slumrande barn. Jag unnade 
honom så fullt denna sofvande ersättning för hans 
qvalfulla vakor. Der, från det fenstret, nickade 
han till mig sitt sista farväl! — Der ligga hans 
kläder, — der hans förtrollande flöjt, som aldrig 
mer skall ljuda! — Der går lugnt och jemnt 
hans ur, af honom uppdraget, och som lika lugnt



och jemnt fortsätter sin fart, sedan det utpekat 
hans sista stund. — Der står hans lilla käpp, son» 
han ofta ritade så mången sorgens runa med. — 
O, Theodor, — hvar är du?

Le icke du, som ögnar igenom dessa obetyd
liga och anspråkslösa skildringar, — le icke, om 
man bekänner, att, först vid åsynen af Theodors 
lilla käpp, b nisto ur Axels manliga öga vemodiga, 
heta tårar, och, med den lilla käppen hårdt tryckt 
mellan sina båda händer, bad Axe! en kort, men 
allvarlig bön till den Högste, att han ville se till 
Theodors svagsinne, men äfven till hans höga, 
sköna själ, och döma honom efter sina och icke 
efter menskliga åsigtcr. Sedan bief Axel lugna
re och började vända tankarna äfven på andra 
föremål. Den förlidna nattens dröm rann honom 
likasom af sig sjelf i sinnet; han drog en lialf- 
qväfd suck, när han tänkte på den del deraf, som 
redan gått i fullbordan, och fick sedan en ingif- 
velse, att — tvärt emot alla vanliga reglor för 
romandrömmar, som ovillkorligt måste tala om 
det, som skall ske, nu låta saker ske, just för att 
man drömt derom, och således anse drömmen för 
livad den borde anses, nämligen en varnare och 
uppmanare, men icke en siare och spåman.

— I morgon vill jag skrifva till Carl! — I mor
gon viil jag rida till gamla Dora! — sade Axel
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och kastade sig på sängen, så klädd han var, och 
somnade, ehuru morgonen var nära.

€af, 8.
"Lyster mig att kämpa 
In en stund mot stormen!''

Tegnér.

hade ungefär en knapp timmas orolig 
sömn och vaknade, då den grå November-morgo
nen spred en tvifvelaktig, mjältsjuk dager öfver 
det höga, mörka och mer än vanligt dystra rum
met. Axel sprang hastigt upp och kände denna 
afgrundskänsla, som uppvaknandet alltid medfo- 
rer, när man har en sorg, ett lidande, inbilladt 
eller verkligt. Axel gaf sig knappt ro att kasta 
på, sig en kappa, utan sprang genast trappan ned- 
före och ilade till de höga, brådstörla vallarna 
på östra sidan, hvilka nästan lodrätt nedgingo till 
den vid detta ställe ovanligt djupa sjön. Theo
dor kunde icke simma. — Axels hemska aningar 
hade alltjemnt hvilat på denna höga vall, der 
han sjelf en gång, en natt i fordna dagar, van
drade fram osh åter med en och annan tanka, 
kanske lik Theodors. När Axel här, på en utöf-
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ver branten hängande nyponbuske, såg något flad
dra för vinden och igenkände en af Theodors sil
kesnäsdukar, dröjde han icke längre, utan åter
vände med långsamma, tunga steg. Längre fram 
på morgonen, när arbetsfolket ankommo, medför
de en af dem en genomvåt mössa, som stormen 
fört upp på en saudrefve), tvärs öfver viken, vid 
ett af Ulfsborgs underliggande hemman, och som 
Aïel genast igenkände var Theodors. — Efter 
detta inhiberade Axel all letning efter Theodor, 
afstyrde hans gamla tjeuare till hans stackars be
klagansvärda föräldrar, afsände äfven med den
ne alia hans effecter och ett långt, temiigen ut
förligt bref från Axel, som endast behöll den vå- , 
ta mössan, den lilla käppen och näsduken, till e- 
vigt varnande påminnelser. För resten talade han 
nu mer icke med någon af husfolket om den 
försvunne och sökte i allmänhet att leda deras 
öfvertygelse från den tankan, att Theodor sjelf 
afhändt sig lifvet, till förekommande afen mängd 
obehagligheter, som annars alltid uppstå. Detta 
ändamål vanns dock icke fullkomligt ändå, ty 
spökrädsla och tusen andra ledsamma Töljder af 
en dylik händelse, lieht när den tiraat på ett 
sådant gammalt näste som Ulfsborg, uteblefvo 
visst icke, oaktadt Axels mått och steg. Han var 
ovanligt trött oeh iippledsen, när hau om för
middagen först ekrifvit till Theodors föräldrar
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samt afFärdat den gamla betjenten och sedan i kor
ta, afstympade meningar till Carl S. framfört sm 
önskan, att han matte, enligt gammalt löfte, kom
ma ned till honom nu, ju förr dess heldre. När 
allt detta var ombestyrdt, kastade han sig pa sin 
häst och tog vägen till Doras boning.

Dagen var temligen blid och vacker; men de 
aflöfvade träden, den grå marken, den fuktiga, 
icke obehagliga höstlukten, de ljusgröna, för ögat 
så angenäma rågåkrarne och de der bredvid lig
gande svarta, upplöjda fälten, — allt detta tala
de högt om höst och November. Lägger man nu 
dertill slagans afmätta ljud, som från hvarje hem
man, man passerade, enformigt och mjältsjukt 
mötte örat, på samma gång som kråkornas sista 
skri, inan de lemnade Norden för Södern, så be
vittnade äfven hörsel organerna den allmänna do
den i naturen, som nu beredde sig till den långa, 
knlna vinternatten, ur hvilken man endast kan 
väckas af solgnistor på glimmande snö, slädtraf- 
varens fart, klingande bjellror, måndagrar på 
rimmade träd och nyfaUna phantastiska drifvor, 
som vrida sig i mjuka, otänkta och alitid nya 
former, med snöhvita dagrar, men ljusblå skuggor.

Axel tänkte på allt detta och mycket annat, 
medan han, långsammare än vanligt, red igenom 
ängar, fält, dalar och skogar till Doras lilla, un
dangömda fristad. Vid grinden ställde han sin
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häst, gick tyst in i huset ocli öppnade sagta dör
ren. Dora satt med ryggen emot densamma, if' 
rigt omsnurrande spinnrockens surrande hjul, oel« 
sjöng klart, faslän något darrande:

Jag alägter fly och komma säg.
Och vän från vänner vika,
Och rik och fattig, hög och låg 
I grafven varda lika;
Men Herrans nåd, hvar morgon ny,
För dem, som komma, dem, som fly,
Sitt löfte aldrig svika * .

ulan att ana någon mensklig varelses ankomst. 
Axel gick således, hvarken sedd eller hörd, in i 
rummet, och Dora blef honom icke varse, förrän 
han tyst stod bredvid henne och sagla tog henne 
på axeln. Hon vände sig litet förundrad åt si
dan, men blef alldeles bestört, då hon, med till- 
täukt glädje, fäste blicken på sin enda, ännu lef- 
vaude älskling, som stod så blek och allvarlig 
framför henne.

— Herre, milde Gud! — utropade kon —Hvad 
kommer åt min unga Baron? Han är blek som 
döden! Han har blifvit mager! — Ögonen brinna 
»å matt, och pannan ser så djupsinnig ut, och nu 
— nu komma hemska olycksbådande rosor i otid, 
och flammande som norrsken på den bleka kin
den! Min Gud, min Gud, livad betyder detta!

‘■'ή Nya Fs.b. SSO, v. 8.
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— Nej, se icke så pi mig, kära Dora, — baå 

Axel och lade sin hand ofver den gamlas «gon— 
utan tala om något roligt for mig, ur min och 
de minas barndom! Jag behöfver någon förströ
else: — min λ än, den unga v. SM som du en gang
i somras sig, - han - dog i gir.
- Ja-si! - sade Dora, med ålderdomens van

liga liknöjdhet för något så vanligt, som att de, 
som lefva, skola dö - Ja så! Frid vare med ho
nom, och ära vare Gud, som upplyste mig om 
någon orsak till min unga, kära Barons oerhord» 
förändring på denna lilla korta tid, som jag icke 

sett honom!
- Det är icke så kort tid. - sade Axel, for 

att g if va samtalet en annan vändning, och nu bör
jade de räkna efter, att Axel icke sett Dora se
dan i Augusti, af flera olika, slumpartade hän
delser Dora hade imellertid satt undan sin spinn
rock, som hon, sedan Axels spädaste barndom, väl 
mindes var honom en verklig plåga, dela for sitt 
surrande ljud, dels för sin vanliga plats midt på 
golf v et, och dels för "det otäcka änstoft”, Imlket 
han påstod alltid flög som onda andar omkring i 
rummet, så snart man spann, Sfven om man spann
ull!! Dora städade således oförmarkt unean bå
de spinnrock, mattan, som låg derunder, kard- 
sållet och stolen, tog sin strumpa, lade torr, god

j Axel, HI,



björkved i den lilla, låga spiseln ocli satte sig på 
ea pall bredvid den. Axel salt, eller snarare 
haifiäg, med handen stödd under hufvudet, på 
Doras lilla lieqväma, gammaldags soffa, och, om 
Dora kunnat måla, lika väl som hon kunde upp
fattade! sköna, så hade hon säkert genast förva
rat på duken denna bild af den trötta kämpen, 
som tycktes behöfva hvila efter dagens heta 
'ärf. — Ilan låg så skön! Den lilla korta, tätt 
åtsittande ridrocken utmärkte, men skylde icke 
de fylliga och muskulösa, fast ungdomligt run
dade formerna; den välbildade handen, som stödde 
det svartlockiga lilla hufvudet, var i sig sjelfoch 
genom ställningen ovanligt hvit, och Amalias för
sta gåfva, ringen med Löwensternska vapnet, 
blixtrade på ett af dess finger. Det mörka håret 
omskuggade så behagligt, fast phantastiskt, den 
hvita, släta pannan; ögonbrynen voro lugna som 
en ännu slumrande åska, och ögonen voro till 
hälften lyktade. Den omärkligt böjda näsan tyck
tes tillhöra en ung Jupiter Tonans’ bild, och, om 
någonting i naturen finns, som man skulle kunna ; 
kalla kungligt, så var det detta drag i Axels sköna 
anlete. Kinden var jemnblek och icke alldeles så 
rund som förr; den skuggades lätt af små, fina, 
efter hvarandra liggande ringlar af ett mörkt, 
oändügen omsorgsfullt skött skägg, sota på tech- 
niska mode-språket kallas: favoris. Munnen var
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bildskön, och de ännu röda, fina läpparne rörde 
sig sagta och drogos stundom tillsammans, lika
som till en svag hvissling; en fin moustache följ
de litet motvilligt alla dess rörelser. Hakan, vac
ker och välbildad, ömsom höjde och sänkte sig i 
den svarta siden-halsduken, som, genom sitt ut
seende af att sitta något hårdt spänd, plågade 
Doras blick något litet. Med ett fint ridspö i hö
gra handen svängde Axel hit och dit, men myc
ket sagta, och dess rörelser hade alltid något 
visst analogt med munnens; hvaraf tydligt syntes, 
att de emanerade från samma villja. Axd var 
länge alldeles tyst och, som det tycktes, helt och 
hållet försänkt i tankar. Dora stickade en maska ocli 
såg på honom dessimellan. Hennes gamla ögon 
fuktades, hon visste icke rätt hvarföre, ty hon 
var annars visst icke af de gamla qvinnor, som 
vid minsta anledning grata, sa att man kunde sät
ta en mjölqvarn i gång vid deras tarar. O, huru 
mången gång, i de kommande, ännu icke randade 
öde tiderua, tänkte sig icke Dora denna förmiddag 

1 och denna sin älsklings halfslumrande dvaia, som 
gaf henne tillfälle att betrakta honom i mera 

I stillhet och ro, än hon det någonsin i hela sitt 
lif förut haft! Ändtligen bröt Axel tystnaden:

— Vet Dora, — sade han långsamt — att Ko- 
säna är Albert H—8 maka?

_ X,· det då sål — aade Dora med en omärk-



lig slide, och, genast dämpande lifiigheten af sitt 
svar, tilläde hon: Fröken Lisbeth har väl förut
spått det, allt sedan Fröken Itosina kom till en- 
ke-Grefvinnan Julie; men Fröken spår och anar 
så mycket här i verlilen, att det just icke kan 
inträffa allt. — sade hon, svagt leende.

