
Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek. 
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och 
kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att 
OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör 
man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Th is work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. 
Th is means that you can search and copy text from the document. Some early printed books 
are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always 
visually compare it with the images to determine what is correct.

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20������������������������������������������������
21

22
23

24
25

26
27

28
29

C
M



msåå



TOliniiiiiiri

►TEBORGS

BIBUOTEKÖ,

itilKS

O*
iS»

“TILL-! 
; HöM

[WffWiK

mm

ty-4»S



wimumm





Tecknade AE

^prfaffam txîi îottéttwftfu

0 t r

Såsom uti ett strängaspel och sång det 
höres cn sammanstäm ning af olika m»- 
dulationer, så af lägsta, mellersta och 
högsta stånd sammanljuder ock cn stat; 
och hvad i Musik är harmoni, är i Sam
hället — Endrägt.

Tankar af Cicero.

(Hemtade ur ”Den Blå Boken” — af Geijer.)
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Vid femton års ålder bief stugan mig trång, 
Der jag bodde med moder min.

Ur ”Vikingen” — af Geije r.

Herman Wilson till Henrik.
Lindsjö, den 25 September 183’**.

ag liar aldrig förr knotat öfver mitt öde; men 
i dag gör jag det. —Icke, vissticke, öfver att va
ra född i så kalladt lågt stånd! — o, långt der- 
ifran! — men att vara född utan all tänkbar förmö
genhet. Jag har aldrig känt mig tryckt under 
detta, —- på det hela — ämaginaira, missöde; men i 
dag känner jag det. Jag har hittills trott, att tänka 
rätt och handla rätt vore enda villkoret för vår 
lycka; men i dag finner jag, alt det är för litet 
ändå. Jag har varit nöjd med min lott och al
drig märkt dess ringhet; men i dag har den för 
mig visat sig i hela sin nakenhet. Med ett ord: — 
jag har hittills varit fri — fri som en af luftens 
foglar, och idag — är jag hunden och träl! — För 
niitt fria sinne skulle ju detta vara höjden af raar- 
ter. Jag — bunden! —- Jag kan knappt fatta det
ta ord, ännu mindre dess betydelse, och mina

FÖRSTA BOKEN.

P Stamgodset ©eli ©»len»
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bojor fö re fa Ila mig ännu som leksaker, — som de 
band, barnet sj el f v il lig t ålägger sig för att leka 
hiist: Jag ser på dem, skakar dem, — och ännu är 
det mig nästan ofattligt, att jag icke kan kasta 
dem utaf mig, i hvilken stund jag vill. Detgifves 
ögonblick, då jag vill öfvertyga mig sjeif, att de 
icke finnas, dessa bojor, att de blott äro foster 
af inbildning och fördom. Men, ack! — de kän
nas: sofvande och vakande gnaga de mig och in
tränga så mycket dess djupare, skära så mycket 
dess skarpare, just emedan de äro fina, smidiga
— — och till någon del elastiska.

Du finner af allt detta, att jag beträdt min 
nva bana som — informator i detta grefliga hus! 
Om jag nu blott ktnide göra för dig fattligt allt 
det hårda, allt det förödmjukande, som ligger i 
detta blotta ord! — Jag har en patron, en patro- 
iicssa, en lön, ett dagligt vlrf, en kammare, som 
kallas min, emedan jag måste sofva der odlingen 
annorstädes; en discipel, af hvilken jag blott har 
till min disposition de själsprydnader, som han ic
ke innehar, nämligen minne och förstånd; — vidare:
— jag har en rättighet, alt tänka, när jag behagar, 
men att tala, — endast när andra det behaga. Jag 
bar lust och hog — till intet, och känsla endast för 
det tvång, som hvarje ögonblick marterar mig. 
Se der en trogen bild af hvad jag har; — men, 
vill du äfvem veta, hvad jag icke har, så blir pro-



memoria» vidlöftig oeh kan dock innefattas i ett 
enda, allt innebärande ord: — jag har ej hvad 
jag högst på jorden skattar, — jag har icke min 
frihet.' — Jag kan icke gå och komma, som det ly
ster mig. Jag kan icke arbeta på mina kunska
pers förkofran, när jag det vill, och när hog och 
sinnen derför äro öppna, jag kan icke ströfva om
kring bland glada och ungdomsfriska kamrater på 
Fyris-åens stränder, jag har icke mer min lilla 
mörka vindskammare med dess bräckliga h usgeråd 
oeh dess böcker liggande i en viss chaotisk be- 
haglig oordning, jag har icke mer detta i sig 
sjelft eländiga tilltlyktsnäste, men som nu, i min
nets och det förflutnas pleorama, står ljust och 
inbjudande som ett Elyseum. Och slutligen — 
och ändtligen — jag har ja icke dig! — Sam
ma by, samma år såga oss födas. Visst var du 
Comministers-sonen, — och jag — endast enke-mor 
Märtas son; — men lika så litet i våra härli
ga lustiga barndomslekar kände vi denna vid- 
löftiga stånds-skilnad, som sedan i mognare år. 
Tvärtom min resliga vest skänkte mig ett visst an
seende, för hvilket du gaf en smula vika. Endast 
vårt A B C D flöt ur oiika källor; meu annars 
hafva vi ju alltid öst ur samma lärdomsbrunnar, 
och, när jag, —■ dagen efter dess bekommande, rå
kade att förstöra och bortslarfva min Sjögrens 
Lat. Grammalica,— så hade vi en lång tid blott



din egen, ur hvilken vi så mycket flitigare sög» 
vår första beniga Latin. Förmaningar, litet smörj 
och litet lugg, hela kläder och bröd med honings- 
hinna till aftonvard, — allt fingo vi lika mycket, oclt 
på samma gång. — Och slutligen, — när vi efter 
samma häst, hugnade med din faders samma och 
lämpliga tal till oss båda och ined våra vadmals- 
plagg i samma slitna skählskinns-colfert, — aftåga- 
tle till scholan i *****, — då, — då gräto vi tå
rar, lika salta, lika oskuldsfulla, lika heta och 
hittra, tills vi kommit ut genom grinden och ic
ke mer sägo fader och moder vinka oss sitt sista 
farväl. Men äfven på samma stund aftorkade vi bå
da våra pion-röda friska kinder, och, om jag skrat
tade en minut före dig, — så var det, emedan min 
längtan och hog, att komma från hemmets knu
tar, kanske voro ett enda gran större än dina, — 
och, om ditt bjerta. slog litet hårdare än mitt, när 
vi för första gången, putsade och finkam made, med 
din faders bref och våra profstycken i handen — 
trädde fram för Rector P. . . ., så värdet, eme
dan du alltid varit ett gran mer klok och min
dre förvägen än jag. Huru vi sedan under Schol
aren delade blidt och ledt, kan väl du lika litet 
glömma som jag, och, när vi tågade ulaf till aka
demien, så voro våra känslor alldeles för mycket 
likstämda, ty vi rodnade båda och torkade båda 
hort den lilla tår, som smög sig fram, då vi, gå-
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ende bredvid den till affärd bestämda bondvag
nen, kastade ögonen upp i det stora hvita huset, 
eeh Lectorns Mina sagta öppnade feustret — oeh 
lieg — på en gång för oss båda, med ett skälmskt 
brunt öga till hvardera, öfver hvilka dock nu var 
draget ett litet, blott för oss märkligt, sorgflor. 
Vi suckade båda, och mindes båda, när flickan 
yr och glad sväfvat bort med oss i valsens cirk- 
fsr, på de oförgätliga Gymnasist balerna, der vi 
spelade så betydliga roller; nob, oin mitt hjerta 
lättnade tipp en liten stand förr än ditt, så var 
det visst, emedan Lectorns Mina kommit dit, äf- 

ven en liten stund förr än i ditt. — Och vid a- 
kadetnien! — Vårt vänskapsband och stallbrödra- 
skap voro ju der en visa, hvarom en hvar kunde 

sjunga! Din oförrätt var alltid min, och, om min 
icke alltid var din, så kommer det deraf, att rin 
var icke så litet klokare än jag, således litet min
dre hastig och hetlefrad, och tänkte två hela mi

nuter på en sak, som jag icke kostade mer än 
en second på. — (), Henrik! Hvad v i voro outsäg- 
ligen lyckliga: eniga i glädje, eniga i sorg, tyck
tes vi blott lelva af ett lif, oeh blott kunna dö 
al ett slag. —- Och nu äro vi dock skiljda! — 
Ack, Henrik! hvad jag ofta vid detta af lacket he
ter dignande bord kommer att hungra efter vå
ra knappa maltider, der själen frossade af njut
ningar, och kroppen derföre ieke kände något be-



hof, någon brist. livad jag kommer att sakna dig, 
dessa långa hemska vinteraftnar, då jag förntser, 
att jag, sedan jag studerat mig trött, kommer att 
ligga eller vandra upp och ned, — tankfull, ensam 
och mörk i högen, på mitt ensliga, nästan prakt
fulla rom, med anletet vändt mot fenstret, tank
löst betraktande samma måne, som belyst så 
mången själfullt genomvakad och genomtalad natt, 
— der uppe på vår vindskammare. En tår dar
rar i mitt öga, mitt hjerta vill brista, när jag 
tänker mig denna odelade ensamhet, hvaraf det
hemska medvetandet intet föremål i verlden _
åtminstone inget af dern, som kunna slå ned öf- 
ver denna lilla punkt af verlden — kan komma 
mig att glömma.

Icke just för att deruti kan finnas en skymt 
af interesse, men för att fullgöra mitt löfte, och
för att dessutom döda iiden------- tiden, som förr
aldrig ville räcka till! — vill jag gifva dig några 
detailer om min resa och reception här. Den 
förra hade varit ganska dräglig, ja, till och med 
rolig, om icke den sednare stått och hotat vid dess 
mål. Dessutom känner du mig för väl, du vet 
nog, att, ehuru jag omöjligen kunde låta bli att 
skratta, när vi kommo fem minuter för sent ned 
till Riddarholms-bryggan, och jag således fick
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dröja ännu en dag med dig på Stockfiskens rygg*), 
— att jag ej redan dd skulle känna detta fjval, som 
beroendet alstrar. Jag kiknade väl dd af skralt 
åt det grefliga åkdonet, som skulle vänta mig ett 
helt dygn i Arhoga; men — skulle du tro det? — 
under hela resan följande dagen aggade mig tan
ken derpå, oaktadt ett ganska trefiigt och ange
nämt ressällskap bordt kunna skingra detta lilla 
moln, lika så väl som det förmådde i någon liten 
man mildra bitterheten af att för aldra första 
gangen se dig stadna qvar, då jag gick bort -,— 
se dig stå hviftande med handen från stranden, 
medan brädlapparne och ångkraften — piisnäilt för
de mig dädan. Jag stod länge och betraktade dig och 
stranden, stum, oviss och grubblande, om det var 
inbillad eller verklig sorg, som gnagde mig. Jag 
ville sa gerna förmå mig att tro det förra. Ur 
denna tankdvala ocb lijertats strid väcktes jag af 
en herre, som drog mig i rocken och frågade mi--', 
om jag dricker, hade druckit eller skulle dricka 
kalTe. Förundrad vände jag mig om och frågade, 
om lian icke ämnade äfvenväi conjugera Conjun- 
ctivus; men da vände han sig åter om till en an
nan och sade halfhögt: — ”Som jag sagt: det är 
en förläst student från Uppsala!” En ung man i mou- 
stacher och sa långt pipskägg, som nöden tillät, ha™

*) En nyligen läst, mycket vacker och poetisk bild af 
vår imfvudstad!



de sett och hört heia derma scène och började 
gapskratta. Förundrad såg jag äfven pä honom; 
men, just som min förundran höll på att bryta ut 
i en harmful! fråga, om orsaken till hans skratt, 
räckte han mig handen och sade gladt och frynt
ligt: ”God morgon, Herman! Du känner inte igen 
mig, ser jag; men kom, så skolom vi conjugera en 
beefstek och några glas portvin, så öppnas väl ditt
minnes slämportar.”------ Rösten förrådde karlen:
Det var David K., och vi helsade hvarandra med 
inbördes fröjd. Hvad detta schol- och akademi-kam
ratskap ändå har för ett sannt poetiskt värde! — 
Jag npptefde i minnet på nytt alla dessa tusende 
glada upptåg, i Inilka han och jag oftast spelade 
hufvudrolterna. Han, fordom lika stor frihetshjel- 
te som jag, — var nu äfven på sätt och vis en 
slaf för lön, och mången rolig och befängd jem- 
förelse gjorde vi nu mellan den mousquet, han må
ste skyldra med, antingen han vill eller ej, antin
gen det är roligt eller icke,— och min grelliga tölp, 
som jag skall blåsa vett och förnuft, konst och 
vetenskap uti. Månget härligt skratt, troligen 
det sista på en evig tid, har jag att tacka den 
glada David för. Men, skulle du tro det? unifor
men, inoustacherna och pipskägget hafva dock till 
någon del jemkat litet på hans agg till det ade- 
liga ståndet, hviIket han alltid förr kallade just 
det 4:de benet, som gör Svea till ett fyrfotadt
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djur i stället for en daglig jungfru. Minns du, huru 

oförsonligt han hatade, och huru djupt han förak
tade alla dessa ”vapen-lackare,— sköld-bockar och 
an-tras-hankar med von och af — nicht” — — 
och Gud vet, hvad han icke i sin ståndsharm och 
medborgerliga ynglinga-ifver kallade den stackars
adlade pöbeln? Minns du detta? Nå väl,------ nu
ljöd det annorlunda: ”Jag och Ankarstein—jag och 
Silfverkrona — jag och v. P. — jag och v. Q.” — 
lät det nu ofta nog, och han förtrodde mig slut
ligen, att han ligger för ankar icke för mindre än en 

greflig fröken af rikets murknasté familjer. Allt 
detta hade gjort honom litet tolerantare, och han 
påstod, att de kunna vara som annat hederligt folk; 
men då måste man, frän sin ofrälse ståndpunkt, 
angripa dem med värja eller sabel, med moostacher 
och pipskägg, men icke komina som en menlös 
och beskedlig informator, med befindet fullt af 
kunskaper, och hjertat samvetsgrannt och rent, ty 
det vore att anfalla dem frän alldeles galen sida. 
Dylikt — påstod han — förstode de ieke att sät

ta ringaste värde på, utan ansåge, att det var ba
ra v anliga roturier-och pöbel-egenskaper mena
de han. Ilärliga aspeeter för mig! — tänkte jag — 
och tömde det ena glaset portvin efter det andra, 
för att glömma, huru snarlallt detta skulle bevisas. 
Dock forflögo ofta dessa ängsliga tankar, allt som



vi framilade på det — all sorg skingrande elemen
tet. Ty:

’TIvar bekymret der en söker,
”Är man borta länge se’n!”

Dessa ångfartygsfärder hafva ett ojemförligt 
behag. Icke kanske just för dessa lyckans gunst
lingar, som kunna göra hvad dem lyster, och som 
icke hafva någon annan njutning än längtan till 
en ny dylik, ty for dem aro de må hända — tröga, 
tråkiga, långsamma och icke nog beroende af de
ras egen vilija; men för mig, arma syndare, som 
alltid af nöden varit tvungen att vara arbets-bi, 
för mig smakar det rätt härligt att en gång biif- 
va tvungen vara drönare och få njuta af mitt uns 
ga lif under skämt och skratt och observationer 
på allt, som omgifver mig, ifrån och med Mäta
rens sköna stränder till och med Madamerna i fö
ren, — som bjuda hvarandra snus och äplen och 
sqvallra så godt de förmå om det lilla, de gemen
samt kunna veta. Man blir så upprymd af detta 
fria, rörliga lif. * Infallen, skämt och skratt födas 
af sig sjelfva, och hjertat vidgar sig så underbart 
och står så färdigt till hvarje lifligt intryck! Vi 
voro några unga karlar, som på akterdäcket sjön- 
go några af våra vanliga qnartetter och trior. 
Det gick bättre än någonsin. Lungorne voro i ett 
helt annat skick, än om aftonen efter en lång dag, 
framtråkad med bok i hand eller ostyriga pojkar
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vilî sulan. Jag sjöng sannerligen con amore, och 

n3Itl basstämma var af en heltannan nqturänvan- 
ï’gt. En liten mamsell i gul hatt och grå kappa 
afhörde oss, — som jag tyckte mig finna, med me- 

ra uppmärksamhet än någon af de andra fruntim
ren, och jag kände mitt fjäderlätta hjerta då vara fär
digt att flyga rakt i hamn hos henne; och ison var 
dock sa långt, ja, himmelsvidt ifrån alla mi
na iubildnings-idealer, ty jag har haft legio, — 
nch finner kanske ändå aldrig något af dem i verk
ligheten. A'« tviflar jag derora mer än någonsin; men 
da — kändes det annorlunda: Den lilla trubbnäsan 

- i de små tindrande mörkbruna ögonen sågo så loc
kande Ut, och munnen var förtjusande, så länge hon 
t idast smålog åt våra bemödanden; men, när hon 
började skratta åt min roil som scholmästare i
_ll'ni1’ bvilken jag troligen utförde mera naturligt 
«in de flesta, då föllo rnig i ögonen dessa tand-vacan-
eer, som för mina ögon äro vidrigare an allt amiat.