— Ja; men hon anar aldrig, när hon bär sig 
dumt åt, när hon gör tvärtemot, hvad man kedt 
henne om, och livad hon lofvat, — när honrifver 
ned, hvad andra med omsorg och vedermöda upp
byggt. Det anar och begriper hon aldrig. — an
märkte Axel.

— Det gör ingen på denna jorden, min goda 
Baron! ty då gjorde man icke alla dessa dumhe
ter och tvärstreck i andras uträkningar, helst när 
man är så litet elak, som Fröken Lisbelh.

-t- Dora är en präktig advocat! —· sade Axel, 
småleende —- När jag får processer på halsen, 
ty det drabbar alla arftagare af stora egendomar, 
så skall du föra min talan vid tinget,

— Allt för gerua, skämtade Dora — ty jag 
är öfvertygad, att min unga Baron icke vill annat, 
än hvad som är rätt, och då är det inte svårt ait 
förevara en sak.

— Nej, det medgifves; — genmäite Axel — 
men det år icke alltid den, som har rätt, som 
seda a /dr rätt. -

— Ja, så är 'det hied utgången af allt, hvad



som beror pâ mennisko-dom; svarade Dora 
derföre bör hvar oeh eu blott försöka att göra 
rätt och sedan döma sig sjelf samt med koiå 
och lugn underkasta sig andra menniskors orätt
visa domar, som dock kanske ofta äro rättvisa ! 
deras ögon, ty menniskoriia äro på långt när icke 
hvarken så goda eller så elaka, som ni Vtugt 

folk tro.
__ Ack, Dora! — sade Axel sorgligt Jag är

inte mer ung; jag har ju öfverlefvat allt, — alit, 

som var mig kärt. — Hopp! Aiit!
— Dock icke sig sjelf, min unga Herre! — sa

de Dora allvarligt — och man är säg allt sjelf 
ganska kär. Hittills har min unga Baron lefvat 
för sin fröjd; nu blir det för sin nytta, så väl 
andlig som*lekamlig, och för sina medmenniskors 
nytta och gagn, för sitt fädernesland och pligter- 
IIa deremot. — Allt idel stora, härligt lönande 

ändamål.
— Ja, det vill jag! — sade Axel och ändrade 

nu först sin liggande ställning. Han reste sig 
häftigt upp, och i samma ögonblick stod en klar, 
röd stråle af blod ut genom hans halföppna mun.

Dora blef först förfärligt rädd, ty hon hade 
aldrig hört ett ord, hvarken om Axels stöt i den 
Höwensternska grafven eller denna deråf förmo
dade åkomma; men, som hon var en archiater i 
smått, skyndade hon genast efter salt och sur satt,
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samt upplade några dynor till Axel, för att i al- 
dra största stillhet hvila emot. Men detta var 
ingalunda i Axels smak. Saltet var han ”ledsen 
vid”, emedan det ingen nytta gjort de sista gån
gerna; åt saften grinade han som en scholgosse åt 
ferlan, och, i stället för att hvila mot Doras fina, 
mjuka dynor, spatserade han fram och åter i rum
met, sägande mellan hostan:

— Det betyder ingenting. Det har jag gjort 
många gånger. — Dora skall inte darra och vara 
rädd, ty då ser hon så otäck ut — tio år äldre än 
annars. — Skratta, Dora, och se glad ut! — An
nars får hon — — och nu hyttade han med sitt 
lilla ridspö åt bakvåden af Doras gröna yllerock.

— Nej, Gud vet, när jag skrattar mer! — sade 
Dora och brast ut I en ovillkorlig gråt, som hon 
en lång stund försökt hämma. Axel bemödade sig 
på allt sätt att trösta henne; men, när det icke 
hjelpte, sade han:

— Nu är Dora så ledsam, att jag rider genast 
hera, om hon inte blir menniska igen och låter bli 
att tjuta som gamla Mulle, nej, ändå värre, som 
Tante Lisbeth sist, i går aftons. Sätt sig nu bär, 
Dora, så skall jag tala om, huru Tante, sig ove
tande, bar sig åt i går; ty ni gummor tycka ändå 
alltid om att höra litet sqvaller om hvarandra.

Dora hörsammade villigt; men, om det var för 
att få Axel sjelf i stillhet eller för att få höra
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nytt om Tanten, det lemna vi åt gissningen. Hon 
satte sig imellertid bredvid Axel, torkade ögonen 
och afhörde med smärta Axels hela berättelse om 
lians bekantskap med den unga, arma Theodor, 
hans glödande, först hoppfulla, sedan förtviflade, 
kärlek till Rosina, hans förfarande mot Albert, hans 
medgifvaiide att låta Axel föra sig från Medevi 
och slutligen Tantens skurning samt olyckliga 
prat- och berättelse-lust.

Dora berömde Axel på ett fint sätt, för det 
han aldrig känt sig haft något agg till Theodor 
för egen räkning. Axel svarade icke derpå, Sy det 
var en tanke, som Axel alltid till sin heder sökt 
bortjaga, hvar gång den, likt ett knot öfver Försy
nens styrelse, kom framsväfvande*

De talade länge och allvarligt om Theodor, 
hans villor och hans död, och de koinrao slutli
gen öfverens om, att himlens portar torde må hän
da öppnas för den arma ynglingen, just emedan 
hans inrotade tro var så olik med den, som Axel 
och Dora insupit från barndomen, och att man 
med denna deras tro varit tusende gånger mer 
straffvärd, om man med villja låtit sin sista tim
ma slå, än Theodor enligt sin öfvertygelse knnde 
det vara.

— Vare härmed, huru det vill! — sade Dora 
— Den rättsinniges hön må dock höjas för hans 
arma själ, och vi villja bedja för honom.



Dora sammanknäppte sina Itänder, ochpåläp- 
parna syntes, att lion bad.

Axel gjorde ingendera, men bad a£ själ och 
hjerta, nästan med barnsinnets enfald och inner
lighet.

— Nu måste jag rida hem, — sade Axel efter 
en kort tystnad och såg på sin klocka — annars» 
låter Tante säkert fiska efter mig äfven, ty kloc
kan är öfver tn.

Det rann Axel troligen i minnet, att Tante« 
bland andra qvicka och ypperliga förslag äfven 
haft det, att draga not efter Theodors lik, ty ea 
begrafning med confect och llhenskt vin låg än
då i bakgrunden af hennes tankar om Theodors 
död, och en sådan var omöjlig att åstadkomma, 
när intet lik fanns att tillgå, ty Tanten var likvisst 
icke af en viss kyrkoherdes tanka, som tog eit- 
kans sista ko i iikstol efter en drunknad torpare, 
hvars lik man ännu icke återfunnit.

Dora var återstoden af dagen ovanligt fiedsla- 
gen och illa stämd. Hon lade den Heliga Skrift 
framför sig och sökte deruti sin tröst, och, som 
man der än aldrig letade förgäfves, fann hon den 
ock; men — oupphörligt stod dock för hennes 
minne denna olycksbådande blodstråle, som hon 
jemnt tyckte sig se flyta ur Axels mun.

— O, ve mig arma, om jag äfven skulle upp- 
lefva detta! — sade hon, qvidande mången gång
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tinder den länga, kulna höstaftonen. Hon Mad® 
ett starkt oeh välsmakande kaffe åt sig i sin en
samhet och drack på hit ett par koppar; men det 
ville i dag ingalunda muntra henne, och hon hade 
nu ingen ifrigare önskan för ögonblicket, än att Axel 
måtte akta sig väl, nyttja flanellströja, som hoti 
så innerligen bedt honom om, och sedan, att det 
ville frosta upp litet på natten, så att hon andra 
morgonen kunde lunka utaf till herrgården.

— Men annars går jag väl ändå; — tänkte Do
ra -— mina nya kängor äro ganska bastanta, och, 
skulle jag blifva våt, så får det stå sittkast; men, 
Fröken Lisbeth må blifva ond eller god, ser jag, 
att han är verkligt sjuk, så slår jag ännu en gång 
ned mina bopålar under de gamla taken, som ram
la. Det är säkert.
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Cap. 9.

Nu är det slut! Det sista bladet föll 
. Ifrån min vcirfrojds sföna blomsterkrona.

Nie ande r*

Iftövf., eom åtagit sig t!et svåra ocli kanske otack

samma värfvet att sanhingsfuilt uppteckna Axels 
öden efter hans hemkomst till fäderneslandet från 
den resa, som dels af sorg, dels af hog foretogs 
till främmande länder, känner sig nu sa svar- 
modigt stämd, att han för en liten tid bortläg
ger sin dunkelt och mörkt tecknande penna och 
sedan anlitar en annan, som troligen aldrig dop
pades i samma bläckhorn, men som kan hafva si
na sidor och behag för en älskare af variation 
och curiosa i allmänhet. Denna penna har dess
utom en stor förtjenst framför författarens: den 
föres icke af en anonym och således foga värde
rad hand, som dessutom ännu är svag och oskick
lig, utan af någon, som gerna ntskrifver hela nam
net under sina epistlar, så mycket värde sätter 
hon sjelf på dem. Vi mena Hofrättsrådinnan Pr.

”Medevi, den 6:te Juli 1835.”

”Min bästa Wie-Marie'.”
”Du har bra mycket skäl att vara ond på mig,
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”som så säkert lofvade att ekrifva om alitjiig, när 
”jag reste hit till Medevi; men i är har här va- 
»rit värre än någonsin att få sin ro både natt och 
”dag. Jag ser nog, huru du förundras Öfver, att 
»man icke vid Medevi skulle åtminstone hafva natt- 
»ro som är så välgörande och nödvändigt for en 
»brunnsgäst; men du må tro, här har varit mer 
”än en sak, som äfven stört den. Först och främst 
”denna välsignade simpiiciteten, livarom jag namn- 
”de, när jag med mitt bud i början af terminen 
”bad dig vara så god, à tout prix, coûte qu ii cou- 
»te, köpa mig slät tyll, släta band, slät Übet, o- 
”genombrutna strumpor och simpla halmhattar. A 
”propos så var alltsammans mycket bra och väl 
”valdt, utom banden, i hvilkas ena kant var eu li
sten, nästan omärklig, förarglig krusa; men jag 
»bytte bort dem och fick andra sämre, men sirn- 
»plare och smalare igen, så att jag blef mycket 
”nöjd. Nej, ser du, för att sy och stöka i ord- 
"ning all denna simplicitet, så fick både jag ock 
”Stephanie taga natten till hjelp, och sa gjorde 
”något hvar i början, utom den här Fröken L·., 
”som gjort ett så fasligt uppseende, eller snarare, 
”som man pratat så mycket om här vid brunnen, 
”ehuru jag visst icke kan finna, hvaruti alla hennes 
”behag, fullkomligheter och tjusningsmedel besta.