Men jag tömmer ditt tålamod på Gustaf Va-

8aS f5r' °ch ak^'däck---------- I Arboga fann ja„
snart det arma offret för min försumlighet, näm- 
l.gen den grefliga kusken och vagnen. Med ett 

skutt var jag uppe i vagnen, ly ännu var jag 
fii och glad, och, da kusken ville berätta allt 
b'ad han väntat, undrat, trott, tänkt, besfutit och

^erkstallt på det förflutna dygnet,--------då bad
5ag honom spara in |le[a litanian derom tiil gin
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greiliga husbonde der hemma och försäkrade 
honom, att jag hade trott och tänkt, beslulit ocli 
verkställt precist det samma eller något annat, 
under denna samma tid, och bad honom nu köra 
så mycket fortare, efter hästarne hvilatså mycket 

längre än ämnadt.
Han mumlade och jag — — somnade.
Sedan var han atl anse som mitt goda eller 

onda öde, ty han förde mig ofrågad och o- 
spord genom skogar och slätter, backar upp, bac
kar ned, i solsken, mörker, natt och månglans, och 
slutligen, i den första klara dagningen, genom en 
stor majestätisk ekskog, och derefter genom en 
hög smakfull jernport, på hvars atsdra sida en 
lång, oändlig, gammal och vördnadsbjudande HimI- 
allce förde fram till det ovanligt skönt och poe
tiskt belägna Lindsjö. Den slottslika byggnaden 
smög sig allt större och praktfullare fram för mina 
tjnsta blickar, och snart utbredde sig bakom den
samma en den aldra härligaste insjö, med uddar 
och holmar samt löfrika höga stränder. Naturen 
och det sköna tog ut sin rätt: — jag var för
tjust! — och glömde, att jag som träl trädde in i 
detta greiliga palats, och att dess murar voro mitt 
framtida fängelse. Jag glömde allt och hoppade 
gladt och hastigt ur vagnen, då den höll vid sto
ra ingången. Jagthundar och stora släta och 
stora krusiga hundar hoppade, skällde och gjorde
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tett förfärligt larm omkring mig. En betjent i li- 

'ree, med ett par stöflor och en borste, en kam- 
marsnärta med en bricka, sprnngo förbi mig och 
togo mig som hastigast i ögonsigte. Men snart 
hörde jag tunga steg bakom mig, och en medel
ålders man, i nattrock och rökmössa och med en 
rykande tobakspipa i handen, gick äfven med en 
half bugning törbi mig och apostropberade ge

äst kusken, som höll på att lösgöra min ödmju- 
la CO0Wt »eh öfriga effecter, — med ett:

— H^ad f . . [,ar du dröjt för så långe?
I fa il detta skulle vara Herr Grefven sjelf, 

— skyndade jag mig att svara - så ber jag öd- 
mjokligeti, att allt fel för dröjsmål må blifiahelt 

lållet på min räkning foch härmed presen- 
terade jag mig sjelf), ,y jag försummade mig om 

morgonen i Stockholm, kom för sent, för att lu,n- 
folja Yngve Frey, och hade då icke annat par- 

1» att taga, än dröja till kommande morgonen då 
Gustaf Vasa skulle gå, emedan man med obesiäll- 

da hastar troligen kommit ändå sednare la.uhä- 
gen till Arboga, ,fM5D om j#g reM gen„u Åt_
minstone tänkte jag och mina ändå mer erfarna 
vanner i Stockholm 8|, och jag hoppas, Herr Gref
ven förlåter alltsammans.

Mj'lka *j«narei -- svarade Grefven, ty det 
v«r verkligen han. _ Var så god och stig trap- 
paa uppföre! Jag kommer strax.
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Men jag dröjde dock och hörde, huru lian 
noga sporde kusken, om hästarne fått att äta och 
dricka, samt om andra detaüer af vår händelselä- 
sa resa. När han fått veta allt hvad kusken viss
te och ändå kanske litet dertill, kom han åter 
hort till mig och gick utan krus före mig den 
omtalade trappan uppföre. — Jag kände genast, 
att här var jag icke gäst, — utan tjensteaade. 
Bet var något, som kokade inom mig.

Vi inkommo i en stor matsal. Frukost var 
framdukad. En nio- à tio-årig pilt sprang sin väg, 
som ett jagadt rådjur, ifrån smörgås, skorpor och 
mjölkskål, vid min ankomst, och några domesti
quer smögo nyfikna omkring.

— Välkommen, Herr Wilson! Är icke namnet så? 
— sade nu å nyo min patron och räckte mig han
den till en liten nätt ruskning. — Det fägnar 
mig göra Ilerrns bekantskap. Herrn ser fas
ligt ung ut! Tjugu år förmodligen — hä?

— Ödmjuka tjetiare, tjugo tre — Herr Grefve!
— Så mycket dessbättre,— sade han — tålamo

det vexer med livar dag, och en barnalärare har 
stort behof deraf. Min son är ännu vid de unga 
år, da tålamod nästan ända mer an kunskaper 
erfordras hos dess handledare, och jag hoppas, min 
Herre kominer att rättvisa alla de lo ford otn stad
ga och andra förtjänster, som Herr Professor L. 1 
Uppsala — benäget meddelat mig.



?j°r,le en boek utan särdeles betydelse, 
och Grefven forlfor:

—- Denna min nioåriga son, som jag ämnar för
tro åt min Herres ledning, är mitt äldsta barn 
och efter allt mendligt utseende arfvinge till en 
betydlig förmögenhet samt ett ternligen välkändt 
namn (här bröstade sig Grefven skenbarligen); 
men den tiden är nu förbi, min bästa Herr Wil
son. den tiden är förbi, då en rik och ansedd 
fidei-commissarie icke behöfde något att veta el- 
Ier Jörstd. Den tiden är alldeles förbi, — (tillä
de han med ett sjelfförnöjdt leende, likasom för 
»'t bevisa, det han sjelf hörde till den nyare ti
den) och jag skulle önska, att min son, ntom 
en fullkomlig, religiös och moralisk bildning, äf- 
ven blefveskicklig i alla de stycken, som egna hans 
stånd och villkor.

Jag ville nu göra ett litet försök, för att få ve
ta, hvaruti Grefven egentligen ansåg dessa stycken 
besta, samt från hvad led man skulle hörja den 
unga Grefvens oppgtutelse, dels för sjelfva sakens 
skull, dels för att slippa höra talas om dessa vi
driga ståndsförmåner och — distinctioner, som jag 
redan i början märkte skulle blifva Grefvens all
dagliga them,. Men han lät sig af mig ingalun
da af brytas, utan fortfor:

Vetandet och ett odladt förstånd, kunskaper 
och agreabla talenter äro en himmelens gåfva
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och bora mins! vanvårdas och föraktas af dem, på 
hvilka en nådig Försyn slösat börd och förmögenhet, 
och som således af naturen aro ämnade till de hög
re äreställen, — hvilka man utan kunskaper illa be- 
kläder, — tilläde han, stolt och sjelfFörnöjd öfver 
denna liberala, långt mer sagda än tänkta refle
xion. — Det är just dessa lyckans gunstlingar,— 
fortfor han — som mest höra vinnlägga sig om all 
sorts bildning och allt slags vetande, ty, ju högre 
ett ljus är uppsatt, dess mer lyser det. Eller 
huru? min bästa Herr Wilson! — sade han, myc
ket invärtes nöjd med denna vackra bild.

— Det har risst sin rigiighet, — sade jag — så 
vida ljuset är antändt eller antändbart — tänkte 
jag; men nn var hvarken tid att tänka eller tala 
för mig, ty Grefven var kommen i traf med det 
sednare samt lade sig nu vidt och bredi ut öfter 
sin Herr sons education, htilken icke skulle bör
ja vid en punkt, utan vid alla, för att sedan mö
tas i centern af — — det tomma hufvudet.— Jag 
svettades rigtigt åt alla de gamla maximer, sorti nu 
uppgräfdes, dammskakades och uppdukades för mig, 
åt alla de föreläsningar, jag till en början fick om
methoder och sätt att bibringa och sätt att göra
muntert och angenämt, — och sätt att vinna en 
discipels välvillja och förtroende, — och sätt att 
svara emot föräldrars rättmätiga önskningar och 
billiga fordringar, — m. m. rn. m. af sätt,------- -



som på intet sätt smakade mig väl, helst jag, ut- 
010 31,111,11 hunger, äfven kände den lekamliga och 
8,,g frukostbordet dukad t, men fruktade, att Gref- 
Veils fhrontal, som troligen förut var författadt och 
m‘*nSa gånger öfverläst, skulle anses för så stor 
»jitaspis, att ingen kroppslig d:o kunde tarfvas. 
Men snart kom man med rykande thé- och 
kaffekök, med bröd och mat, — och snart öpp-
naS fly§eldörrarne, och-------------dock, inan de

uppnäs, maste jag afmåla för dig den bild, som 
utan min villja eller vetskap af sig sjelf upprun
nit i min phantasi af min tillkommande patronessa, 
af den uppblåsta Grefvens lika uppblåsta Grefdn- 

na, af den tölpiga sonens moder: Hon är stor och 
massive, - tänkte jag - med röda, utspända, ski- 
nande kinder, en framstående underläpp, på hvil- 
ken all verldens högfärd och andryghet thronar, 
SVaja'lde sPe,skrus kring hnfvud och hals och en 
fladdrande eldröd shawl, samt skarpa illistiga, små, 

gra ogon. — Sådan stod hon objuden för mitt inbild
ning, hvar gång e„ handles tanke ,lade fln§|t f.p, 
ht henne. — Döm mi? om hurtJ jag gkuMt. hgna
denna min phantasi, när just motsatsen af allt det
ta framledde sig för mina lekamliga ö£on!_____

Flygeldörrame öppnades _ sade jag - och 

en varelse, — hvars olikhet med allt h vad jag för
ut sett — tänkt — drömt — anat--------framkom,
“u» Just för att bevisa mig, huru fattig min phanla-



si varit, sort) jag trodde så rik. Bed mig icke be- 
skrifva detta mellanting af sylphid och menniska, 
som hastigt insväfvade, ung, leende, med en dan
sande gång, och med en blick, som på en gång 
blixtrade och värmde, och med en klädsel, hvars 
harmoniska färgblandning hade lånat något af 
de Americanska fjärilarnas vingar, som vi beun
drade så nyss uppe på Vetenskaps-Akademien. 
Hon höll en liten fyra-årig flicka vid handen, 
som dock mer liknade ängel än barn, och jag be
griper ännu icke, på hvilfea osynliga vingar detta 
fé lika par frainsväfvade, ty jag tyckte mig i min 
förblandning aldrig se dem röra de små fina, all
deles obeskrifliga fotterna. Hastigt som en vind 
ilade de dock igenom den stora salen, fram till 
Grefven och mig. Han satt stilla. Jag hade rest 
mig till min fulla längd, mer af öfverraskning än 
af vördnad.

— Gml morgon, min goda Ludvig! — sade Gref- 
vinnan, ty det var verkligen hon, och kastade ä 
det samma den lilla flickan tipp i faderns knä.

— Välkommen, Herr Wilson! — sade hon, vän
dande sig till mig och räckande mig en hand, — 
som — ja, du må le deråt, bäst du vill — sot» 

e ens vågade taga; men, när hon sågJaS
fann hon sig genast, spred ut de små fingrarna
och gjorde en liten rörelse med handen, likasoiö 
för att bekräfta sin vänliga välkomstheïlsning.



' Måtte ni trifvas hos oss, och måtte lilla Clas 
ÏJh'ik och vi alla få en rätt god vän i eder! — sa
de hon — och bad derefter den lilla Gabriella, som 
redan hoppat ned ur Grefvens knä» och som nu mätte 
och mönstrade mig från hufvud till fot, att hon 
skulle niga för Herr Wilson. Efter en förnyad till
sägelse gjorde hon det väl, men ganska tvärt oeh 
kallsinnigt, oçh, då jag—för att skingra det moln 
af förlägenhet och en viss odräglig förödmjukelse, 

som tyngde mig —. vilie taga efter den lilla flic
kan, sprang hon bort med ett litet skälmskt leen
de. Grefven tycktes ej bry sig om alltsammans, 
t*tan steg upp, ringde och förhörde betjeniugen 
om någon vigtig angelägenhet.

®lter hand kom den öfriga personalen i hu
set. in ung Baron — Grefvinuans cousin — kom 
rnsvängande med bigèche, ridspö, bjellrande spor- 
ar °c'1 en lorgnette, som han låtsade torka, men 

Ur In liken jag fick en fjerdedels blick. Han vred 
hurtigt upp den lilla moustachen öfver den trotsiga 
öfverläppen oeh tycktes mig i allt vara typen för 

vara unga eleganta herrar, som villja vara både 
dandys och spadassins på en gång. Vidare kom en 
capitaine, som helsade ödmjukeligen på alla, och 
som alla kallade Herr Capitaine, och slutligen 
en liten Mamsell, som j„g. vjgst fHun;t rfitt groå- 
täek, om hon dagen förut suttit på ångbåten, och 
®om alla kallade Mamsell, utom Grefviiman, som, så



fort Mamsellen inträdde, slog tienne sagta på s- 
x11 » och sade, mildt förebrående:

— Hvad tänker du på, Ulla liila, som inte 
gifver oss litet frukost?

Nu gjorde Mamsell Ulla några små knäppnin
gar och svängningar på sig, sådana som våra van
ligaste små Uppsala-rnamseller pläga göra, och vi 
satte oss till frukostbordet. livar och en tog och 
fick livad de tyckte bäst om, och Grefven sporde 
Baron Alarik om hästar och stall-affairer m. m. 
och Capitainen lade sig artigt och förekommande 
ii t i det talet; Grefvinnan skämtade halfhögt med 
Gabriella och Mamsell Ulla, och Baron Alarik 
svarade Grefven, men såg och hörde blott Grcf- 
vinnan. Jag bara sväljde, tänkte och drömde samt 
kastade då och då en ängslig blick på min stun
dande discipei, som tyckes mig vara hvarken mer 
eller mindre än------ en stock. Jag kände en för
våning utan like, öfver att denna tölpiga köttmassa, 
som endast tycktes äefva för att äta, och i hvars 
drag man endast igenkände fa d ren, att den hade 
sitt ursprung från detta luftiga väsende, hvars 
minsta drag är ett fäugsladt — livars minsta rö
relse ett frigjordt behag. Dessutom tycktes hon
mig alldeles för ung att kunna hafva en så stor
och så tjock son. Jag visste icke då, hvad Capitainen 
sedan underrättade mig om, nämligen att sonen 
Clas Ulrik är en kirleksproduct af första giftet,



'18

oefi att den nuvarande Grefiifinan ej har flera barn 
an liila Gabriella. Jag kände en salig känsla, när 
man händelsevis sade mig detta. Det var, likasom 
hade jag disputerat med någon och fått rätt. |Men 
återvändom till dagens händelser: Efter frukosten 

loo jag naitt rum i hesitlning. För att göra dig 
begripligt, huru det kan se ut, måste du veta, att 
detta stora hus är rest för flera sekler tillbaka,
att det undergått många förändringar, renovationer 
0(;h reparationer, att det fordom varit samman- 
hängande med lägre flyglar, som formade en in

stängd borggård, men att allt sådant nu är raseradt, 
planeradt, planteradt och moderniseradt, samt att 
endast den stora egentliga hiifvudbyggnaden fristå- 

ence är qvar, med tvänne utbyggen likväl åt sjösi
dan, hvaraf huset fåren nästan oformlig bredd, seddt 
från ga fv el a, I ett al dessa utbyggen eller torn — 
som de väl fordom varit — bor din vän tvänne hö
ga trappor upp. Rummet, stort och prydligt, bar 
något behagligt, ljust och luftigt, som genast in
tog mig. Ett fenster ligger åt den tjusande sjö
sidan, det andra in åt den öppna fyrkant, som hil- 
das af dessa båda torn och husets façade. Här är 
val ulsigten ganska inskränkt åt högra sidan, ty 
der ser jag blott hela den stora praktvåningen, som 
dock dagligen begagnas, med dess röda och blå 
»iaengardiner; men, kastar jag ögat åt vcnster, så 
har jag sjön àt en annan sida, med dess uddar och
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holmar, och, blickar jag rakt ned, så upptäcker jag 
en zirlig blomstergård samt höga, skuggrika alléer, 
som genom den underliggande parken leda ned till 
sjöstranden. Men höst ligger snart öfver all den
na prakt, och skrattar och hånar och hotar. — 
Ack, om jag ändå kommit hit under sommarens 
fullhet! Ute, under den fria himmelen i denna sköna 
natur, hade jag då stundom kunnat glömma, att 
jag är en fogel i bur; men här uppe känner jag 
det hvar stund, hvart ögonblick. En icke ringa plå
ga för mig är unga Herr Clas Ulrik med tillbe
hör, som jag skall hafva natt och dag här uppe 
hos mig. Jag skulle gerna köpa honom hvar mor
gon, om jag bara finge sälja honom om aftnarna; 
men, se! — han är just den kula, som galéreslafven 
har hängande fastsmidd vid ena foten, och som 
släpar med öfver allt, för att hindra hans flykt. 
Och en kula är äfven denna Clas Ulrik — alldeles 
compact, fruktar jsg. Jag sker aldrig rätt med 
denna pojke, och, att döma af dessa första dagar, 
så vet himlens Gud, hvar jag skall hemta tålamod, 
när mitt obetydliga förråd är slut. Jag kan just 
icke säga dig mycket mera om mig och mitt lif — 
ännu. Jag känner mig illa till mods, ilia här uppe, 
och sämre der nere bland det förnäma folket, för 
hvilka jag tyckes vara lika underlig, som de för 
mig, ~ vi hafva intet, som stämmer lika. Jagser 
dem blott under måltiderna; men äfven då — tfinuer
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JaS det grufîiga svalg, — af, — jag vet icke hvad,— 

80111 ar iniellan mig och dem. Ilär uppe känner jag 
ett visst lörakt, ett visst hån för dem och tyc- 
^fer mig stundom stå långt öfver dem och deras 
barnsliga joller, hvilket jag endast vore färdig 
förlåta den vackra Gfrefvinnan, och kanske icke länge
henne heller; men — der nere — bland dem-------
då tycker jag mig vara en mask, och de------ gran-

biokiöa foglar, som fiafva rätt att hoppa och 
leka öfver mig, och hvilkas klor jag känner, utan att 
haf\a kraft nog att ens krypa ondan. — Da vet, 

'i hafva blott sett det förnäma folket på långt 
halL Dä och ,lä s»go vi en sådan på våra Gilles- 
b".,er* eller vid 311 dra högtidliga tillfällen, och om-

ç honom gjorde man en stor sväng, likasom kring
v-*» panther eller en tiger. Och så sägo vi dem 
gunga i sina vagnar på hnfvudstadens gator, när 
vi någon gång kunnat spara ihop till en ångfar- 
tygs-biilet eller en plats bredvid kusken på di
ligence», för att komma dit. Och så sågo vi dem 
komma och gå i sina loger p| e(t och annat
speetakei, som tjusade oss, men åt hvilket de gä 

spade och voro liknöjda. I)å tänkte jag aldrig på 
dem, dessa stora, ty då voro de att anse som bak

grundens blå berg, hvilka skola finnas i tafian, 
men som endast sy„aa i massa, „tan att man kan 

,ija den ringaste detail. MennuharyV^.yVZ/hun- 

Stånds-Paralleler, /, ........2



nit till dessa bid barg.' Nu ser jag dera tydligt od' 

kan urskilja inarju drag. Urskilja, men icke fat
ta, ty allt är nytt och främmande för mig: språk 
— samtalsämnen — seder och bruk. I går un
der mid a gen talade någon till mig, just när jag 
skulle taga min soppsked, för att dermed ät» 
soppa; jag såg således icke derpå, — utan väck' 
tes först på mitt misstag genom ett flatt skrat1 

af Clas Ulrik, emedan jag nu förde silfvergaf 

fein, som jag tagit i stället för sked, — med hän
gande grönska ur soppan-------till munnen. Blanl

0ss   hade jag varit den första, som skrat
tat; _ — — men nu kände jag min vrede koka: 
ty en enda blick äfver hordet öfvertygade migi 
att det fanns ingen, som ej bemärkt min dumhet: 
ingen, som ej velat skratta, beljeningen inberäk- 
nåd, ty Herrskapet voro alla röda och äto sopp9 
med enthusiasm, och heljenterna gingo hort ti^ 

skänken och småtasslade. Förargelsen gaf m>£ 

mod, och utan särdeles förlägenhet sade jag:
— Det fäffnar mig, att min ovana vjd silfvergaf 

lar kunnat roa Clas Ulrik så mycket, ehuru ha^ 

skratt deråt ingalunda är passande.
Alla så go upp pä mig, Grefven med en 

förvåning, Mamsell och Capitaine med en viss rädll 
hoga, Baron Alarik i fullt skratt, och Grefvin»9'1 

med ett visst bifall. Clas Ulrik säg ond ut 
gaf mig en blick, der la arken ånger eller Sdmj11^
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stod att läsa. îmellerüd fick han tien lexa, 
®liln så väl behôfde, «ch man skrattar ej en gång 

*'11 åt min ovana tid lax och rikedom. Men jag 
känner dock det plågsamma obehaget af att hvart 

"gonhiick vara på mitt vakt för dessa Rmå förse- 
elser, som vi aldrig tänkt på, och inom mig kän- 

fier jag en viss fiendtlig stämning mot hvarje 
Strande varelse i detta hus, till och med Gref- 

'1,1 "an inberäknad, ty jag känner, att äfvenväl hen- 
"e skulle jag kunna hata. Hata! — — — Det är 
n%ot, som jag förut ej ens vetat hvad det var, 

tillgifvenhet eller liknöjdhet hade hittills bytt 
8IS iutellan mitt lijerta. Men nu! — nu är det 
a"«at! Det stormar inom mig, och hvarje känsla 
ar i uppror mot den andra. Jag kan hvarkefr reda, 
k*'ad jj,g. vin, head jag fruktar, — happai eller 

°nskar. — — Allt ligger i en chaotisk förvirring, 
111 hvilken jag ickefvet, när och huru jag skall kom- 
Ilta- Fordom var all min sorg, all min glädje så 
r<iIh så oblandad,-------nu ligger deröfver ett mögel
54 #*

' ja, af hvad? ------ jag skäms att utsäga
e“na mörka afgrundskänsla, — — men du skall 

veta det j mitt nästa — jag dömer mig sjelf 
Nertill —om jag ej inom dess förmått afskrapa det.

farväl! Snart hör du åter uta-f mig, ty mina 
^re! till dig blifva troligen de enda «»tgjutelser af 

1 °ld eller gmärla,.$ornjjag komm,er att tilistädja mig.
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Ilär slutade Hermans bref; men, som postda
gen just är för handen, vill man för contrasted 
skull framlägga en annan skrifvelse, förbehållande 
sig nu som alltid, att pä intet sätt sta till ansvat 
för hvar och ens olika sätt att se tingen och tal* 
om dera.

Grefvinnan X. till sin cousine, Fröken Kosa.
Lindsjö, d. 25 September 183*** 

Fy, Kosa! — — — att du inte ändå kund« 
stå ut med en vinter på landet! Men jag vet nogi 
hvarföre: Du säger som Alariks ravodeuse: 

Gagnant jusqu à dix sous par jour
Mais quel or-------sans un peu-------- d’amour!

----------- och jag förlåter dig! Det var förmycke1
begärdt. Att så der------ gå på landet en hel IM
vinter, — — med----- din bästa fem. vän-------de'
är väl sannt — men sedan!---------- icke annat a'1
en omgift äldre äkta man, hvilket är synonymt m^ 

en obrukbar, ja, totalt oduglig courtiseur; — ^ 
vidare — med din hulda egna broder, — Alarik 
som jag tager ensam för min del — och sist y 
— vår älskade Capitaine, som är bra till allt a# 
nat, utom att hålla någon qvar, der man ej f’1 
vara förut, eller vaken, när man är sömnig. U3* 
är en af dessa tusen små ting, som äro ovärdef*1 
ga att hafva, men som man dock aldrig saknat 
Nej — nej — jag förlåter dig och medgifver tlJ
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sen gånger, att jag är långt, långt bättre lot
tad: _______________

En man! — en egen man NB. — Mais cest
Pourtant quelque chose!--------Alarik sedan!---------
sota är mycket, ja, ofta alldeles för mycket.-------
Och Capitaineii,-------sorti duger till så mycket —

0c,‘ kland annat — afaire enrager les deux autres, — 
1,**r det stundom faller mig in att bara uteslutan- 
de bry niig om och occupera mig med lionom.— 

~~ dessutom bar jag jn min son och min dotter! — 
(det låter ju bra?) — och mig veterligen har

du ingendera. Nej, — nej,---------- jag förlåter dig

"uh medgifver till och med, att jag gjort alldeles 
80111 du, om jag varit i ditt ställe, och är till och 
111611 sinnad ibland att göra det samma i mitt eget. 

e 11 det stadnar vid önskningarna, och, vore än
dessa skyhöga, så stadnar jag dock här i vinter 
Och

kol. roar mig bäst jag kan, utan a 11 tanka på Stock-
111 ens. Före Jul har jag dessutom ej tid att 

^'»ka på något annat än. mina julklappar: — en 

Sao de nuit till Ludvig med vet Idens sju tinder^ 
v«rlt — à double point, — och som troligen al- 

'*S kommer att brukas; en pupitre med en häst 
Po till Capitainen, som aldrig läser ocli aldrig ri- 

et; — tin Mamma en pall, som troligen blir arf- 
^°ds för Gabriella, och slutligen en resväska till 
^orik med en eller kanske två — tre hundar på, 

~~ — allt som jag får tid till. Du kan väl fö-



reställa dig, hnru förtjust han skall b t i f v a öfver den
na trohets-symbol, — — som bety der — ingenting. 
Dessutom måste jag göra något — jag vet inte 
jnad _ till Clas Ulrik, och mycket smått i dock- 
vägen till Gabriella, kanske älVen något till en 
viss fröken, och slutligen och ändtligen en pirat 
af allt det garn, som är öfter, till Uüa; men de» 
fruktar jag att hon får sy «jelf; dock skall jag 
hörja den, så att hon ändå kan få skrifva till 
ÀL>kade Jgusta, — att hon fått en pirat, som
G ref’innan i] elf broderat. Men Ulla är bra,------'
ja, forträffiiff!-------om intet för annat så för Alarik,
som rigtigi gör henne sin cour, hvar gäng han är
förgrymmad på miff, och, sotn duvet,-------ärdet
ganska ofta. Jag önskar bara, alt Ulla inte är så 

oförnuftig och tager hans artighet för argent comp
tant och betalar den med sitt stackars lilla matnsell' 
hjerta, Inilka i allmänhet pläga sitta litet lösa, ty då 

beklagar jag henne. Dock varnar jag henne stunde- 
ligen och dageligen. — Icke just varnar, ty det är 
ett dåligt contre-poison âamouri men jag lägger min» 
ord sd, — att de alltid skola motverka Alariks ar
tigheter, och en gång har han dessutom allvar
ligt — (Ja — ja, skratta, bäst du vill!) lofvat, at* 

icke den stackars enfaldiga flickan skall få sill» 
imellan för hans harm till mig. Och Alariks löj'

ten------- —på skämt eller allvar---------ärodoek-"
__ — — guld. — —Dessutom-------ack, så när h»'
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f^e ja£ glömt hela den saken------dessutom får nn
Alarik må hända en rival hos Ulla, som med tiden
^'inde blifva ganska farlig. Du vet ju,------Clas
Ulrik------skulle hafva en---------- uppstutare,-------
80,11 Ludvig kallar det. — Nå väl!------ ett stycke så-
dant är nu debarqneradt----------directe från a!l-
lärdoms.sätet — Uppsala, lian skall blifva prest, 
0(!h det är fasligt farligt för ett busmamsellsbjerta! 
~~ •—Och dessutom — — —lång och smärt (e-
1011 ce) som----------ja, som hvad?— —jo — seen
611 héros de roman, blixtrande svartblå Ögon, perl
ender, — bruna lockar och elegant — som sjclf- 
Va Alarik! Aj — aj — Ullas hjorta kommer i stor 
^ara> det känner jag på mig. Det blir en gammal
ar»our.------Prosten dör.-------Ludvig har Jas pn-
t,0natus. O, jag ser redan i perspective — Ulla med 
Sl11 prest och9(säger nio) barn—minst, ty efter 

cs«a långa trogna ocii ärbara nmourer, som trä-
i i

1 igenom Informator — Adjunct — Commiu i-
s,cr etc.------ så tar naturen dock slutligen ut sin

och en planta skjuter vipp för hvart förlof- 
!llllgsår, som de trogna tu — gått och suckat for-
do'ndagS._______

Men, —for att litet återkomma till nutiden,
(ty nu en stund bortåt har jag blott lefvat i 

Ull as presterliga framtid)--------- det är dock för
Va]

' a,t Gabriella är en flicka och icke en gosse, 
y da skulle äfveu hon hafva Informator, och det
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är en odräglig sort folk ändå. De se sa ledsamma» 
så betänksamma, så lärda ut,-------och så förakt
ligt nästan — •— se de ned på oss — verldsfolk. 
De förefalla mig alltid som en rose-flaska,— me» 
med stelnad phiiosophi — i stället för extrait de
rose-------stelnad — frusen phiiosophi, — som aldrig
blir liquid, aldrig doftar, aldrig tjeimr till någon
ting, eller till någons fröjd. Ack, de äro för trå
kiga! — Ännu har Magistern ej slagit upp si» 
språklåda just särdeles, mer än till en välförtjeid 
skrapa — rätt bra styliserad — till vår goda so»
__ Clas Ulrik — i går vid bordet. Jag ser tyd-
liyt på honom, att han tål ingen utaf oss. Jag 
för min de! blir så matt och ängslig, när han kom
mer in. Kan du begripa det, — Rosa, att jag 
föresätter mig hvar gång, att jag skall anse ho
nom som en — — stol — ett—bord, eller dylikt? 

Men det är alldeles omöjligt. När han blängef 
med sina stora mörka ögon, så förefaller det mig» 
att han ogillar mig i allt—ja, — till och med at1 
jag lefver. Gud ske lof, han är då endast till 

finnandes vid målliderne! Men det är min san» 
nog utaf, att icke då kunna få skämta fritt;— 
det är dock — säga hvad man vill — den bäst» 
kryddan på maten. Jag magrar på detta, det k»»' 
ner jag tydligt. Alla äro lika besvärade af b0'

lärdom
nom, fast ingen vill medgifva det. Ludvig

mera än han kan och förmår, ibl»111^'
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Capitainen vill nu si gerna vara litet snusförnnf- 

äfven hvad lärdom beträffar. Alarik låtsar, som 
han alldeles inte märkte Magistern, men tiger med 

mycket, som fordom slapp fram, och säger stun- 
doni ord, hvilka äro beräknade just på Magistern. 
Ulla rodnar oupphörligt och gör ända litet stör- 

re svängar på hufvudet än vanligt. Clas XJlrik ser 
h5S*t obelåten ut; men det kan man minst undra 

l)a> ty, att tappa vatten i en korkad bouteille eller 
konster och vetenskaper i Clas Ulriks hufvud, anser 

JaS Hka svart, lika omöjligt — och lika påkostande 
iör både kypare och bouteille. — Men för Clas 
kJlrik blir han ändå visst bra nyttig, om just icke 

Sa r°^g'j ty han ser sträog och allvarlig nt och har
ta§it full rnagt och myndighet öfver pilten----------
stundom till Ludvigs — — grefliga förvåning, — 
®onr väj icke är ljudelig, — men ganska tydlig och 
Ogonskenlig för oss, som känna honom. Gabriella 
ap den enda, som ser vänligt på Magistern. För- 
8ta dagen var bon horribelt rädd för honom; men
1111 »ro de ovanligt goda vänner.-------

^cj>------ nu kommer Alarik och berättar, att
*rax efter honom kommer Capitaines för att fregä- 

mitt bref. —. Ack, hvad de fjeska och göra sig 
^tsvär! Det blir inte en minut förr färdigt —

r det..------ Jag skrifver ändå om alla de sorter
toä.tn, som fattas mig, och som du genast måst© 

icka mig på diligencen, ty se, det är egentliga



If

t 11

Im)amålet för mitt bref, fast jag kommit att pra

ta litet om annat. — —
Nej, såg man någonsin maken!-----------

Har slutade Grefvinnans bref, ty Alarik ryck
te det ifrån henne och fortsatte det med en hel 
hop galenskaper, — den ena naivare än den andra, 
till systern — under det att Capitainen stod och 
väntade, och Grefvinnan läste, hvad Alarik skref, 
harmades och skrattade. Slutligen började Alarik 
och Grefvinnan att draga i hvar sin snibb af bref- 
vet,--------tills det gick — midt i tu. — Då släpp
te de det båda, och Alarik sprang ut för att und
gå sin sköna confines vrede; men hon följde efter 
för alt der med öfverbopa honom. I dörren vände 
hon sig dock om och sade skrattande — till Ca

pitainen:
— Söta Capitaine, klistra ihop det!------- Skrif

vidare, att jag vilt nödvändigt liafva en vacker 
schattering i bronze och en i sjögrönt! Försegla 
sedan brefvet och skrif utanskriften till Rosa, 
men läs ej ett ord! —- —

Och sedan sprang bon ut, fy dessa ord sade* 
på en enda secund i sjelfva dörren.

Capitainen tog imellertid upp bref-fragtnett' 
terna, som lågo på golfvet, och sade:

— Kors» für den Baron Alarik!
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Men sedan uträttade han punktligt, hvad Gref- 

'iiinan bedt honom om.

Imellertid hollo Alarik och la belle chatelaine
som hon ofta kallades — en härlig jagt, hvjlken 

eJ slutade förr än i parken, och nu kommo de tilI- 
1'aka skrattande, arm i arm uppför aim-aliéen, 
llvilken redan låg full med gula fuktiga löf, som 
1'last ned under natten, och mellan hvilka Gref- 

'uinan hoppade i sina tunna siden-morgontofflor, 
°ch oaktadt Alarik had och tiggde att få bära
lie une.