' ”Hon är ändå knappt nog, hvad så der omskrikna 
V ”flickor pläga vara, nämligen coquette. Jo, jo, visst



”har hon väl sin goda portion deraf, men inte si 
”förfärligt ändå, som A. B., och ännu mindre som 
”C. D., du vet, hvilka jag menar. Stephanie har 
”verkligen varit mycket omtyckt här vid brun- 
”nen, och, om inte denna Fröken Rosina L. varit, 
”så tror jag säkert, att hon gjort ett rätt godt par- 
”ti; men nu voro alla menniskor så förskurrade af 
”hennes angelägenheter, att ingen hann tänka på 
”sina egna," och här blef intet lugn, förrän hon 
”reste; men då gjorde händelsen, att alla de unga 
”herrarue äfven reste åt hvar sitt håll, och, hade vi 
”icke beslutit oss att stadna öfver nästa termin äf- 
”ven, för att dricka och lefva litet i ro, så vore ' 
”vi äfven vid detta laget hemma hos oss. 1 fall 
”nu rykten skulle komma om alla de besynnerliga 
”uppträden, här egt rum i och för de ömma pas
sioner, som denna Fröken L. väckt, så vill jag 
”tala om rätta sammanhanget för dig, på det du 
”må kanna vederlägga alla dumma rykten, ty jag 
”höll verkligt utaf den flickan en tid, och Ste- 
”phanie och hon voro mycket goda vänner, alide· 
”les les deux inseparables, och komma troligen att 
”corresponded hädanefter. Som Fröken L. fått 
"mycket god education och verkligen har många 
”rätt små, artiga partien, talenter och eonnaissan- 
”cer, har jag proponerat detta, när hon reste, och 
”mig tycktes, hon såg rätt flatterad ut af detta 
”förtroende, ty så kallar jag det, när en mor mei
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"principer gör den propositionen. Men jag glotn- 
»mer3 livad jag lofvai. Jo, nn skall du få höra ett 
”fasligt spectacle: Rosina L. kom hit med sin 
"Tante, Grefvinnan II., hennes hror, Hofmarskal- 
"ken * *, och hennes son, unga Grefve Albert IL, 
"som vi sett På en tjugondagsbal. På livad fot 
»de unga tu voro, när de kommo hit till brunnen,
"vet man icke; men inte tror jag, hon då ännu fåu-
»gat honom fullkomligt i sina nät. Han var åt- 
"minstone i början ghd och munter, hvilket tyc- 
»kes vara hans naturliga lynne; men sedan, när hon 
»från alla häll lät courtisera sig af creti och pteli, då 
"tog väl jalousien ut sin rätt, och han blef, som 
»han varit upphängd och nersiäppt. Stephanie talar 
»om, att Rosina hade ingen möda ospard att väcka 
»hans jalousie. Det påstås till och med, att hon 
»cajolerade en spritter galen persedel, som var 
»här lös och ledig till allas förargelse, och soru 
»höll väsende natt och dag for oss, arma brunns- 
»gäster. Äfven måste jag säga, att nngherrarne 
»här som annorstädes voro sig fullkomligt lika, ty, 
»när en gås dricker, dricka de alla, och den eu 
»courtiserai-, springa alla de andra efter. Men 
->har var dock en ung karl, den gentilaste, nka- 
»ste och utan motsägelse den mest omtyckta och 
»Rosinas cousin på köpet; men tänk, lian höll sig
»fullkomligt fl« och ™rdes aldri£ af llenneS be’ 
»hag! Tvärtom! Men nu till sjelfva kalastropheiu



’'Den omtalade Baron Löwenstern hade rest öfver 
”till Vestergyil’n för affairer, och, när han åter 
”kommer en vacker morgon och landar vid Odens- 
”berg, hvad händer? Jo, när han i sitt mak pro- 
”menerar hit till brunnen, möter han Rosina och 
”Albert II. på vägen, hvilka klockan A om morgonen 
”spatsera i Odensbergsskogen. Har du någonsin 
”hört en sådan händelse? De blefvo högst flata 
”och förlägna. Baron Löwenstern börjar tala och 
”föreställa dein obehörigheten af detta tilltag, och 
”i egenskap af Rosina L—s slägting (ty bon iär 
”vara uppfödd i hans föräldrars eller farbrors bus, 
”så att han känner krutet af gammalt) scholade 
”han dugtigt upp den unga, oförståndiga Albert 
”II., som förlc dt en ung Hicka till ett dylikt steg, 
”och slutligen kom det till handgemäng dem imel- 
”lan, och Albert II, lär fått en svår stöt i axeln» 
”Följden af hela denna scandai var, att II. blef !ig- 
”gande sjuk i ett hus på Odensbergsvägen, och, 
”för att gifva någon couleur åt allt detta, förkla- 
”rade modern och morbrodern genast, att de un- 
”ga tu voro förlofvade. Men Rosina såg allt bra 
”slagen ut efter denna ledsamma händelse. Förut 
”klädde hon sig gerna och gentilt nog efter den nya 
”simplicitetens lagar; men sedan gick hon blott ï 
”en svart tibetsklädning och en liten simpel rödru- 
”tig nettelduksshawlett om halsen. Men hon tyckte 
”väl som sanningen var, att nu var hennes lyckas.
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a Ha här vid brim*

Uenieta,
»„en, a» )*« «Ή»« ^ ‘ all», d.U

"hon alltid ,,r *rt'S iet mad dot
”emedan, om ho». Velat, ·» »*"W “är 
”„rklige» brillant» parit !■·» S«r> «

”fattig flicka, säga de. Baron Löwen-

”stern kom endast . , geuL derefter

"iofningen, mm ^a.stn ^ capriU med sig

”°ch t0b? S troligen för att hatva någon att 
"den galna ;· re„/ty pojkar äro pojkar, säga 
”gyckla med Pa - , ^ l UJte-,Marie, vet

IT^fnUkomH-t’hela händelsen, och det vore ro- 
’ du fuUkonH g „1U för dumma och

"»*· ·“ -
”tvetydiga ryk ^ u hälla utaf, och som
,jag 0Ch btup * * ^ komme ra 11 göra mycken bruit, ty
”troligen som ? fflUlUra lynne, hvU-
”då tar hon val iöcnsi „ ,Wele8 för-

II dessa ledsamma hande - 5
ket alla dess skaB man val

”störde M> ·« *“■“· . ,S roscket oel.
. 4 iwte Jag har sknfvit sa myc*

att det alldeles ™ndt em,
SW* ■“ Gud bevar s, brad Professorn
”kring t but™ t ■ .till. j»S »»>-
,,ilullc bremm, em b „„j g5t ,cke

■·*« > «“ P“ ;w;-,r Mr j„„ e„ ledsam mel-

.· «■*·* ·* Λ“'"ίηί 1
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^ alla rum, tomt och otäckt. Man leds efter de
„I3mla °ch län«tar eft« de nya brunnsgästerna. 
Farväl, söta Ulle-Marie! Helsa och pussa hela 
dm sota familj! A re'9oir, M& aljtid väJj δ„*Βΐ
rim uppriktiga och säkra vän

Anne Charlotte Pr., född Sr.
„ „ F‘ S· För aH del Sdöm icke att helsa vår 
jan, la Présidente, när hon råkas! GrefvinnanG. 
ar val nu långt avancerad redan. Jag undrar, 
W der blir för faddrar en gång. Få se, om 
icke Stephanie och Martina blifva flickfaddrarne! 
Presidentskan bär. Eller kanske Algernon. Far- 
val, söta du! Om allt hvad som rörer de kung- 

J'Sa, kan du läsa i tidningarna. Der hoppas i«. 

^geuän& ofier. Adieu, svara mig snart och tala 
om allt hvad du någosin vet!"

Efter man nu har kommit sig till att anföra 
correspondence-artiklar, så kunde det kanske icke 
vara ur vagen att copiera ett bref, som i October 
* . ai en yngre och, som man vågar hoppas,
for lasaren något kärare hand. Vi mena Rosina L.
„ Γββ1» £oda Bertha> fdr det du gläder digöf. 

ver min lycka och min snara förening med Al- 
rt. Det vore synd att taga ifrån någon, äfven 

en gnista af glädje; således vet jag knappt, om

"mfr t S\r ’ ΛΪΒ· aU ,len"3 fÖrenin^ Sör miff
»alltid !” 3n egC"tlîsen ^ck%· J-g känner 

,d 6n t8rande frukta» icke tunna göra
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”Albert sa lycklig, som jag ville, att icke kunna 
”gälda honom all hans outsägliga kärlek och till- 
”g if venhet. Och då, huru illa har jag icke då 
”gjort, och huru lätt kunde han icke falla på deis 
”tron, att jag mer följt förnuftets calculer ärvhjer- 
"tate rösti Han skulle då på en gång kunna luta 
”och förakta mig, och jag vet icke, huru jag skui- 
”le förmå öfvertyga honom, att, om mina motiver 
”just icke voro lågande kärlek, så hade de åtmin- 

1 ”stone icke en gnista af någon låg, egennyttig 
”känsla att tacka för sitt ursprung. O, nej, him- 
”melsvidt långt derifrån! Vredgas icke, goda Ber- 
”tha! Säg icke, att jag är omhyllig och lättsinnig, 
”när jag mcdglfvcr för dig, men för dig ensam i 
”hela verlden, att jag just begått samma fel, som 
”fordom vår älskade, bortgångna Amalia, hvilken lat 
”ögonblickets ingifvelse och trångmål leda henne 
”vid det vigtigasle steg, qvinnan någonsin kanta- 
”ga! Och hon var kanske ändå mer att ursäkta 
”än jag. Hon visste i det ögonblicket må hända 
”icke ett bättre. Men jag! Dock nog derom. 
”För mycket kanske redan. Döm mig icke för 

! ”hårdi, Bertha! Jag skall uppfordra all min kraft, 
”hela min villja, för att väl och värdigt fylla det 
”kall, hvilket jag så godvilligt åtagit mig. Men, 
”gör jag icke detta — sjunker modet och tålamo- 
”det brister —o, Bertha, var då den första, som 
”anklagar mig! Spar då icke dina förebråelser, ut-



”an gif dem tveäggade och skarpa, ty det förtje- 
”nar jag, och hvarje väckelse från dig har i alla 
”tider varit mig sa välgörande. Må du blifva mitt 
”andra samvete! Som fästmö borde jag väl något 
”tala om alla tillrustningar för vårt snart tillstun- 
”dande bröllopp; men, som du gifut mig hopp att 
”då få se dig här, uppskjuter jag alit smått frun* 
”timmersprat tilldess. En sak vill jag likväl än- 
”nu säga dig: Det fanns ett ämne, som jag 
”barnsligt nog, gerna talade med dig om förlideö 
”vintras, när jag kom från Ulfsborg;· Det lemna 
”vi hädanefter alldeles. Lofva mig det, goda Ber- 
”tha! Dermed förena sig på en gång de Ijufva- 
”ste och bittraste minnen, som alla böra mullka- 
”stas för evigt, om jag skall kunna finna någon 
”lycka på jorden. Och nu farväl, min goda, äl- 
”skade Bertha! För all del tag lilla Amalia med 
”dig bit! Hennes lilla oskyldiga joller roar mig 
”så oändligt. Albert helsar dig hjertligt, likasom 
”min goda tillkommande mamma och Oncle Jean 
”Jaques, som springer andan ur sig för bröliopps- 
”tillrustningarna, hvilka obeskrifligt roa ochinter- 
”essera honom. Madame är väl icke alldeles af 
”samma tanka, och du skall icke bereda dig på 
”rigtig ragout fin, oaktadt Oncle J. J. håller form
liga föreläsningar för henne ur Le cuisinier du Roi 
”(Louis XVI), Fru Schartau, Fru Sjöberg, Mamsell 
”Nyländer och Tante Lisbeths älskade Cajsa Varg.



”A propos om henne. Kära Bertha, jag har gjort 
”för illa! Jag har ännu icke kunnat komnaa mig 
”för att annoncera min förlofning till den hesked- 
”liga gumman; men det skall ske, jag har föresatt 
”mig det, då jag äfven kan få traktera henne med 
”underrättelsen om min brölloppsdag, så att hon 
”kan få fira den på sitt sätt. Farväl, min goda 

”Bertha! Evig vänskap af
Rosin a."

Ännu ett bref bedja vi om tillåtelse att få 
framlägga; sedan skola vi tala sjelfva, om vi haf- 
va något att säga. Brefskrifvaren är en gammal 
bekant, som läsaren fordom såg, i så väl glada 
som sorgliga skiften på det gamla Ulfsborg, och 
för hvilken vi alltid hyst stor och verklig för
kärlek. Vi mena Werner, Amalias fordna lärare 

och vän:
Ulfsborg tien 2 Januari 1836.

Kedlige Alfred! Du förundrar dig säkert stor
ligen öfver att ännu en gång få ett bref från mig, 
da ter a dt Ulfsborg. Många långa år hafva förrnn- 
nit, sedan det sist skedde, och ännu många flera, 
sedan de glada skrifvelser, du härifrän emottog, 
under dessa min ungdoms första jubeldagar, da 
sjelfva sorgen endast var en fördunklad fröjd, då 
det närvarande var en himmel och drömmarne om 
framtiden en ännu Jjusare. Men ännu flere år,
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än alla dessa, komma väl att upprinna och f°r" 
rinna, inan du härnäst far se mig skrifva frai« 
Ulfsborg. Dock tyst dermed! Jag vill icke get‘ 
na till en början försätta dig i den stämning,®0111 

nu är min, utan låta dig hekire följa den jag ha* 
haft, och detta kan blott ske, om jag icke ni cd 
ett ord går händelserna i förväg, utan förtiilje( 
dem, i den ordning de flutit fram på tidens strö®'

Du minns väl min gamla förkärlek för Ulf9' 
borg och allt livad der fanns och funnits? 
väl, med alla dessa underbart kära och hänföran
de minnen af detta ställe, kan du väl icke fö1" 
undra dig öfver, att jag, i min resa från de nord
liga till de södra provinserna, tog en omväg hifl , 
men, hvad som du aldrig kan fatta, knappt n°l> 
när jag beskrifver det för dig, är, att detta skedde 
i medlet af förlidna November, och att jag änn° 
är här, fast mitt vistande efter denna stund blott 
blir en dag till.