— Nej, det får du visst inte! — svarade hon, 
skämtande. — Du släpper mig i marken, och dess- 

llt°ra ' — fy! — — der sitter ju magistern och 
Tanger på oss uppe i sitt fettster. — Fy, hvad 
l'an gr odrägligt

~~ Oui* ändå, Blenda, — ändå kan du ej låta bli 
aif se på honora — hela middagen — sade Alarik, 
®krattan de.

■ Gör jag det? — svarade G reft in nan.--------
I)tt . . .

nar jag inte vetat utaf; men det kommer 
^'iligeti af, att han aldrig ser på mig, och så- 
a,|t har väl aldrig händt mig förr.

^ Du ville väl, att han genast skulle btifva pin- 
;ir «dt skjuta ihjäl sig à la Werther!

I^y» hvad du pratar! — Jag vill honora 
"betning, och, ora jag ser på honom, så är det son» 

i*S såge på en bild.



— Eu Apollo Belvedere kanske?
— Ja, — just en Apollo! Du sade det på spej 

men du har mera rätt än du tror. Du träffade—par 
malice — alldeles hufvudet på spiken, ty alldeles 
sd måste Apollo sett ut: — — vacker — vis —• 
lärd — kunnig i strängaspel oeh allt — — men, ack, 
—• — utan allt fruntimmers-tycke! Fråga Daphne!

o
— Ah, lappri! — sade Alarik Snart upptäcker 

du, att du misstagit dig, och att Magistern är en 
ganska farlig karl.

— Fy!------- sade Blenda, men rodnade. Och
nu voro de vid trappan.

Tre ting äro ju goda------------säger gammalt
ordspråk, och dylika måste man tro, om man än 
förkastar allt annat gammalt. Tre ting äro goda: 
derföre presenterar man ännu ett bref, hvilket äf- 
ven afgick med samma post som den sköna Gref- 
vinnan Blendas itu-rifna och Hermans misanthro- 
piska d:o. Och detta bref är från vår lilla snälla 
Mamsell Ulla till Mamsell Augusta — hennes hjer- 
tevän och hel-förtrogna, sådan de flesta unga 
flickor hafva det, ty annars hade de ju ingen, — 
för hvilken de kunde vända ut oeh in på sitt hjer-
ta — och skaka ur det,------------ likasom man
tömmer och skakar en mjölpåse. Men man ber
®m ursäkt, att man rättat Mamsell Ellas ortho-



Sraphi, ty den var af vanligaste sorten, med ä i 
stället för e, och å i stället för o, samt här och 
^er ett ord med Fransysk extraction, tiliyxadt 

^ed ck och dubbla consonanter utan all ända.

Mamsell Ulla till Mamsell Augusta!
Älskade Agusta!

Tack, söta du, för ditt sista bref, och förlåt, 
1 Jag dröjt så länge att besvara det; men du 

^atl aldrig imaginera dig, hvad jag har my eket att 

4,0,1 nu om dagarna, hvilka för hvar dag blifva 
a^tj kortare och kortare ända tills Jul — Gudnâ’s. 
■^ck, för den hösten, som nu skall komma och ef- 
terträda den sköna, romantiska, Ijnfliga sommaren, 
ßlBd all dess grönska och härlighet, blomsterfält 
°cli fogia rues sång! Ack, det var en ljuftid! Bien 

11 ®r den förbi, för att ej komma åter! Nu kom- 
höst-sysslor, och »å Jul-sysslorna — i stället. 

11 Ondrar visst på mig, som i dag är så naelancho- 

, ’ men, ack! man, kan ju Inte annat, när man
J (J gl »

suter j sitt fenster och ser, hur' löfven börja 
f ^la och falla af träden. Bå får man just 

en lust att sjunga:
Nu är det höst — stormande bâfrer sig — 

t|> m*i,ns ju logeborgs visa i Frithiof? Ack,.
Frithiof? Minns du, när vi läste den, 

r geuomförtjusta vi voro! Jag täukte alldeles,



jag skulle dö, när hon äktade Kung Ring. Ja, —' 
älskade Agusta! det vore ja fasligt att gilta sig 
med Kung Ring. Jag har alltid inbillat mig, att 
han såg precist ut som Befallningsman Ulfdahl 

på Grantorp, — som alltid är så fasligt artig mot 

mig på Kyrkbacken.
Gud bevars, du skall visst inte tro någonting; 

men vet du, nu vet jag, hur’ Frithiof skulle sett 
ut, bara till utseende bevars, annars känner jag 
visst ingenting om denna person! Jo, nu skall 

jag säga dig, hvem det är. Det är den nykomna 
Magistern här, som skall vara informator för lil
la Gref Clas Ulrik. — Han är sä lång, ja — ja — 
Gu’bevars — inte så läng som Adjnneten på Eke
berg, men inte så långt ifrån heller. Och näsan
och millin’, och de ögonen se’it!----------- »ck ja
det är precist som jag föreställt mig Frithiof! 

Dessutom skal! du alls inte tro, att det är jag en
sam, som tyckt det eller hittat på det, ty i går 
aftons började Baron Alarik att fundera pa, hiet® 
Magistern var lik, och, sedan han repat upp «** 
mängd herrar i Stockholm och i Skåne, som jag 
inte känner, sade G ref vinna u:

— Kära Alarik, slipper jag inte att höra all3 
dessa oändliga likheter! Han år lik frithiof p^ 

hafoet — eller livad tycker du, Ulla?
Jag svarade genast: Ack jo — bevars! — M«0. 

då ffiå du tro, Grefiiuuau och Baron1' skratudci
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likasom det hade varit jag — som kom upp med 
den liknelsen. Grefvinnan är annars, nu som alltid, 

eandeligen god mot tnig, — en rigtig ängel, — 
0ch så vänlig och artig, både när folk är närva- 
ra,'de och hör det, och annars, och det vet du,
11,811 skall sätta värde på. — Få nu se, om hon
hedrar sig med någon chan til julklapp. Det anar 

'Hr ty, för att vara så rik, är hon väl den minst
Sll'ila menniska i verlden. Härom dagen fick jag 
Qtt "fatt vackert skärpspänne; men lilla Fröken 
**ahi'iella bröt sönder del litet, samma qi allen;

m<il1 nu har Capitain’ lagat det, så att det alls
"te syns. Kors, livad den Capitain’ är snäll och 

i allt, och så artig och hjelpsam mot alla! 
uHe det vara någon, som han inte alltid står 

reds for, så är det Baron Alarik; men det kom- 
(:i deraf, att Baron’ ofta gör spectakel afCapi- 
•••ens heliändighet ocli kallar honom Monsieur 
"aenkonst och ftlätei -ang-tu — och Gud vet ej
'®d ®llt,------ - som ibland förargar Capitain’, fast
9,1 håller god mine.

j *^en nya Magistern är mycket tyst. Jag har

’Ppast hört honom 
trier g

Gief Clas L’lrik. Jag litef så dann på hans 
s,llar> för Grefven b le f så röd och ond och åt 

^Pp sin soppa alldeles i sken, men sade aldrig ord. 
får vät Magistern vänja sig utaf sned, ty det

säga ett ord af sig sjelf, 
än i går middags, då han snäste fasligt till



bär sig väl inte, ehuru han visst inte kan hafva 
sä orätt, ty nog är Gref Clas Ulrik en bra näsvis 
och stygg pojke; men Gud tröste honom, om han 
handterar lilla Grefven som andra scholpojkar, 
dä vill jag inte vara i hans kläder! Han ser 
annars fasligt beskedlig ut, men mycket allvarsam 
och stadig. Han skall bli prest. Adjö, söta du! 
Nu hinner jag ej skrifva mera i dag. För all del, 
svara mig snart och tala om allting! Söta du, 
rif sönder mitt bref och låt ingen för all del fä 
läsa det, ty det är så illa skrifvet; men jag har 
så fasligt brådtom med en mängd söm och annat, 
som skall vara färdigt före stora höst-tvätten 
inan flyttningen. Helsa Carolin sa mycket, när 
du råkar hanne, och Ann Charlott, när du skrift er 
till henne! Tro, det blir något parti med Kamrern 
och henne Tala om det, när du skrifver här
näst! Nej, farväl, söta du! Na får jag lof att lac
ka igen mitt bref.

Din i döden upprigtiga och tiligifna vän
Ulla P.

F. S. Förlåt mitt starf! — Ack, vet du, 
jag har en så rolig bok, som Grefvinnan var så god 
och lånade mig i söndags! Den heter Kusinerna 
och Capitain’ säger, att han vet precist, att de» 
är af en prest-mamsell från Smålett; men då skrat
tar Grefvinnan och Baron Alarik så ©begriplig8 
®sh säga bådas att det är omöjligt,, och det dfe-
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putera de om bittida oeh sent, oeti i {»år aftons 
*°n Capitain’ sitt parti och frågade Magistern, 

som väl skall förstå sig på allt hvad hok kan heta; 
m"n han svarade helt torrt och kort ochgodt, — 
alt hans tid aldrig tillåtit honom att läsa dylikt 
*aPpri* Nej, adjö, söta du!

Alltid din vän
Ulla.

Och nu! — min älskade läsare, nu villja vi 
lc*(e uttrötta dig med flera bref, ty äfven af 
den varan kan man få för mycket, ntan vi skola 

1111 låta vår Grefve vegetera fram sitt lif några 
'eckort nu som förr — förr som nu, — — låta 
^refvinnan sy på sina sju underverk och två à 

*re hundar samt retas och gnabbas med Alarik — 
0<d* pinas åt Magistern (hvilken en gång för alla 
ö,1'lanl)edt sig denna, ännu oförtjenta, titel) och 

hundrade nya göroinål om dagen åt den be
händiga Capitainen. Vi skola låta Ilerman upp- 
^j"da alla sina krafter, allt sitt tålamod för a 11 

PuSëa,en smula Latin, vett och förnuft i Clas Ul- 
ïl*s ~~ samt gå tillbaka en tolf till fjorton år, eller 
*’0 Hermans barndom, och skena sedan som hasti- 

g'tst igenom hans unga lif, på det läsaren icke 
törebrå oss att kasta en halfmogeu frukt i 

hans mun och befalla honom svälja, utan att lå- 

u honom betrakta den, utan att säga, hvarifrån 
den kominer, och huru sjelfva veslen ser ut, som



den burit, och i livad jordmån den nppspirat, 
hurudan blomman 'ar, och hvilken sol som gaf

den lif, värma och ljus.

Det lag en dal i Svea land — — så skön, att 
Schweiz knappt kan uppvisa dess make. I da
len låg en by, en landtlig kyrka, ett ca pellans-bo- 
stä lic och en mindre egendom, som varit stor i 
fordna dagar, men som krnpit ihop, likt mycket 
annat, med åren. Den lilla kyrkan benämdes en
dast med Çapellet, och cnmministerns lilla bostad 
för C a pellsgårdeii, troligen en blandning af ca- 
pellansgården och den närhet, detta boställe hade 
med capellet. Ingeil egentlig stor landsväg gick 
igenom dalen, utan en afväg ledde dit, och då 

passerade man först den lilla egendomen med sitt 
stora, gammalmodiga, rödmålade trähus, siu gam
maldags —- inom höga, utossiopn», gröngrå och 
bräckliga staket — inhägnade trädgård, der mos
san äfveu höljde *jelf'a träden, ined sina förfallna 
ladugårdar och uthus, men sin af naturen högst 
pitoresqua och romantiska belägenhet, vid den lill* 
å, som troget följde dalgången, och soin här sling
rade sig i dessa på en gång phanlastiska och gra- 
cieusa former, livilka endast tillhöra naturen eilet 

den fulländade konsten.
När man på den något smala och krökande
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vägen lemnat Djupedal — så helle egendomen __
^akoin sig, kom man först öfver by-eg«ma och 

8eöan tili den trefliga byen, hvilken väl icke rar 

sa mycket stor, men ovanligt snygg och vacker.
höga, omkringliggande bergen, alla tätt be- 

Vllxi,a med löf- och barrskog, gåfto äfven en ont- 
tömiig rikedom af skogsförnödenheler, och, när 

man nu lägger detta öfverflöd af råämne till den 
skicklighet och händighel i allt träarbete, som ut

märker Svenska bonden i skogsbygden, så kan man 
iatt förstä, att, oakladt åboernas ganska ringa för

mögenhet, — ly hela byen bestod blott af fyra 
liela hemman — hvar och en dock hade ett väl 

0cb ordentligt bygdt hus med sina tu it mena de 
borstenar, sina gafvelrum med fyra stora rutor,

suia stora vackra stugor med två till tre fen-
s,er! sin förstugn-qvist med sina dubbla säten,
8,11 iilla kältäppa med sitt äpleträd, sy rön- och
1"°scnbuske, — sitt lilla rosquarter, sitt prydliga
8,aket och zirliga grind, slutligen sina snypst
°ek 'äl byggda ladugårdar samt sina \ ä 1 och or-
'^ntligt upplagda björk- och tallveds-staplar. I-

nielian husen siodo flera lindar och lönnar, samt 
å veti hien öppen plan, ungefär midi i byen, en 

°'!Mlli?t 8‘or alm, under luilken ungdomen och 
ffdelcs barnen i byeu roade sig om Söndagarna.

^ iien lilla åen tog en oinväg nedom ladngår- 

r,,a 0ch smög der genom en ovanligt vacker



äng, som tillhörde byen gemensamt. På andra 
sidan om byen var ett emot åen sluttande gärde, 
som den smala, krokiga vägen genomskar, och vid 
dess slut stod Capellet i fonden med sitt röda 
spåntak, sina huta murar och sin — af korsvirke 
uppresta och rödfärgade — klockstapel. Den lil
la kyrkan var omgifven af höga och lummiga träd 
inom ett svart trästaket, genom hulket man säg 
några stora liggande fyrkantiga stenar, öfver län
gesedan multnade ben, och deromkring kors och 
andra underliga figurer af svart och hvitt måladt 
trä, samt hiir och der blott en upphöjning på 
den gröna gräsvallen, som utvisade, att äfven der- 
under fauns stoftet af någon, som tiden redan 
skördat.

Till venster om kyrkan, närmare åen, låg Ca- 
pellsgården. Gamla, skuggrika träd stodo vär
nande framför det låga, gammalmodiga, men röd
målade huset, som, i proportion till allt annat, var 
mer stort än litet. Gärden var således mörk och 
lugn samt orngifven med ett, — väl gammalt, — 
men ingalunda förfallet eller bräckligt staket, 
som likväl varit vida liogrödare i fordna dagar. 
Detta kunde gälla om hela CapelUgården i all
mänhet. Allt såg der gammalt och urmodigt ut; 
men öfver allt rådde ordning och den fullkomliga
ste snygghet. Såsom flyglar på gården voro bodar, 
hönshus, ett så kaliadt vagnslider m. fl. smä by gg-
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îiader, gamla och mörkröda; men allt var helt 
och i en viss symmetrisk ordning-, och, huru man 
®n måtte leta, kunde ingenstädes upptäckas en hän
gande dörr, ett trasigt tillstoppad! fenster eller 
»ågon annan egentlig hofällighet. Dufslaget stod 
till höger, hundkojan till venster, och under de 
1'öga, lummiga träden voro bänkar, som i urmin
nes tider ej voro nygjorda, så bastanta voro de 
tilltagna från början. Sopadt och granrisadt var 
*let öfver allt i Capellsgården, och detta hvarje 
*lag af året. På andra sidan om boningshuset var 
en gammal, men väl vårdad trädgård, der ett och 
a«nat ungt träd äfven syntes. Der stodo äple- 
och päronträd, der var krusbärs- och vinbärsbu
skar, der veste kål, ärter och bönor, piplök och 
gräslök, mejram och timjam, och sjelfva rosquar- 
teret utanför salsfenstren kunde — åtminstone för 
sio zirliga ordning — jemföras med sjelfva det 
^oseiibladska bloms ter-museum.

Nedanför trädgården smög åen ännu tyst och 
fredlig- men äfven här hörde man, huru vattnet 
krusade vid de strax nedanför belägua mindre vat
tenverken, ty här vidgade sig åen betydligt och 
formade en stor oval qvarndamm, hvilken mer lik- 
Hade en liten sjö, och som var reservoir för en 
shattlagd. qvarn och en husbehofs-såg, —allt i då- 

skick och tillhörigt egaren af Djupedal. Höst 
vår utgjorde denna damm en tummelplats för
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by ungdomens navala nöjen, h vilka särdeles befof'
ilra«les genom en liten ekstock; — om 'intern vat 
den — lid minsta anledning — en flitigt, besökt 
skridskobana ocit ganska lämplig för slängkälke! 
men om sommaren såg nian endast då och da gos
sar med ovanligt rena fotter, bänder och anletu 
komma derifrån med vått här, ehuru dammen di 

ej var hälften så stor, som de årstider, då inga simin- 
öfningar kunde företagas.