En berättelse bör börja med början, och, so»1 

du alltid med så särdeles begärlighet och upp
märksamhet hört hvad jag, under alla skiften, för
täljde dig om den urgamla Löwensternska slägteö ' 
och dess åldriga stamgods, så hoppas jag du ick° 
är liknöjd för de sällsamma tilldragelser, som af- 
ven nu mött mig under det sista besök, jag tro
ligen i min lefnad gör i dessa trakter, som häda»-
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efter for mig blott hafva mianets ljufra eller sorg
liga behag.

När jag vid M. vek utaf den egentliga vägen, 
Som varit mig kortast, för att genom en liten om
väg skalfa mig tillfälle alt, enligt min plan, blott 
på ett par timmar besöka denna min ungdoms 
käraste vistelseort, kände jag mitt bröst så bcklämdt 
och en sådan känsla af vemod och saknad of ver 
att icke mer finna något lefvamle, utan endast dö
da, multnade minnen inom den gamla kära borgen, 
att jag hardt när ångrade och ville afsta franhe, 
la företaget. Men under tiden sprung? hästarne 
friskt framåt, okunniga om min tvehogsenliet, och, 
kan jag hann fatta ett egentligt beslut, var jag 
Vid den kyrkan, der hennes jordiska qvarlefvor 
gömmas. Då — emotstod jag icke längre min hog 
att ännu en gång skåda det ställe, dei jaö sett 
henne hoppa och leka i ungdomlig knoppning el
ler tvina och dö i sin skönaste blomning.

Vid den stora, dig välbekanta jernporten, som 
förer till parken, genom hvilken man reser, for 

; att komma fram till gamla slottet, steg jag nr 
vagnen, för att till fots och ostörd få vandra den 
kända stråten. Ben redan långt framskridna ho
sten, med alla sina nedstämmande tecken, lag ss 
grå och härjande öfver hvarje föremål. Jag kän
de mig mer än vanligt, mer än man ens det bör, 
böjd att låta hänföra mig af omgifaing, omstän-
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digheter, host och mulen himmel, till detta far
liga vemod, som gör oss så veka, och som låtef 
själen och våra bättre känslor duka under för o- 
tillfredsstälfda och förmörkade sinnens lidande. För 
att således gifva en diversion åt mitt tunga, mjält
sjuk» lynne, tog jag utaf till höger, der jag gen
om de aflöfvade träden såg och af arbetsfolkets 
huller förnam, att man hade någon sorts nybygg
nad för händer. Skall jag bekänna rena, osmin
kade sanningen, så måste jag medgifva min svag
het och min ensidighet, att detta nyhygge, den
na förbättringsiust, här bland dessa gamla, på se
kler icke förändrade ålderdomsminnen och lemnin- 
gar, rigtigt plågade och harmade mig. Att seen 
ny och alldeles främmande égaré af ett ställe, der 
man innerligen älskat de förra, är dessutom något 
oemotståndlige» vidrigt och motbjudande. Det var 
således med rätt liten lust alt gilla och beundra, 
utan fastmer att tadla och misstycka alla de så 
kallade förbättringar ocli renovationer oclt nya i- 
déer, hvilka jag öfver allt väntade mig, som jag 
framgick till nybygget. Men till min egen för
ödmjukelse måste jag inedgifva, att min smak skul
le varit rätt förvillad, och min ensidighet för det 
för il na och gamla bra stor, om jag icke med be
undran och ett slags konst nöje sett denna lätta, 
eleganta, af den renaste smak uppförda pavillon, 
i oförfalskad Grekisk stil, med sin behagligt run-
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»lade conpol och sina med alla möjliga proportio
ner construerade Korinthiska pelare, som uppför
des här i en groupe af härliga almar och ekar, 
och med utsigt till sjön, dess holmar och vikar. 
Jag glömde ett ögonblick min förkärlek till det 
gamla, för att åskåda och beundra det nya. När 
jag sålunda vandrade omkring den vackra, utvän
digt nästan färdiga pavillon’en samt dä och da 
tog en gammal bekant af arbetsfolket i hand, fick 
jag slutligen se den Romerska profilen af en ung, 
blek man, som stod lutad mot en af pelarne; hans 
klädsel och hållning var en prägel pä hans stånd, 
hans drag påminde vid närmare betraktande lif- 

: ligt om det Löwensternska slägttycket och den 
bortgångna, evigt saknade.^ När en af folket med 
en glad blick utropade: ”Äh, se Pastor Werner! 
vände sig ynglingen till mig, helsade mig, icke 
blott artigt, utan vänligt och förekommande, och 
inom några ögonblick voro vi som gamla bekanta. 
1 lifliga samtal med honom om nytt och gammalt 
vandrade vi upp till gamla slottet* och den unga 

i mannen (egaren till Ulfsborg), hvilken jag hädanef
ter blott nämner som Axel, emedan denna vänliga 
benämning påminner mig om, huru kär han inan 
kort blef för mig, honom hade jag att tacka för 
de lâÿigt mildare och ljufvare känslor än jag kun- 

! na t ana, när jag inträdde i den gamla, välkända 
gråstensborgeo. En högst besynnerlig känsla in-

; 
’■ ί



tog raig dock, när han förde mig ia, just i de sam
ma rum, der jag en gång såg Amalias sköna själ 
svinga sig upp till högre rymder. Axel begagna
de nu sjelf dessa rum och tycktes genast märka 
och förstå det intryck, som deras anblick gjorde 
på mig.

— Ja, — sade han, följande min tanka — här 
kämpade lion ut, hon, hvars tidiga bortgång ka
stade mig, sista grenen af den gamla stammen, 
hit. Jag vet af vår gemensamma vän, gamla Do
ra, huru dyrbar eder närvaro var för henne, dessa 
sista stunder, och den, som älskade henne, måste 
ock älska mig, ty — vi voro dock mer än syskon!

— Mindre, menar Herr Baron, endast eousi- 
ner? — svarade jag af en oemotståndlig nyfiken- 
hetskänsla.

— Nej, vi voro mera! — svarade Axel, och hans 
blick sade mig nu allt, hvad hans läppar förtego, 
och ett ljus, som jag förut blott anat, gick nu 
upp för mina minnen, och jag förstod na först 
fullkomligt, hvarföre hon så gerna lemnade denna 
jorden, hvars behag ändå icke borde hunnit att ] 
blifva aftöfvade för henne, hade han icke tili si« 
olycka för sent fått jemnföra sin unga, älskvärda,
i allt henne värdiga frände med den man af ved, 
som ödet · okat henne tillsammans med. liedait 
från denna stunden uppstod ett oförklarligt vän
skapsband mellan Axel och mig, kanske liiligare



ocîï varmare och nier oblandadt, un om Amalia 
lefvat. Jag bekänner äfven detta till min blygd. 
Men det är till dig, Alfred, för hvilken jag be- 
känt allt, ifrån den tiden vi som scholgossar knöto 
vårt eviga förbund.

Om afresa blef nu icke vidare fråga, utan Α
χεί satte sig i full disposition af mig, och, som jag 
hade god tid och icke försummade någonting, 
lät jag ganska lätt öfveitala mig. lili min icke 
ringa fröjd fann jag alla yttre föremål, som jag 
råkade, nästan i oförandradt skick sedan fotdom. 
Den gamla Tanten fjeskade nu sasom sist, och 
med verklig glädje helsades jag af den gamla he
derliga Dora, som jag så mången gång berättat 
om, och som nu hett oförmärkt bad mig gälda 
alla mina gamla förbindelser mot Löwensternska 
Slägten med att stadna qvar en tid hos dess sista 
telning, den unga Axel. Äfven utan denna upp
maning tycktes jag känna en inre ingifvelse, som 
du vet jag oftast lyder, och en bestämd lust att 
stadna qvar, och ännu mer, sedan den gamla trog
na tjenarinnan berättat mig åtskilligt om Axels, 
genom ett bråtstört fall och kanske af naturan
lag efter modern, ganska svaga och ömtåliga bröst, 
som nu gjorde honom känsligare för allt och kom 
honom ofta att under sin ensamhet grubbla på ett 
och annat, som ett angenämt och bildadt sällskap 

Axel, ΠI, ?·



kunde skingra. Axel berättade mig äfven ejelf ei* 
sorg, som nyss drabbat honom, att en hans vän» 
en till sina sinnen något rubbad ong man, nyligen 
på ett hemskt och ohyggligt sätt sjelf slutat sinn 
dagar här på Ulfsborg. Månget Ulligt samtal gaf 
hans död oss ämne till, och till min verkliga för* 
våning öfvertygades jag af Axel, att en menniskn 
kan afhända sig lifvet, kan göra det, otan att van* 
sinne eller ett utbrott af raseri dertill egentligen 
bidrager, och kan ändå frikailas för brott, eme- 
dan en oomkullkastelig öfvertygelse rotat sig hoä 
henne, att lifvet är den enda egendom, vi egent
ligen kunna räkna som vår egen. Principen är 
värd att noga betraktas, men farlig att kasta i 
händerna på blinda, kortsynta menniskor, som lätt 
knnna inbilla sig, just hvad de sjelfva önska, ocll 
som icke noga kunna göra skilnad på sin smak 
och sin öfvertygelse, sin v i llja och sin förmåga· 

Jag har sällan eller aldrig samtalat med någon, 
som på en gång hade ett så klart, så öfvertygan- 
de och ändå så enkelt sätt att bevisa sina satser, 
som denna Axel. Det var icke boklärdomen eller 
andras visdom, som alltid låg till grund för hane 
meningar, utan det aldra renaste, sundaste egna 
omdöme; och hans lätthet att uppfatta en annans 
mening, antaga den, om han fann den god, eller 
vederlägga den med talande ocli påtagliga be
vis. om han fann den falsk, var högst sällsynt.



Han hade någonting öfvertygande î sjelfva blic
ken. Hopen kallade det herrskande och kufvan- 
de, emedan hopen icke uppfattar, att endast det 
öfverlägsna och i sig sjelft öfvertygande kanhaf- 
va denna yttre prägel. livad är väl mer förakt- 

' ligt och löjligt än en stolt yta öfver ett småsinne, 
en stor titel öfver en liten själ, en kämperustning 
på en pygmé! Nej, när någon gång det yttre och 
inre är analogt med hvartannat, när en skön, hög- 
sint själ bor i en härligt bildad kropp, och stor
artade dygder och anlag hos en ättling af en stolt 
urgammal stam, då förlåter man och nästan gil
lar ett visst högmod, som äfven gått i arf, och 

f som, likt asbesten af elden, blifvit af tiden renad t, 
tills dess grund liv-ilar på personlig förtjenst, och 
icke allenast på sexton tadelfria anor.

Skratta icke åt den släng af aristokratisk fe
ber, som du kanske tror dig hos mig förmärka, 
och hvarmed du fordom påstod att man blefve 
smittad af sjelfva luften på Ulfsborg! Men analy
sera den, inan du fördömer mig, och se noga till, 
på hvilka grundvalar afvenväl den är fotad, och 
jag slår vad, att, oaktadt all din liberalism, allt 
ditt hat till aristokratien i dess fula, vederstyggli
ga form, är dn fullkomligt af min mening.

Åtminstone hade du blifvit det, om du sett 
honom, der. älskvärda, intagande och allt heherr- 
skande ynglingen, om hviiken jag skulle villja nyt-
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tja ett uttryck, lånadt ur en skrift, der man fin· 
ner månget snillets gyllene korn, som skulle l»aft 
en underbar verkan, om det icke så ofta uppspira1- 
bland hjertats tistel. Men nogom skriften; Ii ä r är 
uttrycket, som passar på Axel:

— — ”snillrik och lärorik och framför allt rid- 
”derlig, älskade han den nya tiden med den gam· 
”la tidens sans, hyllade han den gamla tidens 
”begrepp med den nya tidens frihet från fördo- 
”mar.”