Med flit har man ännu icke inträngt inom et* 
enda dörr till de boningar i dalen, Isvars ytlr« 
läsaren kanske beklagar sig att isafva fått en allt' 
gör mycket utförlig beskrifning om. Men, so«1 
livarje plats i dalen kommer att ingå i Herman! 
nngdoms- historia, lika mycket som hvarje vrå a» 
af verklen i Napoleons, så sknlle man önska, at* 
läsaren såge dalen för sin inbildnings ögon lik* 
tydligt, som när man lägger ett lands charta fram' 
för sig, då man läser om händelser, som timat A ef'

Pä den tid, då vara händelser taga sin börja* 
beboddes Djupedals herregård af en äldre afskeda" 
Major med dåliga affairer och talrik familj. Ila11 
hette Fiskökl, var af urgammal adel, spelade gern* 
sin wira, vanskötte eller, snarare, skötte alldeles .ick«

i

ein egendom, utan iät allt gå som det kunde, och 
länge det kunde, betakle aldrig någon renta på si«’9 
många skulder, förrän han lagsöktes, och lät de" 
stackars frun mala sig till hvarenda styfver, so-'8
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hou «kulle liafva till linset och ha men, hv araf kora, 

0,1 Iioii vande sig mala för allt annat äfven. Hu- 
Sel 'ar i allmänhet pä högst dåliga fotter, eme- 
‘län hvarken Majoren eller hans hus-åra dugde 
t,l* någonting. — Frun ooli döttrarne sprungo om 
Varandra i hushållet — med kippskor, gröna ull- 
shawlar, ruggigt hår och muschiga förkläden — 

1 hvardagslag; men om Söndagarna voro de pyn- 
läde p§ bästa sätt, med en ytlig fernissa af snygg
at och ordning — ja, ofta ett visst urmodigt och 

s tn a k I ö s t prål. Gossarne uppluktades först i byscho- 
och sedan af en lat, dum och okunnig gyrnna- 

s’st och hlefvo äfven derefler. Herrskapet åt skralt, 
°ch tjenstfolket eländigt: deraf jemna klagomål, 
JeMiia scener mellan Blajoren, drängarne och käp- 
l)en; jemna köks- och pig-tragedier, samt allmänt 
l’igkist-uppbrott Iivarje höstflyttning, och ofta 
"°8 °m våren. Med ett ord: — af alla hus och 
hushåll i dalen var detta adeliga — utan undan- 

tltS det sämsta.

Alldeles mot.satseu dertili var Capellsgården. 

en gamla Comministern hade grånat i tjensten, 
som han af diverse orsaker, hvilka vore för 

'diöfij^a att upprepa, alltid haft otour v id sökan- 

af pastoraler, tänkte han att här lefva och dö 
0ch önskade sig ingenting mera än att i lugn och 

0 lå framhärda sina återstående dagar på detta 
för honom käraste ställe på jorden. Han var
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__ —------------------ dock ingen bcskrifning på en
rättskaffens och i botten redlig och gndlrnktig 
man! Hans minsta handling talar mera och bättre 
för honom än hvarje — om än aldrig sa grannt 
loftal. Hans heders-gumma deremot kunna vi or
da en smnla om, såsom icke alldeles så fullkomlig 
som hennes älskade gubbe, ehuru bon var ett mönster 
bland både prestfruar och andra tarfliga frnarp3 
land och i stad. Ilennes gubbe, hennes snygga hd 
och hennes snälla barn voro hennes afgudar. Ocks« 
hade Gud hugnat henne med allt hvad hon kunde 
önska i den vägen: Om gubben säger man sålede* 
intet. Huset var det ordentligaste* renaste od1 
trcftigaste, som de flesta någonsin sett eller tänk1 
sig, när man KB. i sina tankar stryker ut alla o' 
rimliga fullkomlighets-phantasibilder — der ing9 
brister behöfva finnas, — — och af barn hade 
hon livad man kallar önskebarn, nämligen sone11 
Henrik, som vid den tidpunkt, om hvilken nu ta' 
las, räknade sina tio år, och en liten treårig flic' 
ka. Man skulle kunna falla på den tron, att vfl( 
Philemon och Baucis voro ett helt ungt par, ef' 

ter barnen ännu voro så späda; me'n se, då irta 
man sig högeligen, ty de hade — likasom G ref' 
vinnau X. så visligeu anmärkt om en och anoa" 
obemedlad prest och prestfrn, — de hade vari1 

ett talande exempel på trogen kärlek, som ing3' 
lunda rostade, fast den utan särdeles förhopp11’11.



?ar pi framtiden fortgick sitt runda tiotal af år* 
inan de tillsammans knäföllo vid brndpallen. Äld- 
Sta barnet, en dotter, hvilken, om hon lefvat, skul- 

farit flera är äldre än Henrik, hade det trogna 
Paret dessutom för längesedan ledsagat till hennes 
^ugna honing, i skydd af capellets höga murar och 
kyrkogårdens höga altnar. Henrik och lilla Ger
trud voro således faders ocli moders största skat- 
teri ty, att medelmåttiga villkor, om än icke ar- 
®0ck eller hrist, rådde i huset, det faller nästan
ö P * • •

9iS sjelft. Dock märktes det ingenstädes. Allt 
Var der så noga beräknadt, att hvarje hehof var 
aty»ssadt efter en motsvarande tillgång, så att ett 

rsst öfverflöd tvärtom tycktes råda i huset. Detta 
ar Pastorskans triumph, men äfven ett frö (ill hen- 

nastan största fei, nämligen ett visst högmod 
en god portion egenkärlek Sfver sin egen 

^ministration, samt ett visst förakt för alla, som 
®lade elt siarfvigt, vauvårdadt och illa stäldtluis.
Jf.. öl

°r det rätta, — det rena, det skurade, — dam- 
lude och fejade — var hon färdig att strida till 
lsts blodsdroppan, och i hela verlden fanns ingen, 
0fn hon kunde förlåta, om han bröt mot (lenför- 

af dessa artiklar, men endast och allenast sin 
gubbe — ett brott mot de sednare, ty med 

°nom öfversåg hon stundom, att hans böcker lå- 
€0ïen viss osymmetrisk villervalla, eller att hans 

Stands Paralleler, I, 3.
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£rå rock var litet <lammi",och slöflarne något leriga* 
11 ou sade da ingenting, men ruskade oförmärkt på 
hufvudet och sökte att afhjelpa saken sjelf, så 

ff0dt hnn kunde, i temlig tysthet. Men hennes barn, 
Ijenstfolkj grannar och bekanta! Se, dessa voro e-
,“iira skott-taftor för hennes rättvisa reflexioner och
i 'tiennes tanka - alldeles oförlåtliga och förlo

rade men ni» kor, om de brölo mot några af het»' 
nea ordnings- eller renlighets-principer. Alla ' 

dalen och rundt omkring — älskade, vördade, roe" 
fruktade äfveu Pastorskan. Ingen fattig eller an- 

nödställd gick utan hjelp från henne, så vid' 
Imn förmådde; men med hjelpen följde afven del* 
nid, dels förmaningar, och ofta skarpa förebråel 

ser, om hon tyckte dessa kunde vara förtjentfl' 
Vore det icke synd att späcka Pastorskans mång» 
uppräknade verkliga förtjenster med vidrörand*' 

af ett och annat litet fel, så skulle man kunn» 
räkna henne till last, att hon tycktes till valsprå* 

haf i a tagit Frithiofs bekanta uttryck:

”Mig äfven litet att döma lyster!” 
ly hon dömde gerna och hastigt nog om näst«'’ 

men till hennes lof måste läggas, att sjelfva 
nos eller Radamanlhus knappt kunde vara rätt*1 
sare och mer oyäldiga domare än vår Pastors^ 
Oon hade, sedan hon bedömt en menniska, oft»* 
den vanan att tillägga densamma något krafnS 
epithet eller sobriquet, och, när man kände grä
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!lyr"a 1 <,essa, så visste man tydligt, på hvad höjd 
**en * fråga varande personen stod i hennes gunst 
®her onåd.

~~~ Det är en rar karl eller en rar qvinna, — 
Ul nienniska hela dagen” — — sade hon om sina 
’dealer. "Det är en qvjnna eller en karl, som dn-

ber om dem dernäst.------- ”Del är elt bra

— om dem hon intet visste något ondt, 
en — ()et gr en stackare” — om dem hon icke 

,i,8,e något godl 
nöt” _

Och, sade hon: ”Det är ett 
da talade hon säkert om en odoga; men,

hon: ”Det Kr contant ett ----------- -

man vara förvissad, att det var om en o- 
j va«’e!se hon talade, som åtminstone aldrig
. fhlen knnde söra sig förhoppning om en enda 
/ h hlick af Pastorskan, ty af förställning, hvars 

j. arn ^ eller förtjenst betraktad, var hon ic- 
"•äglig ett enda ögonblick.

^ Majoren’« på Djupedal” — sade hon nustun- 
n ^ ~~ ”var fordom ett temiigen bra folk; men 

j ar !ian «n stackare och blir, — fraktar jag —
!,an contant — ett svin,--------ty det

j . "!an’ nar n>a" glömmer hus och hem för att 
0chla 00,1 8Pela, och när man låter tjenstfolk 

^aril hafva allt det sjelfsvåld de villja. — Och 
pä”" ~ h0n är e" S,0r stac!<are’ utan tecken till skinn 

ta . *San’ ordning i någonting, hvarken
ari ord eller gerniugar.” — Detta var i korta



erdalag — Pastorskans omdöme om: "Herrskapet 
på Herregården”, — — såsom Djupedals iubyg 
gare merändels — af gammal vana — kallades 

i dalen.
I byen voro flerahanda sorter folk. De mest* 

voro hederliga och bergade bönder, några fatti
gare och litet afsigkomna sådana, och dessutom 
en klockare och scholmästare, en något försupe» 
fältskär, som nu botade djur och menniskor och 
hade stort förtroende, livar gång han lyckades, 
men som fick lida spe och smälek samt kallas e" 
stackare af Pastorskan, om ett sjukt får bland han! 
patienter dog, men — ”contant ett svin , 
om han curerade ihjäl hästar, oxar och kor. lit 
om dessa och några andra mindre passagerare, 
såsom en halt skomakare och en ovanligt lit«11 
skräddare, fanns äfven en halfgalen birfilare, som. 
för den dråpliga röst, han i yngre dagar hade. 
allmän ligen kallades Sangar-Jan, men som nu ti
någon del hade dränkt rösten, dels i tidens flod,
dels i den nästan lika härjande — potates- oe 
hafre-essencens, — och sin medfödda qvickhet 
lättja och sysslolöshet, ty, utom att han spela^ 
viol vid alla tillfällen, då en sådan var af nöde|l! 
och ofta dess imellan gjorde han ingenting a,‘ 
nat än spatserade ut och in i stugorna och at 0 
drack, hvar det bäst föll sig. Han bodde än h 

än der, hade alltid dåliga kläder, men var



andels välkommen, hvart lian tog vägen. Iyngre aren 
liade lian försökt sin lycka som trumslagare, hoboist 

~~ lieljent — bodgosse — kypare — brunnsskänk — 
sjörnan, blifvit värfvad till artillerist, men befnn- 
,lei» alldeles oduglig till allt, och hade nu för aII- 
tid återvändt till sin födelsebygd, från hvilken han 
sallan nog gjorde några utvandringar; men, sked
an det, så kunde man vara säker, att han återkom 
så legert klädd som möjligt, och oftast utan vio
len, — som ïar pantsatt eller till och med 

8tUndom rent ulaf såld. Då var stor sorg i byen, 
de nnga drängarna och pigorna hade ingeil 

r°’ förrän de skjutit tillsammans så mycket, att 
fångar Jan derför kunde få en ny viol, lika godt 

0ni det var Creraonesare eller Kryddbonesare.
1 byen lefde en enka. Hennes hus låg litet 

afside8 från de andras, och en liten alle' af söt- 
l’ärstväd ledde dit. Kär hennes man —Lars We- 
lam _ iefj6) voro bland de rikaste fjerdings- 
sittare i byen; men nu stod hon endast i andra 
fummet, det vil! säga — hon hade sin fullkomliga 
^ergning, men obetydligt derutöfver. MorMärtha 
lefde ett stilla, tyst och gudfruktigt lif, och hade 

lngeu annan glädje eller förhoppning i detta sam- 
1114 lifvet, än sitt enda barn — sonen Herman.I ,

hela byen fanns ingen så vacker pilt; — men, 
Var modern stilla och sagtrnodig, så var sonen så 
tycket ystrare och Ulligare. Så fort han kunde
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gå och sjelf öppna stugu-dörren, var ej mer att 

tänka på att kunna hålla honora inne, och Mot 

Martha måtte funderat ut alla de leksaker, träbi' 

tar och mindre husgeråd, som ej gerna kunde g3 

sönder, för att locka honom att stadna hemm» 
hos sig, det var dock alltid fruktlöst. I snö od* 

i tö, i regn och blåst såg man dock alltid I i 11a 

Herman med sina stora glänsande gvnrlhln ögoii 

oclt sina rosenröda kinder springa sjungande onr 
kring öfver allt oclt locka ut de andra harnen till 

alla möjliga upptåg. Som han således blef vid* 
starkare och mer härdad än sina jemoariga, fid 

han oftast räknas till de större gossarne, öfvd 

livilka han snart äfven tog en viss myndighet, som 

han vät då och då fick betala med mera och mi»' 
dre stryk, men från hvilken han dock icke afstoih 

Sångar-Jan var allt från hans spädaste barndoi* 
lians aldra bästa vän och ideal, och, skulle han nå' 

goitsin vara stilla, så var det — sittande på Ja»f 

knä och lärande visor af honom, hvilka han se' 
dan sjöng med klar, ren och Ijndelig röst, så at! 

det gaf genljud i berg och i dal. Men med u»' 
ga Hermans läsning gick det mycket dåligt. Vi* 

den tiden, då denna skulle taga sin början, *ä( 

by-scholan ännu ieke i gång, utan Mor Marti1’ 

skulle sjelf taga sig mod och ikläda sig en pe»*'. 

gogs mödosamma befattning; men se, det misslyc 
kades då helt och, hållet! Herman begrep f®r
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tralFligt, fattade allt, men mindes intet. Ilvad 
han den ena dagen — förnndransvärdt fort — iärt 

1 A B C boken, dä modern med lock — vida 

,ner än med pock — förmatt honom vara uppmärk- 
8a,n och stilla, det hade han totalt glömt den föI- 
Jai|de, och Mor Martha säg sig föranlåten att skic- 
®'a honom till gamla Annika, en gammal piga, som 
halt många öden i yngre dagar, men som nu sind 

1 högt rop för sin talent att lära bvens barn sjttu- 

Sa sitt A B C D och läsa sa täl inanfor som 
uta.nför i kat’chesen. Men detta försök a flopp 
hk« truktlöst. Som Herman ej för gamla Annika 
hade samma vördnad och tillgifvenhet som för 

ft|odern, förblef han icke allenast fullkomligt <>-
I, Ppmärksam och tankspridd, ulan han gjorde den 
s,ackars gumman alla de skälmstycken, han i sin 
hlla hjerna kunde uppfinna, och dessa voro ej fît. 
När Herman således en dag — — — tömt gum-

II, 8,18 snusask och lagt aska i stället för snos, vi- 
*'are -— ritat allahanda grannlåter och krumlurer 

1 hennes glasögon med en skarp iliuta samt öst 
htet surkål i gummans lilla, väl gömda kafifepan-

na och inquarterat en katt i ett follrågödl kard-
^ ^ I i > och detta allt på den stund, som gumman 

<lr 'ite för att något litet bestyra om sin £ris

h'ilk
on ko, som hon hade till hälften, och under

hänglå
on tid hon tilläst stugudörren och satt eit
ås för densamma, för att tvinga Herman att
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stadna inne och läsa öfver sin lexa,------- när —•
säger man — allt detta ofog nu timade på en och 
samma dag, förutan alla de skälmstycken han dess
utom tid efter annan gjort gumman Annika, — 
------- då tog hon sitt parti och gick till Mor Mar
tha, och förklarade henne, att, oaktadt hon bade 
nu och alltid gerna ville tjena Mor Martha, soi» 
nu och alltid varit henne ett godt städ i hennes nöd, 
och oaktadt de många kakor, såfvel-bitar och mjöl- 
doftar och mjölkslattar, som Mor Martha så fri
kostigt gaf henne för hennes pedagogik, kunde ho» 
dermed ej fortfara, i anseende till Hermans olyd
nad, — ”ouppmärksamhet och öfriga elakhet”.

Mor Martha suckade djupt; hon var ganska 
hedröfvad öfver denna Hermans förmenta vanart 
och tillskref det allt, likasom så mycket annat 
omit, sin oförmåga att som qvinnfolk kunna sköta 
sig och sitt, — samt framför allt att kunna hål
la i styr en sådan vildbasare som Herman.

— Ack, om bara Lars Welam lefvalî — sucka
de hon å nyo — för tusende gången, och vid 
minnet af denna förlust samt alla de qval och be
kymmer, som deraf för henne varit en följd, ruß" 
no hennes tårar ymnigt.

Just då hemkom unga Herman, efter en dråp
lig bragd, som bestått uti att nedtaga ett skatlö» 
i ett af by ens högsta kersbärsträd. Med mod och 
beslutsamhet hade han uträttat detta sitt liai»'
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hrytande värf; men, då han fick se alla de stac
kars ofjädrade skatungarna, som nu skulle blifva 

ett rof för den första katt, beslöt han att taga 
dem lefvande hem och uppfostra dem, tills de 
klefvo vederbörliga skator och kunde flyga, hvart 
de behagade. Med skatungarna i sin lilla halm
hatt och alla dessa ädla beslut i sitt hufvud samt 

med en viss stolthet, att ensam kunnat uträtta 
detta storverk, om hvilket man flera dagar talat 
°ch rådslagit, kom Herman inrusande i stugan, 
utau att veta, hvad verkan alla hans upptåg hos
gamla Annika haft, hvilka h an längesedan sjelf
glömt bort. Gamla Annika var redan gången, och 

gossen stadnade tvärt och studsade häpet, då han 
®öttes af moderns allvarliga och tårfulla blickar.

• Hvad går åt dig, — Mor? — frågade han
audtiigen. — Hur’ är det med Snoppen? Han
haltar väl inte i dag med? — Inte har du sla- 

§*t sönder Sångar-Jans viol, som hängde på väg- 
gen nyss? Eller har Jan nu gått bort igen, för 

dutla och supa och tagit violen med sig? El- 
Ier hvarföre skall du gråta, Mor?

Ah, — svarade Mor Märtha, sagtmodigt, nu 
8om alltid, — med Snoppen är ingen fara; han 
hade bara fått en liten sten imellau hästskon —- 

°ch, när Smed-Andreas slog undan skon, föll sie- 
Ile° hort, och Jan tog violen bara för att sätta,en 
“y sträng på honom inne hos Jakobs. Men, må tro,
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— jag kan väl hafva annan och större sorg än 
för Snoppen och SaogärJans fiol.

— Hvad är det då, ~ kära, söta Mor! — sade 
Herman, hastigt sättande ifrån sig hatten med 
skatungarna, och kastande sig om halsen pa mo
dern, med klara tårar, som perlade sig under de 
stora tindrande mörka ögonen.

Mor Martha tryckte gossen hårdt till sitt bröst 
och sade, högt gråtande:

— Ack, Herman! hvad det var för en olycka för 
dig och mig, att far din dog hort!

— Ja; men, — kära Mor! — sade Herman och 
torkade sig i ögonen med den lilla handen — det 
var ju fasligt långt sedan dess. — Inte skall Mor 
gråta öfver Far i all sin tid heller?

— Jo, det kommer jag säkert att göra, —■ fort
for Mor Martha; — ty hans död går aldrig ur mitt 
minne, och gör dessutom, att det aldrig blir folk 
af dig, och det blir en sorg — utöfver all sorg 
för mig.

Nu — mono snusdosa — kaffepanna — glas
ögon och katten i kardsollet— — Herman så bjert 
i högen, och han rodnade förfärligt.

— Äh, ha! — sade han, halft skrattande, halft 
gråtande — nu förstår jag atllihopat Nu ka» 
jag begripa, att Annika har varit här inne h»» 
Mor och sqvatirat. Men så kan hon låta bli att 
stänga dörren och sätta hängiås for en ann*®
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gång, ty — vet J, Mor! — instängd, det tdf jag 
a‘ls inte att vara, och jag hade nog läst min 
*exa ändå, — om hon bara låtit bli dörren och 
tadt mig vackert.

— Ja, nu ber hon dig hv.arken vackert eller fuIt, 
ty nu vill hon ej läsa med dig längre, och du blir 

e|t odoga och dessutom utskämd i hela byen.
~~ Det skall bli lögn! — svarade gossen häftigt 

0eb rusade ur stugan.

I ett ögonblick framstod för hans lifliga phan- 
tas* hela vidden af lians fel: den sorg, han gjorde 

Modern, den skam, som föll pä honom sjelf, och 
äntligen all den skada och förtret, han tillfogat 
den gamla, fattiga gumman, till tack för allt det 
besvär, hon gjorde sig med honom.

1 en blixt hade ban hunnit att tänka detta, 
°ch som eH blixt stod han i Annikas lilla stuga.

Lika litet som han någonsin skulle vägat eller 
ens 'elat apostrophera modern i en förebrående 
*0,1> äfven om han varit aldrig så missnöjd med 
bennes åtgärder, lika litet brydde han sig om att 

lll*d'tka det liil den gamla beskedliga, — men of- 
*a nog _ löjliga gumman,

L'y, Annika! — började han genast. — Fy, 
det var rätt styggt af er att gå till Mor och sqvail-

T• Jo, — jo, — man kallar er inte sqvallerbyUa 
^*r intet i byen. Och, om ni dessutom hade haft 

lett att inte stänga in mig och sätta hänglås



för dörren, så hade jag kanske stadnat inne, kun
nat min lexa och inte brytt mig om att göra ef
några små skälmstycken. Men,------- fortfor han
i en vänligare ton och gick några steg närmare 
den förbluffade gumman, — var nu så beskedlig 
och förlåt mig, och tänk inte på allt det der 
mer! Här år en sexstyfver till nytt snus. Ullen 
kan J gerna karda om igen — det begriper jag, 
och, när jag får min julhög till julen, såska’ J Mor 
få min största hveteknse, för det jag förstörde erî 
kaffe, och, så fort jag någonsin kaii få några pen
gar, så ska’ jag skicka till sta'n och köpa er ett 
par nya öga. Se så, — tag nu på er — erat 
huckle och kom med mig, och säg Mor, attJ för
låter mig, och att jag får taga ihop med den här 
välsignade läsningen igent

Äfven hos ett barn, em än af den ringast® 
klass, kan understundom ligga en viss herrskar- 
magt, mot hvilken man känner sig ur stånd att 
opponera sig, ntan som man tvärtom lyder, ma» 
vet ej rätt hvarföre; men, sansar ma» sig till nå' 
gon besinning, så finner man, att denna magt just 
ligger i det klart och tydligt rättvisa. Ack, kur»' 
de bara hvar och en, som af lycka eller slump 
är ställd på en punkt, från hvilken ha» mäsW 
herrska och befalla öfver andra, kunde han bar® 
rigtigt uppfatta och impregnera sig med den san* 
»tilgen, att hans magt och välde vore aornl^*
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kastîiga, om de alltid stödde sig pä denna allt be* 
herrskande rättvisan och »välden, för hviiken men- 

liiskorna, huru förderfvade de än må vara, dock 
ännu tillbedjande nedfalla i stoftet. Man vänder 
icke detta tal till de fä, — ja, de högst fd, som 
juet denna förtjenst fört till en dylik höjd, ty de 
veta sjelf ja, bättre än någon annan, på hviiken 
fast och orubblig grund de stå.

Gamla Annika tog, utan att invända eller sva- 
ra ett ord, sitt huckie och följde Herman, så fort 
dennes gamla ben det tilläto. Nu skedde en ali- 

111111 försoning, löften gåfvos och mottogos från 
aHa sidor, och Hermans framsteg blefvo alldeles 
förvånande — — — i — — man skäms säga ut 
det — J två til 1 tre hela dagar! Hau lärde sig 
i,ud pa bud i kafchesen och hörjade läsa eller 

^attare sagdt sjunga ganska försvarligt — inanför 
i bok. Men, ack! efter dessa få dagar började å* 
te' »Ut annat än läsningen att spöka i vår unga 
i'jcltes rika inbildning. Hans skatungars vårdade 

^Ppfostran satte honom dussintals myror i hufvu- 

midt under sjelfva den skarpaste läsningen 
r den stackars Annika, soin nöden och vanan

ett tålamod af kautschuk.-----------------Såg
a" en fogel flyga förbi feiistret, eiler hörde lian 

j b°n af sina lekkamraters röst — eller Sångar- 
^ * ^nappa P3 sin viol — utanför stugan, så var 

uppmärksamhet slut, och Annika måtte göra



fi vad lion ville, den stod ej mer att fånga fot 

den gången, Alla storn skälmstycken mot gumman 
hade Herman alldeles försvurit; men de mindre, 
som skapades och utfördes i samma ögonblick, 
för att göra någon liten diversion i den enformi

ga läsningen, de voro omöjliga att sa pa en gang 

utrota.
Imellertid hade Herman blifvit ett samtals

ämne i byen. Gubbarne skrattade; men några af 

gnmrnorna suckade djupt och förutspådde, att han 
skulle blifva en ostyrig sälle i alia dagar, och 

Mor Martha få stor sorg och oro för honom.
Medan man nu så här i stugorna uttalade, sin 

dom öfver Herman, ptanlades i högre regioner
något, som hett och hållet skulle lörändra sakernas 
skick och ordning samt gifva Hermans lysande na
turliga anlag en helt annan vind.

1 hyen hade aldrig funnits någon sehola hit- 
jills; men nu började modet — fåfängan — ut- 
märkniugsluste» och någon gång den verkliga hö
gen att gagna och förbättra, nu började alla des
sa autoriteter att u[>presa och organisera den ei>3 
Lancaster scholan efter den andra i landet. De1 
fanns ingen tidning, som icke prunkade med under
rättelser om en dylik, hvitkcn uppvuxit lika forts«»1 
en champignon, blifvit färdig, invigd och begagnad» 

allt i fyr-språng. Hän id bifogades alltid, h v ü h»
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Personers ”synnerliga nit och omtaiika” — mat) 
^3ft att tacka för saken.

Nu begaf det sig, att Kyrkoherden i församlin- 
Seu> Herr Contracts-Prosten och Kongl. Hofpredi- 
canlen, äfvenledes nödvändigt villegifva allmänhe- 
*en en dylik — ”nitisk och omtänksam” nöt att bita 

för att dermed vinna på en gång beundran, 
an«eende och afnnd. Dessutom hade jn Prosten 
1 M\, hans vän och granne norrut, — redan anskaf- 
fat en dylik i sin församling, och man vill nödvän- 

vara så god som sin vän och sin granne. Pro-
sten i Y.,------- hans granne och ovän söderut, —-
^ade äfven varit lika omtänksam, och hvem vill ej 

’’ara bättre än sin ovän och granne? Han före- 
* således icke e«, utan tvånne schnlors inrättan- 

en i hvardera ändan af den särdeles stora 
^®vsainlingen, då den ena ulan all fråga borde
för|äggas j i)(1|etli 1,vilket var sjelfra jonleboks-

ß;,,nnet på denna vår omtalade by i dalen.
Pastorn i Capellsgårdeu var Herr Prosten 

,rill‘ e» ifrig lijeip och förespråkare hos bön- 
e,,,a, men endast och allenast för den goda sa-

Jj C
t,,s skull ocli den verkliga nytta, han deraf för

bis
O *

^ Majoren på Djupedal äter — rädd förde om- 
^°stnader, timmer och körstor, som detnyaschot- 
^ l8bt skulle kosta, talade ur en visa grötmyn- 

'a> fånig medeltida aristokrati-barbarisk ton, —
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om huru onödigt, — ja, till och med förderfligt) 
farligt och riksvädligt det vore, att upplysning 
och kunskaper sprede sig till allmogen, huru man 
borde snarare betaga dem än befordra deras hog 
och lust att låta sina barn studera och såledef! 
träda ur den närande i den tärande klassen, m- 
m. dumt och obetänksamt prat, som ingen just 
hörde mycket på eller brydde sig om, och hvar 
med han endast och allenast åsyftade sin egefl 
vinning och fördel.

Gubbarne i Dalens by hade åter sin tanka »
«aken.

— ”Fälle kunde barnen läsa nu som förr, fö< 
Annika, och gossa’ lära sig lite med skrifva utåf 

Klockarn; men se, efter vån Pastor vill’et, så ger 
na, och efter Majorn på Djupedal är så befängd* 
rasande mol’et, och vi ha godt om båd’ timme« 
och virke, så är det väl sa godt att göra ett scho
Jebus här midt i byen vid stora ahnen.”------ SÎ

talade de.
Sagdt och gjordt; Majoren öfverröstades all 

deles, och med mycken pomp och ståt lades gruf^ 
till det nya sebolhuset, hvilketg-ewßst åstadkom fi! 
förunderlig verkan, ty ifrån den dagen sjöng 
joren på Djupedal ar en alldeles splitter ny t 
han gjorde nämligen af nödvändigheten en djg 
och sade nu mer, under det han blandade, ^ 

at af, gaf oek köpte:
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"Jag och Prosten hafva ändtligcn kommit sä 
*al,§t med de dumma envisa bondly mlarne, att vi 
förmått dem deltaga i byggnaden af ett scholhus, 

®om var alldeles af högsta nöden.”
Imellertid vexte huset upp med otrolig hastig- 

het, inreddes desslikes; böcker, tabeller och lä- 

1>aro anskaffades, och några månader efter hän
delsen med Annikas glasögon, snus, kardsåll och
^affepanna------- tog läsningen sin början, till stor

lllehn för den stackars gumman.
Men se, nu------- ifrån denna stund---------

Mef Herman sig icke mer det ringaste lik!

För att bevisa, att han ansåg den nya scholan 
°ch den nya läraren ändamålsenliga och goda,skic- 
hadePastorn iCapellsgården sin enda son Henrik dit.

För att göra sig till, för att sedan kunna skry- 
ta af sin popularitet, för att dagligen få veta nytt
■P o

l!iil byen, och Gud vet af h vad för många ogillli- 
S5 skäl, skikade Majoren äfvenledes sina båda bort- 
sbämda, dumdristiga och inbilska herrar söner dit.

Som Henrik hittills alltid varit klen till vexten 
°ch afven något sjuklig, hade han sältan nog deltagit 
1 hy-barnens lekar, men, då det skett,—alltid upp* 
^“ft sig vänligt och artigt, samt för det mesta då hål- 

1 8% till de stillsamma barnen. — Så hade Herman, 
alltid var hufvudman för de aldra mest hals- 

^'ytande, vådliga och djerfva företagen, — plägat 
Sa samqväm med honom; men de voro dock all-
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deles inga ovänner. Ilvad åter unga herrarne Ln* 
dolf och Knut Pisköld beträffade, hade lian till 

dem alltid stått i ett visst spiindt och fiendllig1 

förhållande. Voro de någon pang nere i bye« 
eller på den frusna eller navigabla dammen, s& 

ville de alltid spela rollen af herrar och anförarei 
alltij befalla och föra commando. Detta förtro1 

alltid Herman, som ur både starkare, skickliga re* 
mer qvick, förslagen ocb uppfinningsrik än båd* 
två. Små strider hade häraf ofta uppstått, ItvilM 
nästan alltid slutade dermed, att ung-herrarne vält' 
de gråtande och litet sönderrifna och mycket ned' 
smutsade hem til! söta Mamma och systrarna 
högt beklagande sig öfver den — ”oartiga, stygg* 
och näsvisa Herman, kärringen Marthas pojke,
—----------- hvilken deremot triumphérande behöll

stridsplatsen och sjeif fattade commandostafvctt' 
som ingen af hans jemnårisa, knappt nog de äl' 

dre gossarne, gjorde honom stridig.
Sådant hade förhållandet hittills varit. Ma11 

dôme nu sjeif om Hermans hann, att de första d*' 
garna i scholan finna sig underlägsen ej allena*1 

”Pastorns lilla spensliga Henrik” — — passe pd1' 
cela, — utan äfven—”små-herrarne på Djupedal’1 
Det grep förfärligt in i Hermans stolta sinne. 
lyckligtvis kom Herman att få Ludolf Ptsköld till s’11 

monitor, och han gaf sig nu ingen ro, förrän hfl|1 
kunnat afskudda sig detta förfärliga ok och l>l^'



ans faltnings-v'a förflyttad annorstädes. Med Herrn 
Safva, ovanliga förmåga och högst Ulliga ärelyst- 
»ad bief detta ganska lätt, och inom en kort tid 

8ag han gig vara monitor och herrarne Ludolf och 
K“ut 8tå under honom, ty Pastorn tillsåg oupphör- 

att sträng och orubblig rättvisa rådde i scholan. 
Under denna tid knöto Herman och Henrik 

oupplösliga vänskapsband, hvilket grundades 
P* inbördes hjelpsamhet. Var det något i scholan, 
sotn Herman ej fattade eller genast förstod, så 
'ä'ide han sig alltid till Henrik med sina små för-
£ o

Svingar och fick då alltid rediga och vänliga 
^är’ utan allt öfvermod. Lekte barnen åter efter 
^"iugen, så hade Henrik alltid en hjelp, en för- 

8v*>"are och beskyddare i den uti alla möjliga le- 

r skickliga och öfverlägsna Herman.
Under dessa öfningar slog Hermans hat till 

ädelg-aristokrati sina sldra första rötter.
®>t läser och skrifter snm en stackare och 

r°Uas gom en mes och kastar trissa och kägla 

om gamla Annika ville försöka utan sina glas- 
inte kan du ro ekstocken från land till land, 

'isst inte kan du stiga upp på ett par ärliga 

’ an 1,11 ",,re gå och hoppa på dem, och än- 
~~~ ända vill <l() Lerre och vara hufvud-

o j *’ ^ sädana pojkar!!” — — — Med dessa
•iylika tillmälen apostropherades Herrar Lu*
°ch Knut som oftast af Herman nu för tiden,
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och han hade deraf ingen annan nytta, än att f» 
hehålla sitt herravälde, men göra sig tvänne oför
sonliga fiender af de håda unga ädlingarne.