Sådan var Axel, och nu vill jag med min be
rättelse återkomma till honom. Hvadan kommer 
likväl, att man nu för tiden sällan börjar ettäm
ne, som icke grenar sig ut till politiska åsigter 
och olika ”trosbekännelser” och satser? Det är, 
likasom skulle hvarje sinne, inrymt en viss, förut 
nästan tom, vinkel åt denna materia, som sedan 
utsprider sig och intränger och vill ingrediera i 
allt. Jag skall nn göra, som en viss ung författa
re, med hvilken jag gjort bekantskap just här på 
Ulfsborg, och som jag i sinom tid skall tala om, 
jag vill med våld söka alt förjjrga alla dessa po
litiska dunster, hviika passa lika litet till mitt pre- 
sierliga kall, som för honom och hans fjäderfät- 
ta, anspråkslösa och, som en ädelmodig och öf- 
verseende granskare i vår enda Literaturtidning 
kallat den, ”(jvinnliga (fast i vackraste mening)” 
författarebana.
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Återvändom således till Axel! O, vi dröja så 

gerna hos honom, ty han - ville icke dröja hos
oss! De första veckorna, jag tillbragte hos honom,
voro bland de angenämaste, lugnaste och själful
laste, jag någonsin minns. Mot slutet afNovem- 
bar ökades värt lilla samfund med en tredje med
lem: den unga författaren, jag nyas nämnde, eller, 
for att gifva dig en rigtigare åsigt af honom, A- 
xels ungdomsvän, en ung grefve, jå till yttresom 
inre en fullkomlig motsats af Axel, men ändå 
ganska älskvärd, hvilket just bevisar, att det sköna 
och intagande aldrig har några bestämda former 
eller svingar sig upp i höjden pa likdanade vin- 

f gar, utan ofta på de mest olikartade. Af naturen 
var han ytterst liflig och känslig för sorg och glä
dje, men vanligtvis glad, munter, satirisk, humo
ristisk, lekande och allvarlig ömsom, med ettord: 
ombytlig som luften på en ung Aprildag. För 
Axel, hvars lynne af många orsaker ofta var 
mörkt och mjaltsjukt, var den unga Carl S. ovär
derlig. Han muntrade och förströdde honom, än 
med skämt, än med allvar, ty bada delarna hade 
kan i sin magt. Om jag ändå för dig kunde af- 
måla de trefliga, själfulla veckor, vi på detta sätt 
framlefde, utan att märka, huru höststormarne ra
sade omkring oss och stundom hotade att begraf- 
va oss under ruinerna af den gamla borgen! Axel 
kallades af oss båda andra endast för Albano el-



1er Titan, Carl for författaren och ibland på spe 
författarinnan, och jag- Preste» eller ”1’Archidia- 
cre”. Detta skämt blef aldrig utslitet, ntan låna
de sig till tusende qvicka och roliga, om än stund
om saltade, reflexioner. De mesta epigrammerna 
rigtades dock alltid mot Carl, dernäst mot mig? 
men af Axels egenheter rar en, att man aldrig 
kände sig hogad att anfalla honom med satiren» 
hvassa vapen eller malice«« dolda uddar.

En enda, förfärligt ruskig och regnig, Söndags
eftermiddag togo vi oss det orådet för att spela 
wira; men derroed var det ock slot, ty vi korn»«» 
öfverens oin alla tre, att vi voro für goda, icke 
hvar och en särskildt, men alla tre l massa, för 
den lumpna sysselsättningen. Billarden anlitade» 
deremot ofta nog, når vädret hindrade oss att gö
ra kortare eller längre utflykter till häst eller fots 
i den välbekanta nejden. Axel var ovanligt skick - 
lig billardspelare, Carl päquerade sig af att.vara
detsamma, och lierai uppstodo små strider, gom för 
tredje man voro högst roliga. Äfvenväl killekor
ten anlitades någon gång, nar främlingar kommu 
stänkandes understundom. Men dessa dröjde al
drig länge. De tycktes icke trifvas med oss. De 
förstodo hvarken vårt skämt eller vårt allvar, och, 
så länge de af sig sjelfva stadnade qvar, var Α
χεί den artigaste värd; men, sedan han sjelf var 
ledsen vid dem (och det timade snart nog ibland),
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öfverdref hau aldrig sin artighet med att bedja 
dem dröja en minut längre, utan lat dem geina 
laga sig till hädanfärd, när de ville. Detta gjor
de väl, att man i orten kallade honom högdragen 
och obetydligt .Sll.ksp.lik, denna eiata tid. 
tldetlttmierna hade Ifven dua alldeles behag

på Ulfcborff. Som f^tar roäd'le 
alt derföre frossa, hdlket du väl vet jag M*t 
älskat, nun nfskylt. Men det Anns ett îagomf der 

ingenting saknat, ingenting Ir för mycket, hvar, 
rot heter måttlighet, och «rename trefnad. Bord- 
dUcunerna voro alltid högst animerade oeh der- 
till bidrog ofta den gamla, hederliga Dora, som 
har det renaste begrepp och klaraste naturliga 
förstånd, jag i min lefnad råkat pt. Ofta, nar u 
förut irocllan oss discurerat och disputerat i ett 
ämne, framlade vi det klart och redigt och x ter
mer, som hon kunde fatta, för henne, och sallan 
var det, som hon icke fann saken ega annu en 
sida, som undgått oss, eller en oomkullkastelig

• , P ...... ··> μλ nul Ο V» X1 «*
III Uin'jj5·*'· '

sanning, som, bättre än alla våra argumenter, n- 
sade, hvem som hade rätt eller orätt. Fdt ätt nu 
den gamla Fröken, som skötte Asels inre ekono
mi, och som oss imetlan gemeuHgen kallades Tan
ten och som af alla de fruntimmer, jag sett, var 
ien minst slipade och fiolliga, för att nu hon icke 
skulle blifva stött öfver Doras deltagande i vara 
samtal, framför henne, vände sig den spefogeln
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Carl till henne med de aldra befängdaste tal och 
upptag, hvilka ofta hotade att göra gumman, som 
hade ett klent förstånd, alldeles hufvudyr, och 
oss andra forderfvade af skratt. I början trodde Α
χεί och jag, att det var bara lutter beskedlighet 
och medömkan med gummans lilla svaghet, afund- 
sjukan, som dref Carl till detta prat; men sedan 
lurade vi ut, att han studerade denna Charakter 
af alldeles ingenting (utom en "beskcdlighcn- 
klump", som Carl säger), emedan dessa ofta ära 
de aldia svaiaste att naturligt måla eller ens att 
uppfatta. Detta sednare kan endast ske utaf va- 
no.y menade Carl, ty en tänkande menniska kan o- 
möjligen sätta sig uti en fullkomligt tanklös varel
se8 ställe, men väl slutligen af vana vela, huru 
dessa i hvarje lifvets olika omvexling kunna tänka,, 
tala och handla. Vi brydde ofta Carl förhauso- 
tacksamma studium; men han påstod cn gång, att 
för en tjaf och en romanförfattare är allt nyttigt; 
för den ena af materiela ting, för den andra af 
vetande och åskådande.

— Fy! — sade Axel en gång — Jag ville icke 
vara en romanförfattare för aldrig det; om icke 
för annat, så för att slippa studera Tante Lis- 
beths Charakter, ty det förefaller mig som alt. 
utgrunda, hvad som kan finnas i en vattenbubbla.

— Nå ja, — svarade Carl — tror du icke, att 
mången idiot, som ser de granna, bländande fär-



gensa pa ytan af bubblau, — 
gömmes derinne?

Nu skrattade Axel hjertligt och bad msg an
märka: först, att Carl hänfördes af Tantens blan
dande yta, och sedan, att han, bara för att få 

ett sken af rätt, satte sig i samma kategori som

en idiot.
Bara öfver en så liten, barnslig fraga upp

stod nu en débat, som höll på att räcka hela nat
ten, och som, utgrenad i oändlighet, roade oss 
mycket och utvecklade mången förut slumrande 
tanka. — Postdagarne voro, som alltid på landet, 
högst efterlängtade och välkomna dagar. Axel 
höll en mängd inhemska och utländska tidningar, 
och åtminstone dessa tvänne dagar i veckan voro vi 
verkliga politiska kanstöpare och gåfvo ingen efter 
uti ifver och lilligt deltagande för allt, livad som 
passerade, så väl inom fäderneslandet, som på 
krigstheatevn, i cabinetterna och den lärda veil- 

den. Carl hade alltid en mängd, dels intéressan
ts, dels galna enskilda underrättelser om Jul- 
literaturen, som vid denna tid började piittla upp 
ur årets sagta kokande gvyta) ly Cavl ta3ar oln 
vedbrist for snillets eld. Han gjorde oss snart 
bekanta med alla dessa producter och deras fövfat- 
tare, med alla cahaler för och emot dem; och hvar- 
före den tidningen berömde det och tadlade det, 
adt en annan bröt ut i en fullkomlig motsats.
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Han kunde ailt detta smågväl pâ sina fem fing
rar; men vi komrno alia öfverens ora, att, har sa
ken, som lernnar pressen, något verkligt eget vär
de, så banar den sig väg sjeif till läsare och be
undrare, och, har den inte något dylikt, så hvilar 
den — berömd eller oberomd — lugnt och tryggt 
på sina egna lagrar, i boklådans mörkaste vinkel»

Axel hade ofta utrikes bref från bekantska
per, sona han der egde, hvilkas underrättelser ro
ade oss mycket, och jag bestod då och då en och 
annan liten nyhet från Uppsala, det käraste stäl
le jag vet nu mer, och för liviiket, likasom allt 
hvad sig der tilldrager, jag alltid haft en viss 
förkärlek. Jag gjorde mina tvänne unga vänner 
bekanta med lifvet och andan der samt en mängd 
andra förhållanden, hvaraf de hört litet här och 
litet der, men utan allt sammanhang. Jag gjor
de dem en gång så begärliga på studentlifvet, att 
Axel utropade:

— Ack, om jag kunde börja min bana på nytt, 
så skulle jag från Carlberg taga genaste vägen 
till Uppsala, i stället för det lif, jag förde i 
Stockholm de första åren. O, hur’ annorlunda 
kunde icke dd allt varit!

Han föll nu, som ofta annars, i djupa betrak
telser, ur hvilka icke en gång Carls och mitt hög
ljudda tal och skämt kunde väcka honom. En 
dag fick han ett bref från en läkare i Vadstena,.
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ïmlket särdeles tycktes fästa hans uppmärksam- 
het. Han uppläste det för oss. Det tnneho
blott de orden, att läkaren, enligt sitt löfte till 
Axel, nu underrättade honom, det Margareta 
tyst och lugnt allidit pä hospitalet, natten Ü 
den 1 December, med en liten médaillon, ett na
ît «η utplinadt portrait och några sknfna afve 
utplånade och oläsliga rader, hårdt tryckta tr 1 
sina läppar och sitt hjort.; att hennes qvarlef. 

ror voro jordade pä hospitalets kyrkogau, oe 
stenen, som Axel föranstaltat, redan huggen och 
di,lagd, med den enda inskriften: Lättsinnets 
och Kärlekens offer, men utan. namn, dag eller 
årtal. Axel uppläste först detta och väckte dermed 
vår nyfikenhet, som han sedan tillfredsställde met 
en berättelse, allt utan namn, hvilke» gjorde ett 
ängsligt och nedstämmande intryck pä Carl och 
mig, hvilket dock snart utplånades, likasom allt 
dylikt, som man blott hör talas om och icke sjelf 
åskådligt ser. Men Axet deremot tycktes lange 
och mycket begrunda denna händelse och sade·.

ofta, likasom i följd af sina tankar:.
_ Lyckliga Margareta, hvad du nu skall kanna 

dig salig, ty Gud ser visst i nåd till ditt öfver- 
mätt af kärlek, som dock föll Pa en otacksam

Men min berättelse måste fortgå. Den far 

ej, stadna vid allt hvad jag minns.
Err dag kom Axel in, i ett sådant skratt,, att



en häfüg blodstörtning, nu, som efter hvarje star- 
bare kroppens eller sinnets rörelse, bief en följd 
deraf. Carl och jag; frågade lionoin förgäfves om 
orsaken; men, sa snart han ville förtälja oss den, 
började haii ater skratta. Slutligen kom lian ut 
med ordeti T;ante Lisbeth”, och, utan att afvak- 
ta mera, skrattade vi båda andra af full hals. 
Först efter några minuters rigtigt barnskratt bör
jade vi besinna, hur’ fånigt det var för garnla 
kat lar att skratta at ingenting, och Axel började 
äfven att allvarsamt kunna berätta oss den farce, 
Tanten nyss bestatt honom. Hon hade nämligen 
med en ovanligt högtidlig mine bedt Axel att få 
tala med honom, men i sina egna rum, och, ef
ter tusen preludier och omvägar, frågat, ”om 
Carl S. var rik eller ej”. Axel, som genast föl t 
på den tro, att Tante hade några speculationer 
på Carl, efter han alltid gjorde sig så grön om 
middagarna, började med att komma i skratt. 
Då bief gumman ond och började följaktligen 
att grata. Betta tilltog i ett jemnt crescendo 
frän bada ballen, tills lauten slutligen i vredes
mod, och med tarar, sotn slängde till höger och 
venster, lutade sig under en bureau, öppnade ett 
skrin, tog derntur en låda af halm, derutur en 
ask af papp, och ur den en sypung, och ur sy- 
pnngen en safFians-portefeuille, och nr porte- 
feuillen ett försegladt bref med flera hvarf svar*·
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ta band omkring, och ur detta - intet mindre 