Snart skulle detta Hermans hat och förak* 
för de unga P:sköldarne sprida sig till hela de» 
familjen. Tvänne händelser bidrogo särdeles der- 
till.

Sedan barnen slutat sin läsning i scholan, togö 
de merändels upp något att äta på ur fickan,ock 
nu befanns det en dag, att Herman endast hadö 
en liten ost-bit och ett stycke torrt rågbröd, dä 
Herrarne Ludolf och Knut äter — uppdrogo fär
ska hvetesimlor ined sylt imellan samt skrattande 
och begabbande gjorde de andra pojkarne upp' 
niärksamma på denna vederbörliga skiinad. Dett9 
förtröt Herman, och i harmen sade han, att hal1 
lieldre skulle äta eget torrt hafrebröd än lånad1 
hveteskorpor. .Man fordrade förklaring på dettfi 
och nu först måste Herman — något rodnand* 
deröfver — tillstå", att han just dagen förut hör1 
och sett, huru en af pigorna från Djupedal vari* 
i största tysthet nere i byen hos Mor Marti1* 
och från Hennes Nåd —- bedt att få låna IDe* 
hvetemjöl, emedan Herrskapet väntade främra»11' 
de, och deras egna mjöl var slut.

Då blef ett allmänt hånskratt, som tungt 
på båda ungherrarne, och som de sluppit, om 
aldrig väckt fråga om den olika tractaten oc>i
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”förnäma hvete-simlorna”, — — for hvilka de 
andra pojkarne påstodo att ungherrarne borde tac- 
^a Herman.

Imellertid buro Lndolf och Knut fram till söta 
Mamma hela förloppet, med många för Herman 

meluiliga tillsatser. Fru P:sköld talade om det 
®cli hjelpte ytterligare upp saken för Majoren, 
®ch han lofvade i sin ifver att straffa — ”de» 
Hyngel« Herman — Mor Märlhas pojke.” — Der-

Safs tillfälle snart nog.
Herrskapet på Djupedal var en Söndag, under 

öenna vackra årstid, bjudet på kaffe till Capelis- 

e®röen. Henrik, som visste, att Ludolf och Knut
»kull 
ko

e vara följaktiga, hade äfven bedt Herman 
mma till honom, på det de skulle blifva några 

^eta till sina lekar. Herman hade lofvat Henrik 

pa intet sätt förfördela eller kifvas med han»
fr”ammaude, och han hade äfven medgifvit för 
Menrik, att han haft ganska orätt uti att förebrå 

§°ssarne, att Hennes Nåd lånat mjöl, hvilketgos- 
Ssriie ju hvarken kunde veta eller rå för, och att 
^et var rätt fult, att ens berätta hela händelsen, 
t'8r ra*n hört, att det var något, som borde tigas 
^ed. Herman hade upprigtigt ångrat detta och 
£>(.k nu — Söndags-eftermiddag, tyst och stilla, 

styltor, trissa, snurror och bollar — öfver 
yens vackra, löfbegränsade gärde, vägen framåt 
^ Captjllsg-årdeis, hvars egor skiljdes från byens
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Herman öppnade denna grind, för att gå igenom 
henne, hör han bakom sig bullret af Herrskapet* 
på Djupedal något skramlande vagn; men, som de 
ännu voro på temligen långt håll, och Herman* 
skarpa blick genast upptäckte båda gossarne, livar- 
af en satt bredvid kusken, och lian dessutom sjelf 
hade så mycket småsaker i händerna att bära, 
fortsatte han sin väg, utan att dröja vid grindeih 
för att hålla upp den för Herrskapet.

Tmellertid räckte Knut, som satt på kusksäteh 
in hufvndet i vagnen och sade förtrytsamt:

— Såg du, Lodolf, hur' sturskt Herman gick i- 
genom grinden, utan att behaga öppna den för 
oss? —

Hennes Nåd anmärkte då, att Herman alltid vaf 
en stursk och näsvis pojke, och att han en gång 
nyss svarat henne, då hon ville köpa smultron» 
som han har i en liten korg, att han — ”äter si' 
na jordbär sjelf”. Fröknarne, som äfven hade hvete- 
simlorna i minnet, lade sitt lilla ord till den ond* 
saken, och slutet blef, att Majoren, som lätt re 
tades af all uppstudsighet hos dem han ansåg u»' 
der sig, men som tålde allt af öfvermagten, 
han fann nu för godt att, när de fram på Capeil*' 
gårdens gärde upphunno Herman, ropa ”Håll ' 
till kusken och i egen hög person hoppa ur vag 
nen, för att gifta den muntra gossen, som gladi
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°ch vänligt tog af mössan, en oväntad kurril, hvar- 

lian tumlade i diket med alla sina små rebus. 

~~ Det skall du hafva, —• din sakrameuska lym- 
för det du inte vårdar dig att öppna grinden 

r Herrskapet. Kom ihog det för en annan gång! — 

~~ sade Majoren — ond och röd som en tupp.
Svedan af örfillen bekom Herman ingenting, 

lluni många gånger om dagen, under hans våd- 

äntrings- och klättrings- och andra halsbrytan- 
l'e företag, fick ban ej knuffar, som smakade vida 

'arre än denna! Men att så der blifva öfverfallen 
"tau aj| fjjr.anj„gt na,. man går i sin fredlighet, 
1,1611 att så der höra ett gällt liånskratt af Lu- 
•'olf, — Knut och fruntimren i vagnen, det var 

r mycket för Hermans stolta sinne, hvilket dock 
a"nu VE>r alldeles for mjukt och för vekt att tänka 
l1* liänid eller sjelfförsvar, utan som genast bröt 

* 611 högljudd gråt, hvilken hade hela sin källa 
1 '*en bittra förolämpningen och ingalunda i den 

smärta, som slaget och fallet gi.fvit honom;lilla

ll®Sot, hvaråt han vid ett annat tillfälle skulle hjert- 

s61' hafva skrattat.
Emellertid fortsatte Herrskapet sin väg; men 

plockade upp sina småsaker och vände 
M ,lar,n oc» förtrytelse samt sina rena ekjort- 

iII,'r något svart-flammiga åter till byen och 

rmå sig att den eftermiddagen hör-
1(n«de lcke
8i>m iB‘ Henriks bjudning, utan stadnade hemma
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nade, när Herrskapet på återresan passerade de( 
förbi. Högst mörk i högen stod Herman me1' 
sitt; kägel-klot i handen och kastade må händ* 
en något hotfull blick upp på Knut, som han käfl' 
de på sig varit orsaken till lians missöde, och sol» 
dessutom vid tillfället skrattat aldra gällast.

Men till barnasinnets beröm i allmänhet, od1 
till Hermans i sjnnerhet, måste vi medgifva, ad 
inom ganska kort tid var hela denna lilla ofi>r' 
Tätt glömd, likasom Hermans ovillja till Ilerf' 
skåpet på Djupedal, och, hade den icke fått en nyi 
ändå gilltigare och mer ingripande orsak, så h*' 
de den må hända aldrig så häftigt nppblossa1,

Hvarken läsning, lekar eller upptåg — kul*' 
de förmå Herman att glömma eller förneka si* 
hasta och äldsta vän, — Sångar-Jan. Sjöng h*( 
eller spelade viol, — så var Herman bara öra; l»r 
de han Herman en visa, så var gossen idel upP' 
märksamhet och fäste lika fort ord som melodi1

i

sitt förträffliga minne; lärde han honom att P’ 
violen spela polskor och mellerettcr (menuetter) 

så gick detta excellent, ehuru Sångar-Jan icke 1|} 
de mer än två enda konst-termer, med hvilka b*11 
flitigt alternerade, nämligen: ”Nu ska du struka!”y 
eller — ”nu ska du tappla!” —. — eller ock: 
ska du struka, mellan det du tapplar!” —

Sångar-Jan var alldeles förtjust åt gos*e,|!



ora och klara välljudande rost. Mången af- 
ÎOn Singo de fram och åter genom byen och sjön- 

tvastammîgt en mängd gamla national-visor 
^eras äkta Svenska klagande moll-melodier, och, 

det någon gång var Hermans tour att valla bo- 
pen > hagarna eller i skogen, så blåste han 

^afliga toner i en konstmessigt tillverkad lur, som 

med Sångar-Jans tillhidp gjort sig, och som 
lî*. öfver heta „„len.

Kerman var egentligen yngre än någon af dem, 

Voro betrodda att valla alla byens creatur, 
ile[ '^e sk,r^e iskogen; men han afstod för ingen 
tli ^etII)a s*a ratt» u®r touren stod på Mor Mär- 
fick °C^ °^ta Val" ^^nSar*^an honom följaktig och 
l„ ^ alltid brorslotten af Hermans lilla mat- 

a^’ hvilket väl var simpelt och tarfligt, men

^is t °C^ tiilräck,i^- ^eKt Mor Martha nogsamt 
e> att Herman ej skulle blifva ensam derom. 

då »^ei1 härliSa tiden på sommaren var nu inne, 

I1„ an"artie ännu stå i sin prakt oeh vänta på ali

bit — ,ien’ då hagarne nog länge hade gif-
"aring åt boskapen och således befannos nå- 

sot *„
*kul ‘ ma 0°h magra, och då byens kor och får 

îl>ar hört.
e vallaa i Bkogen, och, som man denna sorn-

U hlifvit
, att en och annan gris, ett och annat

8pis fdr hungriga vargar, förmanades 
Jonen, hvarje morgon vid afraarcîssn, att nog- 
åtånds-ParaHeZer, ft i.

!■
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samt tänka på sitt värf — oupphörligt vara tipP 
märksamma och vakna, samt gifva hals, ej allen8* 
när gråben kom, utan hela dagen igenom, för »!l 

skräma hort dem och hindra dem att kom«11' 
samt dessutom för att låta höra, det man var 
ken och på sin post.

Nu inföll ändtligen Hermans tour: Mor M8f 
tha hade gerna velat lega någon af de äldre ba( 
nen, för att gå i hans ställe; men det var alMe 
lus otänkbart och omöjligt, utan, när solen ra«1 
upp, såg man redan Herman med sin lur, sin ^ 

la rensel och en lång påk i handen, samt Sång8* 
Jan vid hans sida, vandra vägen framåt och mä||! 
och jaga de bångstyriga, motvilliga kaifvarne al 

gå dit de skulle.
Itik skulle denna dagen blifva på musikal!^ 

ostörda öfningar och njutningar! Herman hade1 
länge bedt Sångar-Jan, tills han tog med sin v^ 
hvilket var det enda i hela verlden, somJansk*1

j
tade eller på något sätt aktade, helst han pis1"
att af alla violer, som han haft — sett — hörte

{!1er hört talas om, var dock denna den aldra bä8 
Han hade således bundit en ga mmal blå rutig b9^ 
duk omkring den och hängt den öfver rygg“* 
samt var nu under bort-marchen sysselsatt att $ 

Herman:
Ack, hör du, liten Karin, 
säg, vill du blifva min'?



Gfulddkronan ocli guldsadeln, 
dem vill jag gifva dig &c. &c.

Herman var förtjust: del vemodigt klagande 
sJfcHva sången, det rent poetiska, som under en 

8a enkel mantel ligger i sjelfva orden, och liten 
arHis stolta svar till Kungen, och liten Karins 

0rnbhliga dygd, som vek för ingen frestelse, och 
'll,^igen liten Karins martyr-död — och lika rö- 
a,1de sorn naivt beskrifna — himmelsfärd — — — 

,ar något, som alldeles hänförde Herman, och 
"U sj°n£i så att det genljöd i de höga bergen, o* 

,,(lt stora klara tårar perlade sig utför den rö- 
a ^fiska kinden.

en> ^om aldrig känt sitt öga vattnas af denna
eö sanna poesiens (den må nu ligga i hvad som

„ ' 'norgondagg, hvilken kommer från ett bjerta
^ IVn£L så lefnadsfriskt, så rent och känsligt för

s^önt, att det säkert i dessa ögonblick står i ett 
iiära c' sast osynligt, förbund med varelser afen hög-
j*e -

“atur g„ gom j ungdoms-åren
® atit dyhka — af skön konst eller härlig natur_
^ Hkorligt framlockade tårar, den förstår sig ic-

Pa hvarken dem, som nu föllo från Hermans
såi ' 01611 90,11 Jtittdrade hans högljudda

eller pa hela denna dumma, enfaldiga be-
attelse.
^ÏH-la förmiddagen afhandlades ”Liten Karin”, 

fångar Jan miste spela den på viol, och ur



sjelfva luren tvingade Herman toner, som hade o*' 
gon slägtskap med melodien. Mycket ordades afve® 
i ämnet, och sjelfva romansen gaf anledning t'^ 
mången reflexion öfver den magt, som de höga od1 
rika taga sig öfver de ringa och arma, och o*” 
det förtjens fulla och sköna hos dessa sednare ^ 
icke, hvarken af lock eller pock, låta sig frestas od1 

förledas att vika från dygd, sanning och rätt.
— Har du sett någon Kung, — Jan? — frag*' 

de Herman, ännu i den fulla enthusiasm, somr*'
månsen försatt honom uti. — Säg, -r liar du sr
någon sådan elak Kung och inte genast dräpith"' 
nom,------- så var du en feg stackare!

— Gu’bevars, — sade Jan — tala intet så!
— Fälie här jag sett Kongar, det må du inte i* 
Mlla dig annat. Dussintals — — — — — y 
gånger. Sjutton hundrade och åttationio, — ^ 
då såg jag Gustaf den Tredje för första gångr"1 
för se då var jag i svarfvariära i Stockholm ^ 
halft år, och sjuttonhundrade och nitiosju, ^ 

1er sex, eller, lä mä se! — nitio åtta — —ja^*1 
då såg jag Gustaf Adolf för första gången i ö" 
teborg, för då var jag befjent åt en herre, °c
sedan såg jag Calle Tretton i Göteborg, när jUl

var tullerist, och denna Kongen såg jag ju » 
— — — men nu Lief Sångar-Jan alldeles för Pf(l 
saisk för Herman, och gossen utropade otåM 

•— Ja, nog hör jag., att du sett Kungar, och
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®ch hvar åfven; men sâg — voro de beskedliga 
°ch dygdiga, och hade Gud för ögonen — och 
8°dt hjertelag för sitt folk? — — — Annars vill 
■lag dem ingenting.

Ja — Gud vet, hur’ det kunde varit med dera 
Saken •— ibland — svarade Jan; — man hörde båd’ 
®ed och mot på den tiden; men, medan som de 
®fde och regnerade, tordes aldrig nägon knytta 

0,n Kongen, ty det kunde kommit efter som Ar- 
b°ga öl - det.

®et skulle jag inte brytt mig om — svara
de J-T

«trman. — Får jag någonsin — när jag blir 
tor — se en elak Kung, som förtrycker iand och 

och frestar dem till synd, -—så — — —
. ®ch —• sch — sch — — tyst, kära pojke! — 
tlfö11 Jai* — skrik ej så! Förb. mig hörs det in- 

nei^ till Djupedal — här upp ifrån berget; vi 
° rat[)sanu ända öfver dem — det byket; — och 

4 8kul]e de der galgfoglarne Ludolf och Knut — 
er hvad de hetta — få något att ränna med,—

0H| J . B
t ‘o hört dig sitta här uppe i skogen och ho- 
j 1'en gode Kongen, eller en annan Kong. Ja, 
j ^Onde af sjelfva Majoren få litet på ryggtaf-

ta i a* r^^er honom inte att sticka dit 
»el6 ^erman’ *lvars uppdrifna ovillja, förtrytelse 
j *lartr! nu öfvergick från alla ovärdiga Kongar 

eihlen till ett närmare föremål, nämligen Ma

sva-
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joren på Djupedal, hvilken ofta nog ville vara li' 
tet despot i dalen, och som icke hade särdele* 
goda vänner i hvarken Ilerman eller Sångar-Jaii, 
hvilka båda — ändå alltid hade litet horn i sida'* 
till honom.

— Ja, det är ett pack, hela Herrskapet på ä)jt*' 
pedall —- — sade Sängar-Jan. — Ingen lon haft* 
de i sin hals och ingen taktisina ådror eller betti 
huru mycket de än yfvas af sitt ruttna adelskap1 
Tvi, jag lider dem inte!

— Är det bara för att de inte kunna sjunga? 
frågade Herman barnsligt och godsint.

— Ah, — — det kunde väl hvarken gjort m>! 
ondt eller godt, — svarade Jan; — men jag IH* 
väl annat groll till dem, ty jag är väl icke så #' 
rimlig, att jag inte medgifver, att det kan finn9* 
godt och hederligt folk, fast de ej kunna sjung® 
och förstå sig på visor och strängaspel (ehurfl 
jag anser det för en stor Herrans gåfva); m9'1 
Herrskapet på Djnpedal — der nere — de dåg® 
hvarken till sång, spel eller nigot annat. — 
aldra minst till dans! — tilläde han efter en •*' 
ten paus, högt gapskrattande.

— Och hur’ vet J — Jan, att de ej duga t'1' 
dans? — frågade Herman med barnslig nyfiken!*6*'

— Jo — se, det vill jag tala om för dig, met!9" 
vi na gå och titta efter kritterna: — För tu e^c[ 
tre år 8e’n — eller mer kanske — skulle der ^
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^an8eschole, och dev kom en danaemästare. Du har 

*Iite 8ett någon töcken?