än sjutton different» testamenten, alla bevittnade 
och underskrifna, fast på högst olika tider och 

i till alldeles särskilda personer, men det Mn sx- 
! sta till Carl S. - Både detta och alla de andra 

ref hon nu i tusende bitar, och detta fort som 
en blixt, med tillhjelp af den fasliga vreden, hon 
råkat uti, samt yrade sedan med lapparna ofver 
hela rummet. Axel gjorde det yttersta våld pa 
sig; men, som han slutligen fann sig omöjligen 
kunna antaga den allvarliga hållning, han ville, 
och tyckte, att Tanten behöfde en stund att cal

mera sig på och samla sina sinnen och pappers
lappar, så gick Axel till oss/utan att veta, hvad 
gumman egentligen ämnat och besluti t. Sedan 
den första skratt-paroxysinen var öfter, bo-ijat e 
,1 med en viss ånger öfverlägga, först om hvad 
gumman egentligen kunde villja Axel, och sedan, 
hur-u hon skulle kunna blidkas och försonas. AU 
hon ville berätta Axel sin generositet mot Carl 
samt iåta Axel, och troligen mig äfv.en, bevittna 
testamentet, tycktes vara“ hennes mening, last 
hon alldeles kom utaf sig, först af Axels skratt 
och sedan af egen gråt. Att hon ref sönder bå
de de äldre och det sista testamentet, hvitka alla 
hon säkert oändligen estimerade, eher de voro 
så vål förvarade, tycktes endast varit för att gif- „ sm vrede öfter Axels skratt nSgou luft, och
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således ett förhastadt företag och en kraftyttring, 
som lion nn, biand sina burkar, troligen mycket 
ångrade. Axel beslöt gång på gång att gå till 
henne och söka i godo jemnka saken; men, hvar 
gang han kom till dörren, började han å nyo 
skratta, och vi äfventedes.

Du nndrar väl på mig, som idislar denna barn
sliga berättelse; men, visste du, hvilka följderna 
af detta lappri blefvo, så undrade du icke mer. 
Dessutom gör jag som barnen: jag blåser på den 
sista gnistan af kolelden, för att slippa stå i 
mörkret, 1— jag dröjer så gerna vid dessa ljusa, 
glada stunder, som vi tillbringade tillsammans, 
men som just tycktes taga ett slut denna dagen. 
Skratt borde visst bekomma hvaroch en väl; men det 
är icke så: dels är skratt i sig sjeift alldeles ingen 
glädjeyttring, ty man kan ofta skratta, med själen 
uppfylld af sorg och med ett brustet hjerta, e- 
medan man icke alltid skrattar, för det man är 
glad, utan för att gifva det ridicnfa och dumma 
sin gärd af vår smak, som merändels blir löjet; 
dessutom inverkar skratt högst ofördelaktigt på 
vår p hy si k, när denna fornt på något sätt är'ska- 
dad. Detta var just händelsen med Axel. Hans 
blodstörtningar blefvo våldsammare än någonsin 
och tvungo honom ännu samma afton att för för
sta gången intaga sängen af matthet och qval i 
bröstet. Vi hade förgäfves, alla dagar, bedt ha-
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.. τ skickliga Mkaren Doctor K.,nom anlita den gamla skiciuiea

som du känner af min fordna bertnfn.ngi men 

han hade hittills endast med skaknu.g Pa 
det afslagit vår begäran, och, hade ic e al ’ 
Axel ovetande, skickat ett bud till staden och m - 
delst en skrifvelse underrättat Doctor» om Ax s
tillstånd, så tror jag aldrig vi kunnat forma ho
nom att vända sig till någon lakare. Den ga ,
hederliga Doctorn, som alltid varit en van 
Lövvenstemska huset, satt och spelade sm tre
karl, när budet fram på sena aftonen anko . 
Ilan sprang först upp af stolen, med ett utrop.

_ ' Så for f—n, der ha vi dell” - ^dan ha
de han vandrat fram och åter och sagt sig hat
va en högst liten hog att resa till Ul-fsboig, e- 
medan han der alltid varit olycklig med sina cu
rer och kanske just emedan hans patienter der- 
städes legat honom mer om hjertat, än de flesta

Blodslörtningart — Och det dussvntaU, ut- 
”an att ha talat om det i tid! - had. han galt och 
»mumlat _ Och det af en tryckning för brostet, 
»for flera månader sedan! Jag borde aldrig bry 
»mig om honom! - När menniskan vill do som 
»en torsk, så borde hon få sin ullja fram. Bu- 
»det efter mig är således honom ovetande. - 
»Hl! _ Horde man på maken? - Nej, jag bryr 

”mig icke om en sådan sjelfspillingl”



Men under liden lagade han sig ganska skynd- 
sanit j ordning att, oaktadt sin höga ålder, oak- 
tailt midnatt och det sämsta möjliga December
väder och väglag, genast begifva si g, på en två 
till tre mils resa, ut till Ulfsborg. Under vägen 
hade hau oupphörligt frågat Berggren om hans 
unga husbonde och dessiaiellan smackat på hä
starna.

Denna natt hade för oss väntande cu särde
les ängslig prägel. Asel var mer sjuk, än han 
någonsin ville medgifra. Han hade en gång frå
gat efter Dora, för att få sin hufvudgärd pä ett 
annat sätt, som han påstod att blott hon kunde 
förstå; men, när hon kom, följde Tanten i hennes· 
fotspår och började fjeska, fråga och ordinera. 
Detta både förtröt och pinade Axel, så att lian 
afskedade dem båda; men Dora gick icke längre 
än i yttre rummet och satt der sedan, tyst som 
en kalt, hela natten. Med Carl och mig tog han 
än en, än en annan pretext, för att få oss att gå 
till hviia, och, när inga böner hjeipte, låtsade vï 
att ga, men gjorde som Dora och hollo oss det 
tystaste vi förmådde. Axel hade stark feber och. 
«eiina ifver att få sin villja fram, som alltid är 
en följd deraf. Så fort han trodde oss väl borta, 
släckte han lampan och sade, icke just med yr
sel, men med feberns häftighet;

Cud ske lof, att jag får vara i fred och ensam
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med mig sjelf och mina tankar! O du, hvars hild 
aldrig ett ögonblick lemnar mig, som följer mig 
under nattens tystnad och dagens brokiga värf! 
Huru är det dig? Slumrar du lycklig vid hans si- 
da, — eller vakar du likasom jag — och — dröm
mer dig hos mig? In-a dina tankar någon gäng hit,
— hit till min tomma famn, som öppnades for 
dig, men som ett jernhårdt öde slöt för hvarje 
qvinnligt väsende, ty hvem skulle jag väl kunna 
älska efter henne och dig! Och en maka, som 
man icke älskade af hela sin själ, med hela sitt
hjerta — det är en afgruudstanka!------ Men mitt
namn, mitt sköna, obefläckade namn, som lotsat 
sig igenom sä många sekler, utan att ännu sladna 
på förödelsens klippa! De stå så hotande omkring 
min bädd, de gamla grå kämparne af min stam! 
De befalla; men jag lyder icke. Förr må deras 
ätt slockna för evigt, än att dess telningar, mat
ta, försagda och phlegmatiska, skulle fostras i 
den ljumma beräkningens eländigt drifvande jord
mån. O, att de döda, som slumra den eviga söm
nen under griftevna vid St. Clara, o, att de kunde 
uppstå, rentvagna från brottet, från skam och van
ära, och med rena, oskuldsfulla händer taga, hvad 
jag sa gerna vill lemna, ty jag är lefnadstrött! 
Min bana — jag känner det — skall aldrig mer 
lysas af kärlekens fackla. Årans och bragdernas 
hade må hända kunnat skingra mörkret i min själ



och locka mig· att bland deras faror söka ocli fits* 
na, hvad kärleken nekade mig. Men livar finnas 
väl dessa? Döda äro deras härolder, döda de, sorti 
kampade derfiir, döda sjelfta deras beundrare. Vid 
Berestna, vid Waterloo, der sjönko de sista i graf- 
ven. — En enda — den största — han stod dock 
iiiirtu ijvarj —- men honom kastade en af*kyvärd 
politik på en öde klippa att förgås — och sedan 

sedan Iramgar verhielt lugn och nöjd, äter och 
dricker, somnar och vaknar, käbblar och förlikes, 
räknar sitt guld .eller gråter det, gör uppfinnin
gar och förkastar dem för bättre, skriker otn fri
het, tömmer åmlaU med bläck för saken, men ic
ke en enda droppe röd blod, hofverar med hän
derna derför, men står med fotterna, bundna af 
småsinnet och egna interesset, och belyses vid allt 
detta af vetandets många tusende små konsteldar, 
men icke af ärans och bragdernas sol!”

”lycker du dig icke höra den siste Ridda
ren säga sitt farväl? Tycker du dig icke se en 
kämpe sedan fordna dagar, som tiden glömt, men 
som sjelfmant vill vända till sitt rätta hemland?” — 
sade Carl sagta till inig, då Axel efter några ögon
blicks tystnad tycktes slumra lätt.

Axels ord hade gjort en besynnerlig verkan 
på oss alla. Månget af dem var väl för oss ofatt
ligt och troligen foster af febern eller orediga 
minnen; nien af det hela erforo vi dock, att med



§§§ 103 $88
,1, den yttre lefn.dslust, ,11. de. kl.k« be
räknad«, »m Axel tyckte, für, I *«>·'" *■<· *"■ 
tillfälle», fu»»o. deck ine». ►·»·» 1"'slor "c
lidelser «f keil «"»*" »rl 5,1 >“nllS'· “’V"’,.,
,ä„di-t ,keile stet, entot, ü» e.t iöremäl, "
..... i de» »,. W..tritH». «Λ ■« ;
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L „l, 1 »passende j.rdml», .11 ·*

blommar M.1U·, me» iek. .11»*« ■·«" “>*

,k0l'lmellertid hördes ett ·»■*· '’»”"t som 

mer ocl, mer tilltog. Bet lät i börja» ■*» «» "f‘ 
lägscn äska; men snart hörde vi tydligt ett ‘öm
mande Ikd*. och Dora smög sig sagla ut at e- 
mottaga den gamla originela läkaren, som aU u 

började med att brumma och bannas, men .om » 
det hela var vida ömmare än hans yngre mcdbro- 
der, hvilka ofta tänka mycket mer pä egna va, 
och angelägenheter än de sjuka och deras omg, - 
ning, som ofta af läkaren väntar dom pa hf ch 
död. Just i Sitt brummande bevisade gubben 
bäst, hur’ mycken del han tog i sjelfva saken 

_ Hvad är det här för dumheter? - sade han 
till Dora, sä fort vagnen höll stilla, och hon hel- 
sade honom med ett ”Mycket välkommen, Herr 
Doctor'“ — Hrad är det för snack, att kalla m'S

ta »s» "> « ·»'« s®s*! "v‘thMr’°m“
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bara tordes, efter ni icke förrvelat skicka efter mig! 
Jag- trodde aldrig, det skulle finnas sä litet rett i 
sa gammal kropp som hos er, högtärade Jo na fm 
Dora. Om de der pojkarne äro roade af att le
ka med ett menniskolif, som med en boll eller 
snurra, sä tycker jag, att ett gammalt qiinnfolk, 
som grånat bland annat klokt folk och sett, hvad 
oförnuftigt dröjsmål och uppskjutande af nödvän
diga saker och ting kan medföra för elände och 
satans brak, att en sådan med sina sextio på nac
ken skulle veta bättre än gå och tiga som en gam
mal vägg, vecka ut, vecka in, fast hon ser fara 
vara å färde.

Dora kände honom för väl, att med ett en
da ord söka försvara sig, utan bjöd honom något 
varmt efter hans långa, knlna nattresa.

— Något varmt! — sade han buttert — Hvad 
skulle det vara? Ett fotvatten kanske? Nej, jag 
tackar! Får jag bara min pipa stoppad och snart 
får taga i tu med unga herrn, så töfvar jag väl, 
tills kaffe blir kokadt; men rigtigt kaffe, jag ber! 
Inte af den tunna, nymodiga sorten, som man 
skall hänga upp och låta vattnet rinna utaf, utan 
dugligt kaffe.

— Unga Baron har just nu insomnat; — svara
de Dora — men, om Herr Doctorn behagar____

— F n och inte jag behagar att väcka en sjuk, 
som sofver! — svarade han mycket vresigt — Nu



ira- îag, hôgtUrade Jomfru» blif.it barn pà 
annars kodc ha» icke gâr, al damn,, pr.po.i-

tioner. , ..
_ I dag är Doctorn ovanligt ond och tvar,

sade Dora med ett svagt leende ocli väl vetande, 
att litet ovett igen, bara det väl placerades vär
det enda, som kunde sätta honom i battre iynne 
__ mel, Doctor,,, son, vi andra, gam a gummor, 
bli, väl medgörligare, när han Hr e» kopp g.dt

kaffe. , ,— Ja så, gä och tag hit det då;- svarade den
gamle och räckte ut läpparna til! en sorts tyst 
skratt - men stå inte här och parlera och raison
nera om att väcka sjuka, som sofva!

_ Det har jag ahlrig hvarken tänkt eller sagt,
_ svarade Dora, i det hon gick sin väg - utan 
„in mening var att fråga, om icke Herr Doctorn 
behagade gå upp på rummen Ull de andra her 
rarne, för att få hora, livad de, bättre än jaA kun- 
na berätta om vår unga herres åkomma.

_ ja gl, var det meningen? Nå, så låt oss ga

P& 'När Axel vaknade, stod den gamla Doctorn 

vid hans säng och hade länge under sömnen be
traktat honom och den svårighet, han hade alt dra
ga upp andan. Axel gnuggade ögonen och ville 
knappt tro dem. Han såg på oss, han såg på den 

gamle och sade ändtligen:
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— Välkommen, gamle vän! Tack for det du så 

här trotsat natt och oväder, för att se till migi 
ty jag kan väl tro, att man anmodat dig komma 
och bota min lapprisåkomma!

— Om jag varit välkommen, så hade han väl 
kallat mig förr, — svarade gubben — och, om han 
I sin okunnighet och dumhet kallar det för en 
lapprisåkomma, att spotta blod quartertals, så har 
jag lust att låta honom curera sin lapprisäkom- 
ma sjelf.

— Ja, — sade Axel vemodigt — då blir det 
illa gjordt, af många skäl. Men var nu inte oxid 
längre, gamle vän, utan sitt ned och tala om nå
got roligt för oss, ty sådant vet du alltid!

— Ja ha, — svarade gubben och blåste stora 
rökhvirflar omkring rummet — jag vet något allt
för roligt och uppbyggligt, och det är, att den ur
gamla, hederliga och andryga Löwensternska sliig- 
ten blåser ut som — en dank, för att dess sista 
ättling behagar leka med sin helsa och hvarken 
lyda eget eller andras förnuft, utan stolar, först 
på sin ungdom och berghelsa, och sedan på vår- 
värmen och miti lurnpna konst, och sist på annat, 
det ena orimligare och barnsligare än det andra. 
Hä, var. det en rolig historia det? Smakte det 
fogel eller hur’? Jag ska’ skrämma’» jag, så att 
han skall låta bli att bära sig åt på detta sätt en 
annan gång.



Axel smålog sorgligt, ocli den gamle tog nn 
med yttersta noggrannhet reda på den minsta om
ständighet aü Axels onda. Hans ton var då helt 
annan. Intet skämt, knappt någon butterhet, ut
an korta, bestämda frågor, som nogsamt utvisa
de, dels hans interesse för patienten, dels huru 
väl han kände menniskans organisation i alla dess 
ringaste detailer, och huru nödigt han ansåg det 
vara för en läkare att noga taga reda på alla om
ständigheter och icke göra som så mänga yngre 
d:o med icke en hundradedel af den gamles er
farenhet eller kunskaper, hvilka känna på pulsen, 
bocka sig — och — skrifva receptet. Gubben ru
skade ofta på hufvudet vid Axels svar, hans läp
par blefvo helt oformliga, och, som detta alltid i 
fordna dagar var ett ängsligt tecken, på den sorgli
ga tid, då lifvets ros i detta samma rum bleknade 
och förvandlades till dödens lilja, sa kände jag en 
kall ilning löpa öfver min rygg och såg, huru Dor- 
ra, sig sjelf icke mer mägtig, sagta aflägsnade sig.

Detta var första, ja, aldra första ögonblicket, 
som tvifvel om Axels vederfående uppstod i min 
själ, Men, ack! I)et skulle så småningom vexa 
till, för att bevisa mig, att, när sällsynta natur- 
gåfvor komma i otid, tager naturen vredgad sitt 

tån igen.
Axel försämrades for hvar timma och stund, 

och på hans hastiga aftynande, påjien gamles ryn-



Lade panna och utstående läppar stodgålopperan- 
de lungsot med stora bokstäfver. Jag var barn
slig under denna tid. Jag bad Gud om en men- 
niskas lif, och det bör man aldrig, åtminstone ic
ke annat än i desto mer trängande omständighe
ter, visst icke., som nu, nästan för min egen skull, 
och fastän jag var öfvertygad, att Axel var mer 
mogen för döden än för lif vet. Han hade med 
hela sin själsstyrka och stora ihärdighet sökt for- i 
ma sig efter dess fordringar, och, om han lefvat, I 
så hade lian lyckats, ty Axel var en af de få, de 
utvalda, som skulle lyckas i alla sina företag. 
Men, om Försynen kallade honom hädan, så var 
det, emedan Försynen ville hespara honom ett lif 
af yttre lugn och inre kamp och icke brydde sig 
om att sätta honom på hårdare prof, förvissad, 
att han med seger gått igenom äfven de hårdaste, 
ty Axels själ var en helgjuten hjeltesjäl, som re
dan i degeln fått alla sina härliga former, fast ti
den och tidsandan sedan nött dem här och der.

Jag har kunnat måla för dig alia dessa obe
tydliga detailer under de glada dagarna, då vi 
tre unga män framlefde kanske de lugnaste stun
der, hvar och en råkat på under sin olika bana; men 
jag förmår icke skildra denna upplösning af vårt 
förhund, .detta sagta slocknande af så mycket lif, 
så mycken eld, denna lugna resignation och obe
roende själsstyrka, som Axel visade, och denna in-



till fôftviflan gränsande oro, som intog hela hans 
omgifning, ifrån oss, hans vänner, till den ringa
ste af hans tjenare och underhafvande, ty jag får 
aldrig se en herre, som varit så älskad af sitt folk, 
en menniska så afgndad, oaktadt hvar och en kom 
ihog honom som både sträng och häftig, Ilvart 
man kom, hördes klagan och runno tårar. Dora en
sam gick med detta den tänkande ålderdomens 
ingn och denna erfarenhetens visdom, som städse 
besannat, att menniskans klagan och grat tjenar till 
intet; att, utom de svaga åtgärder, hon med sina 
krafter kan åstadkomma, tyckes den tysta bönen 
vara det enda Gudi behagliga vid ett dylikt till
fälle. Men tro icke, hon sparade någotdera af 
dessa bevis på kärlek till sin älskling! Natt och 
dag var hon outtröttlig vid hans bädd, dock utan 
det ringaste fjesk och ofta alldeles omärklig för 
Axel. Men, skulle det någon gång lietas, att hon 
hade gått till hvila, och hennes råd eller när
varo ändå hastigt var af nöden, så kunde man va
ra säker att finna henne med sammanknäppta hän
der, spår af en borttorkad tår på den vissnade 
kinden, och Skriften uppslagen framför hennes 
skumma blickar.

Jag glömmer i hela mitt lif aldrig dessa da
gar, och jag kan dock icke förmå mig att åter- 
gifva deras mörka färg i ord. Oupphörligt tyck

ta:«?/, HL



te jag·, att den redan förklarades, att Amalias an- 
de omsväfvade oss. Äfven Axel tycktes stundom 
likasom tala till henne, och under yrsel och slum
mer nämnde han ofta hennes namn med det till- 
lägg: ”Jag kommer! Du vinkar mig icke förgäf- 
ves! I jorden bäddas vår brudsäng, och vårt 
uppvaknande blir hand i hand i himmelens hög- 
hvälfda salar, bland våra ädla fäder, som i mån
ga sekler manat godt för oss, unga sista dufvopar 
af den gamla örnasläglen,”

Ingen konst, inga läkemedel ville här bidraga 
till någon förbättring.

— Allt är redan jör sent! — mumlade den gam
le, men uppbjöd ändå all sin energi och sina gi
gantiska själsförmögenheter för att uppfinna nya, 
ännu oförsökta medel. Men allt studsade emot 
dödens lie.

En dag, det var sjelfva Julaftonen, hade Α
χεί varit bättre än vanligt. Han andades mindre 
tungt, och, oaktadt febern, tycktes han vara full
komligt redig och lugn. Han ropade den gamla 
Doctorn till sig, tackade honom innerligen och bad 
honom, som ett godt barn, af hjertat om förlåtel
se för sin halsstarrighet under plågorna ochmot- 
villja för alla läkemedel. Äfven till oss sade han 
månget oförgätligt kärt ord. Dora smekte han 
med en Öm sons hela värma; äfven till den gam
la, förgråtna och alldeles modfällda Tanten hade
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han tröstande, hugnande ord. Han tryckte Berg
grens hand, mer som vän än som husbonde. Han 
frågade efter många af sina underhafvande och 
tjenare; men slutligen, när han kände sig blifva 
matt, reste han sig sagta och sade till den gam- 

’ la läkaren, som gick fram och åter på golfvet, sma- 
sjungande falska, dofva toner, för att dölja den 
tår, som då och då föll ned på den snusiga ve
sten, till honom vände sig Axel och frågade, se
dan ingen likväl var inne i rummet mer än han, 

Carl och jag:
— Huru länge kan jag hafva igen, gamle van* 

Kom ihog, jag är en man, äfven i denna vigtiga

A stund!
Gubben låtsade först icke höra Axels fraga, 

utan spelade, nu som ofta, litet döfvare, an natu
ren behagat göra honom, och fortsatte sitt ”tom, 
tom, tom!” tills Axel ännu en gång upprepade sin 
fråga. Då vände han sig med ett: ”Hvad beha
gas?” till halfs emot Axel, och, när denne ännu en 
gång, fast med möda, repeterade sitt spörsmål, 
svarade den gamle:

— Ligg stilla nu och var tyst! Bröstet är ju så
tungt, att han knappt kan tala.

_ Nej, — sade Axel — nu eller aldrig måste 
jag veta, Iiurn lång min tid är. Det finns ännu 
något smått, som jag har oliquideradt medverlden.
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Säg derföre utan omsvep, gamle vän, liar jag en, 
tvâ eüer flera dagar igen?·

— Jag tackar Gud, om han ger Herrn så pass 
många timmar att uträtta sina angelägenheter på. 
—. sade den gamle med dämpad smärta. Men han 
tyckte Axel icke vara af den sorten, som skulte 
blekna för en sådan dom, och han hade längese
dan upphört med alla läkemedel, annat än sådana, 
som kunde lindra för ögonblicket.

Axel var några ögonblick tyst och tycktes för
sänkt i djupa tankar; sedan bad han Carl skrifva 
några dispositioner till flera olika personer när 
och fjerran. En ung krukmakarson, hvars olyck
liga historia lian med smärta berättat oss, blcf ic
ke glömd. Tanten och allt husfolket tänkte han 
rikiigen på. Många fattiga kom han också ihog 
med hjelp. Alla — utom Dora.

— Hon behöfver ingenting mera, — sade han 
— om icke tröst, och det gifver Gud henne, ty 
Gud älskar Dora, emedan Dora älskar Gud öfver 
allt annat och sin nästa såsom sig sjelf.

Sedan allt detta hastigt ocli utan alla omsvep 
och betänkligheter var antecknadt och af oss be- 
vittnadt, vände han sig till oss, vänligt leende, tac
kade oss alla tre, på olika, nästan humoristiskt 
sätt för vår vänskap och tillgifvenhet och sade 
sedan.

— Na har jag blott en önskan qvar; men den
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är für mig sjelf. J veten, jag bar låtit gräfvae* 
djup graf, inan frosten kom, für att fyüaAmahas 
önskan att slippa iigga på sätt och vis ofvanjord 
i den gamla, ängsliga griften, som drog henne vid 
tjugo år, och mig lefvande ned till sig, troligen 
för att banna och straffa oss. I denna nygrafda 
graf viil ock jag jordas; men Amalia måste äfven 
il sitt sista nun der, och Miihlendorf har med 
saken - intet att göra. Können J nu efterkom
ma min önskan, utan brak eller förargelse, sa ar 
det så mycket bättre; men min sista begaran ar, 
att det måtte ske. 1 allt annat fån 3 göra, styra 
och ställa, hum J villjen; men lagen er bort, man 
alla mina aflägsna anförvandter, som förr aldng 
tänkt på mig, om icke för att önska mig dit jag 
nu går, inan hela den skaran af G ref var och Ba
roner och Rid de re män med olika namn och slagt- 
register sedan hedenhös, inan de komma som kor
par till örnens tomma bo, ty deras anblick skall 
plåga er, och de må väl i ro få deia itu, i småbi
tar," hvad som så länge hållit tillsammans som ett 

odelbart helt.
En nästan omärklig suck trängde sig ur Axe 8 

bröst; men han smålog ändå och talade sedan om 
andra saker. Han kom sjelf ihog, att det var Jul
afton, bad oss skämtande gå och äta grot och skie- 
ka in Dora till honom. Vi gjorde som han ville; 
men med grötätandet gick det dåligt, och, då vi



Jtomrao in tillbaka, var Axel ganska lugn, nickade 
åt oss alla, men talade icke. Till Dora hade han 
heller icke sagt många ord, utan bedt henne läsa 
för sig ett par psalmer, som han alltid älskat så 
mycket; men, nar han ville försöka att sjunga 4:de 
versen af N:o 4SI och icke kunde det mer, då 
Sade han:

— Nu är det synd om din gosse, Dora! Han 
kan icke mer sjunga. Aldrig tänkte jag nvig Gud 
och hans himmel så skönt och härligt som under 
sängen. Men — tilläde han efter en liten tyst
nad — snart kan väl äfven jag stämma upp en 
sång till din ära, du Högste! ledsagad af din re
na oskuldsstämma, du hulda föregångna!

Äfven hade han tagit sin stora signetring ul- 
af fingret och sagt till Dora:

.— Se der, Dora! Ringen har varit Amalias och 
sedan min. Båda älskade vi vår unga irände Ro- 
sina L. Gif henne ringen! Kanske är hon bland 
de fä, som, när hon ser den, ser dess slumrande 
lejon och nedgångna stjerna*), med vemod tänker:

Ingen Löwenstern mer på jorden du ser! —■ 
Och tider må uppstå, och tider må bortgå, — och 
slägten förödas, — på jorden du ser ingen Löwen
stern mer!

God'natt, kära Dora! God natt, du gröna jord,

*) Haile afscende på Löwcnsternaka lijertvapnet.



tlu blåa himmel, god natt! Jag vet ett land än- 
då grönare, och en himmel ändå blåare; mender 

vill jag säga god morgon!
Axel talade aldrig mer.
Han gjorde tecken åt oss att ga till hvila. 

Endast Dora och Berggren fingo dröja qvar hos 
honom, och - efter några timmar vred den ena
sina händer och sprang som en ursinnig genom alla 
rummen, och den andra sade oss lugnt och stadigt,
att u borde tacka Gud och bedja honom om nåd 
för vår vän, ty nu voro hans jordiska plågor slut.

])et vore fåfängt, ja, ett vansinnigt för
sök att viilja måla den stämning, som nu rådde 
i detta hus. Det var icke blott en individ, som 
gått bort, det var nutid och forntid och framtid, 
som pä en gång tycktes grusa sig och viilja ligga 
som stoft i en och samma graf. Minne och hopp 
stodo lika sörjande. Man egde icke en enda er
sättning för sin förlust. Här fanns icke en son, 
en telning, på hvilken man kunde hvila sim för
hoppningar att en gång i framtiden se fäders dyg
der och egenheter åter uppspira. Här fanns in- 
tet, endast en saknad, som icke hade något lej- 
vnncle uti sin smärta, utan död äfvenväl i den.

Hela nejden, vidt omkring, sörjde honom så, 
som jag föreställer mig att David fordom sörjdes 
af sitt folk. Man glömde alla hans fel och min
des blott det älskvärda, tjusande, milda och väl-



görande hos den bortgångne, öan hade allt från 
sin spädaste barndom varit afgudad af allmogen 
rundt omkring, och de hade på en gång ansett 
honom som en vän, ett orakel och en högre magt.

Dora sade en gång, att han hade konungsli
ga anlag, om icke jnst dygder, och jag frågade 
henne, hvad hon «termed egentligen menade.

— En konung — sade hon ·— är din, som ar 
bättre, större, ädlare, sanningsfollare, mer obero
ende' af all småaktighet, som ser högre och ljusare, 
som tänker friare och klarare, än hela sin öfriga 
omgifning, och som handlar efter Guds villja, på 
samma gång som efter sin egen. Den kallar jag 
en konung, hvar ock ödet må hafva ställt honom, 
och han kan, med sin magt öfvev folket, göra myc
ket godt och intet ondt, när han blott vill det 
rätta. — Hvad säger du om Doras konung?

Jag måste till min skam medgifva, alt jag af 
Axels död var mer nedstämd och modfälld, än 
det höfves en man. Carl åter hade en sorts fe- 
herenergie midt under sin förfärliga sorg. Han 
hade föresatt sig, att, mötte än hvad hinder som 
helst, Axels sista villja skulle dock gå i fullbor
dan. Men, för att slippa krångel med Miihlen- 
dorf, presterskapet, prat och sqvaller etc., gick 
han tyst Och hemlighetsfullt, icke bröstgänges, 
till väga. Han, jag, Berggren och den gamla 
klockaren sänkte, natten före Axels begrafmng,
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ned Amalias lilla lusta i den vidöppna, stora grat
reu, men lade sedan grön mossa och granns der- 
öfvlr, sä att hon i den grönklädda gri ten reU 

syntes, utan stod helt omärklig pt ena 
emot en annan dylik upphöjning, som endasttyc - 
tes vara för prydnadens skull. Det varnagontmg 
mer ljuft än hemskt i denna nattliga, *.y& >a -° 

rättning. Sä ande.ig man jag än är, sä genom- 
trängd jag än kan vara af den öfvertygelsen, 
anden i döden lösgör sig från stoftet, sa var t 
ända, likasom hon, den enda qvinna, jag nagon^n 
älskade, tackat mig för att jag nu 'diu ^ 
redde den bädd, hon så länge väntat pa \ ®
jordiska qvariefvor, för att i de okända, ljusa lan

den känna sig fullt lycklig. „ „
Det hela af vår tysta nattliga färd, pa arets

aldra sista timma, kunde gifvit en romanförfatta
re af den moderna, fasansväekande üeholan, en 
härlig bit att tugga på; men hade Cad <1Cl* ä1 ö 
kommo öfverens, att vårt Mr t var vida mer hög
tidligt, ljuft och heligt, än hemskt och underbart 
försfämmande. Den gamla griften, der nhemt.de 

Amalias kista, och dit Axel icke «He ned en gang 
till, stod nn sä tom och tyst, likasom sörjde och 
saknade den sitt dufoopar, som Axel en gang ta - 
lade sig och Amalia, hvilket nu för evigt flydde 
derifrän, - tyst och försagd, likasom visste den, 
att det nu var slut, slut på jorden, slut i griften,



med allt, hvad som hetat Löwenstern, att aldrig 
mer en sådan någonsin skulle föra helsning från 
gröna jorden till svarta, kalla griften, utan att 
dess stumma, multnade invånare hädanefter icke 
hade med jordens vidare att göra, hland hvilka 
snart sjelfva deras minnen skulle blekna oeh för
svinna. De voro så tysta, de gamla, iskalla och 
grå herrar och fruar, som här lågo, och, när vi 
stängde dörren om dem, önskade vi dem lång och 
evig hvila, och Gud vet, hvem som härnäst beträ
der detta dödens rum, ty Axel har gifvit befall
ning, att grafven skall tillmuras och får för ingen 
vidare begagnas.

Nyårsdagen följde vi vännen till grafven, se
dan jordfästningen dock egt rum, enligt gammal 
plägsed, i slottets nu mer nästan alldeles för
fallna capell. Folket hade dock visat sin tillgif- 
het för sin bortgångna, älskade herre, med att på 
bästa sätt pryda den lilla gammaldags-kyrkan och 
medelst vintergrön och fint granris dölja alla dess 
otaliga brister. Solen blickade tyst och utan vär
ma in genom de små rutorna, och de få strålar, 
som kunde intränga, föllo nästan alla på den enk
la kistan, prydd med en enda sljerna, med om
skrift: Lyser deruppe, och ett hvilande lejon med 
omskrift: Lejonets dygder.· mod och karlek. Alla 
ortens herrskaper, alla Ulfsborgs underhafvande 
och ändå många flera, sammanträngdes på denna
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huru oändligen mycket som pa en ga g
hi för alltid, och icke ett enda oga var frxtt f an
tårar som framkallades af tusen olika, man,- 
ändade, känslor och slutligen af detta underha- 
ra föga vanliga och mer till den förgangna rid

daretiden, än till vår, hörande bruk.



Nu förmår jag- icke säga dig meraî i morgOB 
ämna Carl och jag att bränna eis hop papper och 
utdela alla småsaker, som tillhört Axel, så att arl- 
vingarne icke skola få en smula af något dylikt 
att rifva uti, och i öfvermorgon draga vi, han till 
norden och jag till södern, med tusen minnen och 
en evig saknad mer, un än förr. Skrif mig snart 
till; jag vill gerna försöka att återkomma till allt, 
som förr gladde och rörde mig. Det sker väläf- 
ven med tiden, som allt, allt förmår. Vaie!

Frän We r ne r.

Och hvad skulle vi väl villja tillägga? Icke 
vill någon se, hoppas vi (ty då hafva vi tecknat 
för dåligt), huru nya égaré af den gamla borgen 
— — nej, tyst dermed! Blotta tanken derpå är 
för legendens upptecknare sä vidrig, att han hop
pas, det äfven något litet smittat pä läsaren.

Det enda, som ännu kunde ega ringaste inter- 
esse, vore kanske en liten afskedsblick pä tie ef- 
terlefvande:

Dora flyttade för alltid till sin lilla koja och 
leinnade den aldrig mer, utom vid särdeles vacker 
årstid och väderlek, då hon tyst och tankfull sag- 
ta vandrade till kyrkan på kullen, afhörde med 
nästan lika andakt en god eller tarflig predikan 
och glömde aldrig att lägga en blomma eller två
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förut omtalade Cajsa Lisa, som följt henne. Men 
kanske blir väl ett !S):de ännu, ty gumman lefver 
än och har god helsa.

Carl berättar väl sjelf något om sig framde
les; hvarom icke, är han nu sä känd, att ingen 
mer tänker på honom.

En qvinna fanns, som, när hon bland Stats
tidningens många ihopagömda döda läste:

”Lieutenanten vid Kongl. andra Lifgardet, Fri
herre Axel von Löwenstern, död på sin sätesgård 
Ulfsborg i Vestergötland i en ålder af 30 år. Med 
honom är den urgamla Löwensternska slägten, så 
väl på svärdssidan som på qvinnolinien, utdöd.”

— — som, när hon läste detta, drog ett långt, 
men ändå lättande, andetag och sade inom sig:

— Ödet vare tack! Nu finns icke på jorden ett 
enda vittne till min svaghet och min vanära. Nu 
kan jag med ändå frimodigare panna tala mot la
sten, passionerna och qvinnosvaghet, trampa dess 
offer under mina fotter och, utan att darra eller 
frukta, emottaga den gärd, som egnas mig för mi
na dygder ocli fullkomligheter. När han icke 
tyst och hemligt ville lefva för mig, endast för 
mig, så borde hans sista timma slå ju förr dess 
heldre.

En annan qvinna fanns äfven, som med yttre 
lugn och ett mildt, nästan gladt sinne vandrade 
fram sina ungdomsdagar, älskad och ärad af alla,



tyst och gerne uppfyllande alla sina kära p Igt«, 
=, nu och med dem, som »oro svara, alltid nojil 
„c'h tacksam Kr den tillgifvenhet, man *,d"*"=* 
U,de henne, aldrig önskande annat, an hvad För
synen och nennUkoma glfvo henne, oel. som en- 
das, någon gång, i natten, „.taste .tender, nar 
hennes lyckliga make slamrade st,lia och no d
,id hennes sida, som endas, da - .ί··'·
dig, bortgångna en saknadens tar och et, Ijntt,

vemodigt minne.
Na är det slat! Det sista bladet föll - ~
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