åo, bevara! — genmälte Herman.— De hän- 
®as Upp i fenatret, och, när man drar på en tråd, 

§<>ra de — de aldra roligaste slängar med armar 
"ch ben.

Ah, nej —> f . . . heller! — satte Sångar-Jan, 
* Rattan de. Detta var en dansemästare afköttoch 
^0(1, för det var en Mamsell, tjock som en eke
lt») b b 

tid
och röd som ett tegeltak i synen, och all- 

1 bara stubben — kan jag tro — ty kjorteln 
racktg inte längre än på halfva vaden, och utan 
ett tecken till ärmar i lifstycket. Tvi, hon var
for otåckl Och nu hetfe det: Pram med småfrök- 
na»na till hvar sin stol! och så togo de tag, och 

8a bar det utaf ned i golfvet, och det kallades 
ni§a och jVfamsellen vände på deras fotter, 

pötte på deras knän, och som apor sågo de 
!tn<'å Ut allesamman. Men den leken varade in- 
te la«ge, utan sä skulle de stå hvar för sig på 

S°lfvet, utan att hålla i stolar — och sprattla med 

”’terna, alldeles som när otåliga hästar skrapa i 

'ar^ea, eller när hönorna sprala upp mask åt sig, 

da räknades ideligen ett — tu — tre — fyr 

men aldrig än hände det, att de tossor- 
a kommo i takt. Tvi — det var för otäckt att 

Pa^ Men, när de trillade i golfvet, då var det 
U§t> »lå kunde en åtminstone få skratta. Men



im kom min tour — må tro! — — — Na heD6 
«let: ”Spela genast — Jan, en kadrilj!” —Det vaf 
Hennes Nåd sjelf, som kom in ur köket och co«1'
rnenderade. —------------

— Ni kan väl spela kadrilj? — frågade Mains^' 
len. när jagprilledierade till en dugtig slängpobkai 
för tvi vale mig, om jag nånsin öfvade mig på k8'
slrilj — eller kontradans; och i mitt tycke var en b®
derlig polska god nog,—ja — mycket för god åt de«1' 

Jag vålade mig inte att svara Mamsellen 
utan spelade bara upp den här: (och nu sjön» 
Sångar-Jan några tacter af en rask Värmland8' 
polskaj, och så nickade jag åt dem, alt de skul!{ 
hörja och dansa. Men se, nu skulle man höra:"' 
”Sch — sch — Jan! Tyst, Jan! sluta då, Jan!"' 
Tig då med er otäcka polska — Jan, och spd9 
kadrilj!” — Jag blef rasande, och, när jag någ®1 
så när spelat ut — — höll jag ändtligen opp strå' 
ken; men se, nu började något till kolorum! IIet>' 
nes Nåd skrek — alla de ofjädrade kråk-urigarfl6 
skrek’, och Mamsellen sjöng ideligen — la — Is
— la —- lall lallera — — för mig in i örat 
som en hes tupp och bad mig taga ut på viol®’1 
derefter. Men — se, dertill var jag för god!
— ”Nej — jag tackar, — mitt Herrskap! — gad® 
jag — vill ni inte ha min polska, så blir det i*1' 
tet spel utaf; en vals eller två — det skulle ja» 
väl kunnat vela lära mig, men slätt ingen k®'
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^r*Ü> «let blir ingenting utaf.” Men nu skulle du 

»ettet! — — Nu kom Majoren med i spelet, som 
Hennes Nåd väl kippat efter, och han var nu ond 

Sotn en tupp, brummade som en brunis i en spruc- 
^en burk, och talade om att ”Sångar-Jan shall 

Pr°nit spela kadrilj,” —att det var "hans strange
rs* befallning” — och annat dumt snack. Men 

Se då! — då skrufvade jag ned quinten, som var 
Sva8f och som jag var rädd skulle springa på vä- 
Sen, och knöt in min viol och tog min gamle hatt, 

°ch lagade mig till att gå mina tarde, utan att
Sa8ä ord. — — Men tror du väl, pojke!------ Den
Pysslingen Majoren, som inte räcker mig till ma- 
betl> bau skämdes inte för att flyga på mig och 
^va mig en sitt opp! Ha! ha! ha! —Men se, då 

det på att blifva kadrilj på allvar, för jag 
8 en i armen och slängde honom omkring mig, 
att han for som en vindleka, — men utan att 

Sära honom någon skada! — Ha, ha — ha! — den 

u»en ville jag du skulle ha’ sett, aldrig jag 
^oinmer’n! — Och, när han var bra ör i hufvu-

’ då släppte jag’en, och gick min väg i godt 
mak i’ 0ch 8e’n satte jag aldrig foten inom någon
U()o i-, ,

pa Djupedal, och gör det aldrig, det svor

otn — — — Nej, ser du------- i alla fall —
i‘a S^vit med mig, och lärt mig en af de-
j Pärhexade kontradansar, så hade det ändå in- 

r°at mig att sitta så der — torrt - i en vrå
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och spela som pâ dagsverke. Nej—ska’jag sptf' 
la, så skali det gå lustigt till. Glädjen skall stå 
i taket, dammet så med; —«■ och med något vått 
skall detta sköljas ned, — som är mustigare å" 
Hennes Nåds spis-öl, — som hon öser ur brunn!-' 
Nej — jag tackar så mycket — för min del! Se» 
skräddare och skomakare — och många andra»
som ha lofliga yrken,--------de kunna arbeta od1
svettas för en viss penning, ty det är så en gån£ 
deras sed; men aldrig lyfter jag stråken och strU' 
ker ett drag, när det inte Kr på rolighet för mH 
sjelf eller andra. Tv i, tocket pack, hela Herrsk»' 
pet på Djupedal, deras förderfvade hynda in 1)6' 
räknad, som alltid ligger en i benen, när man gå( 
förbi! — Men det är inte underligt, för det »f 
inte utan, — att jag ej sett pojkarne- tussa hen#® 
på mig, när jag vandrat förbi ibland, på hem»»' 
gen från något gästabud, der nere på slätten. M«11' 
råkar jag bara på dem en gång! — — Tv i, te6' 
ket pack!

Ännu en stund afhandlade Sångar-Jan o<^ 
Herman capidet om Herrskapet på Djupedal, O^1 
en tredje skulle lätt af deras reflexioner kuii»i,t 

göra en annan, vida allvarligare, nämligen att 
la aristokratiska fordringar böra åtminstone v»r® 
omgifna af en glänsande ocb förblandande y(,rlJ 
infattning, för att på något sätt imponera oebgir 
ra sig förlåtliga hos den råa mängden. Låt en ^
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Vilra arftagare till något af Sveriges mest t'rejda- 

«amn framstå i hela glansen af börd, rike- 
(*0,n) och denna frikostighet och nedlåtenhet, som 

31 den rätta aristokratens rätta och förnämsta
J. *i

annetecken, — och hopen — — skall vördsnads-
î'ullt draga sig åt sidan, ovillkorligt lyfta på hat-

len °ch med stor aktning och enviss nndergjfven
beundran tala om dessa ierldens stora, som tycr
^as stå för högt, att deras fel och brister ens

*kul|e kunna upptäckas af den krälande mängden.

Men låt högmod utan höghet, — — anspråk

"tan magt, v i 11j a utan förmåga, stiga npp; och v i i 1 -
fara ordet, befalla och förordna, och man skall

e> huru hat, hån och förakt blifva deras rättv isa 
•att.

^ Herrskapet på Djupedal var ett allmänt ämne 

1 tadel och spe i dalen, och deras långa roult- 
at^e ättartal var likasom en trasig klädnad, hvil-

v** !val förr varit af — ”guld och tvinnad t silke”, 
,nen som nu — — mer tjenade till åtlöje för 

ll(Ha, än tj|j gagn och skydd for dess égaré. 

Emellertid hade Sängar Jan och Herman nn 

länge hållit sig vid tai-seènen, och, som 
. 1111 'uro uppe på det bergets höjd, hvilket ut- 

>de ena sidan af dalen, och som alldeles låg 

ver Djnpedals herregård, satte de sig. ned på 
Hva yttersta bergklinten, för att hvila en liten 

itld, och började åter att med full hals sjunga:



En krigsman så bold och en fröken så grant)) 
De sutto tiilhop i det gröna.
De sågo med ömma begär på hvarann. 
Alonzo den Tappre så kallades han,
Och hon — Imogene den sköna!

Detta var en af Sångar-Jans bravour-arier ock 
favorit-sånger, och icke en enda vers af hela deH 
långa balladen skänktes efter, utan sjöngs 
sitt omqväde högtidligt och pathetiskt igenom- 
Kär de ändtligen hunnit emot slutet och just skul' 
le sjunga sista versen och af alla krafter drag* 
till med:

”Och Iiär dansa spöken med skräckfnlla skrål» 
Som blod utur dödskallar dricka!
Och trycka tiilhop livar sin multnade bål
Och tjuta: ”Alonzo den tappre------ din skål!
Och skål för din trolösa flicka!”

—------- då kom en trasig pojke, hvilken om soi»'
maren rensade i trädgården, om vintern hÖgH 
ved, men om Söndagarna hade livré-lumpor — ocà 
kallades betjenten på Djupedal. Han kom nu upP 
med en kor t villig befallning från Majoren, att ^
”Skrikhaisarne der uppe på berget”------- skulIe
genast tiga — och vara tysta ■— och alls inte 
hålla på så der med sitt tjut, ty Herrskapet hade 
främmande, och Majoren stördes i sitt kortspel ^ 
sången.

Herman, ännu i den härliga barnaålderns t0"
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na) att snarare lyda blindt än öppet trotsa, teg i 
fralf rad; men Sångar-Jan sjöng högre än någonsin:

”Och tjuta: — Alonzo den tappre----------
din skdlt

(sjung med, Herman!)
Och skål för hans trolösa flicka!”

' och derefter drog han till med ett högt 
gapskratt, så att Echo i de motsvarande bergen 
teJortle sig ytterst lustig, och, när Jan tyckte sig 
krattat nog, och Echo äfven kunna vara belåten, 
8ade han till den trasiga pojken:

~~-Vet du, — att, om du inte vore en sådan ut- 
Svulten kröpplinge, så kastade jag dig utför ber- 

för att du ens går med tockna dumma bud. 
î)en stackars pojken, som kallades Rosengren 

Herrskapet, men Svante af alla andra, drog sig 
las,1gt åt sidan, ty en rörelse med handen af 
angar-Jan koin honom att frukta hotelsens verk

lighet, oaktadt all kröppligheten.

Ja, — se, jag törs ej annat än göra som de 
k®falla, ty annars får jag lugg, — sade han.

Ha — ha — ha! skrattade Jan. — Ilafva de 
J rad att gifva dig ett ärligt kok stryk, utan ta- 

till den sämsta agan i verldea, — — som är 
j£gen? Men hvaruti lugga de då? Det är väl i
^ronen, — fortfor Jan, — ty mig tyckes,------ att

försigtigtvis snubbal utaf dig de usla hårlof- 
aiflai som de lemnat.



Svante såg förlägen ut, ty det var förhållan
det verkligen, — — att lian hade med en ullsax, 
som han händelsevis fått se, saxat ntaf peruke« 
så nära som möjligt, hvarföre han iifven fått lugg 
af Hennes Nåd.

— livad gör Majoren der nere i gropen med 
sitt främmande? Söfver han dem, efter han ej tål, 
att vi sjunga? — frågade Jan.

— Nej, — di spela kort, — sa’ jag ju.
— Det hörde jag inte efter, genmälte Jan; —• 

men, lik’ godt, lik’ mycket om den sakeni
Och derefter drog han till:

Hej, dansa med Bolla,
Så länge tra-sko’na hälla!
Hej, dansa med Karin!
Å svarta byxor på Malin!

— — och detta med full hals.
— Sjung med, Herman! — ropade han, och, des»' 

imellan att han gapskrattade, sjöng han visa p* 
visa hela dagen och förmådde Herman att äfve« 
stämma opp; och, tröttnade de eller funno de ej * 
hast en passande vis stump, så logo de förfärlig® 
toner ur Hermans lur.

I början ville ej Herman — så der uppenbar*' 
trotsa Majorens förbud, helst de genom en ny st«' 
fett fatt en ytterligare uppmaning att tiga; fn<ä« 
Sångar-Jan br.de argumenter, som Hermans stol*® 
slisite ej förmådde jäfva.



Hvarfôre vill du inlet sjunga

SSgpMj

le han. — Är du stollig, som låter det kältriug- 
Packet sätta propp i halsen på dig? Sjung, sä det 
skallar efter det! Kom i liog, — du står på dirt
e§en mark och Inte pä hans! — Kom i hog,------»
du är hvarken någon adelsman, eller någon träI, 
Uta" en bonde godr

Och nu stämde de upp en sång med full hals, 
der hvar vers — 
hutades med:

Jag trampar ingen annans jord,
Jag är min egen Herre!

Så förflöt dagen, och, när den var förtiden, 
agade de sig till att nedstiga från berget, för att 
^ed boskapen åter begifva sig bem till byen. Iler- 
1(18,1 sprang före med sina gensträfviga kalfiar,

och dessa voro väl tjugo

ftch S8 flgar-Jan, storordig, men lat, gick i godt
^'®k efter, smågnotande för sig sjetf och med vio- 
eu hängande på ryggen, allt i biårutiga halsdu- 
en* Halft sjungande, halft talande» ropade han 
1 German och bad honom se, bur’skön och grann 
C'1 triad solen kröp ned —der bakom motsva- 
ande bergen. Det romantiska och poetiska i sjelf- 

scéneriet och den upprymdhet, som dagens 
audelser och alla aftonsångerna försatt våra bå-

d«i »
^ vandrare uti, hade låtit dem nästan glömma 

ula Majoren, ocb sorglöst och obekymrade fär- 
1 u-s de nu, såsom man sagt, det vilt säga, lier-
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man något fore, och Sångar-Jan efter,— tlå i eil
hast — vid den smala skogsvägens krökning ■"
------- vär lilla Major, alldeles grisdelin af vrede
och med eu stor påk i handen — visst icke mö' 
ter Sångar-Jan — men kominer efter honom och 
gifver honom ett enda dråpslag öfver ryggen, sä
gande:— se der, din carnalje, — skall du få för din 
sång och din trotsighet vid alla tillfällen!

Men Majoren hade knappast utsagt dettat 
förrän han tog till fotterna och försvann lång* 
fortare, än man hunnit berätta förloppet, ocli än 
man skulle trott hans små tax-ben om.

Men Sångar-Jan stod förstenad på samm* 
ställe. Han aktade icke det ringaste det hård* 
slag, han fått öfver sina knotiga axlar, han kän
de det knappt, han tänkte icke på någon häm<H
— — men hans harm var oändlig — — vat
gränslös!------- ty hans viol-------- hans bästa viol.
som han under hela sin långa viol bana haft,
— — — — den var i tusen kras! Han glömde 
all vrede, all hämd — ja, hela Majoren — — 
för denna förfärliga olycka, och, då Herman ko»1 

springande tillbaka för att höra efter, hvad de* 
var för ett väsende, då stod Sångar-Jan ännu stun1 

och orörlig, utan att ens våga se i den blårutig3

halsduken, hvaruti bitarne tycktes ligga som ie 
knyte. En gammal — — länge gömd tår rullad 
långsamt ur det ena ögat, det andra drog sig hi
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Btert tillsammans, och, utan att förmå säga elt 
0l^> pekade han blott pä knytet. Detta upplöste 
tlu Herman i största hast, men föll i en högljudd 
harnagråt, då han såg delta sitt älskiings-instru- 

meut ligga formlöst och ljudlöst, förvandladt till 
lil'Sra usla träbitar, och stråken midt i tu!

Förtrillad ryckte han utaf sig de små mörk- 
^runa lockarna, och för aldra första gången bröt 
häradens eldflod ut genom sina fördämningar och 
°fvergrämmade barnasinnet, och Herman svor in-

8Jg ett oförsonligt hat och en gränslös hämd.om
den, som på detta sätt förstört hans bästa 

a,ls eoda rikedom och iifsuppehälle, samt hans e- 
Se,) största och renaste fröjd. Han hade hittills 
*8!t all sin moral ur katechesen, lian visste, att 
la,i hvarken skulle stjäla, dräpa, hafva begär till 
il1 Ilasîas cgodelar eller visa vanvördnad mot Glid, 

^°räldrar, lärare och öfverhet; men ingenstädes 
lade han upptäckt något egentligt och påtagligt 
'‘•'hud att ijtämnas en oförrätt, och i hans lilla 
liarna hvälfde sig de mest blandade och brokiga 

amdplaner, hvilka dock alla hade en viss pnts-
h skalmstyck-natur.

Sångar-Jan var tyst och sluten inom sig sjelf. 
®tt det största bevis, att han verkligt led, verk- 

kände sin förlust, ty annars var hans naturHgt 
visst att ettdera tala eller sjunga, och hans mun
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tycktes i allmänhet på ingen façon vara eonstru- 
erad till tystnad.

Alla i byeu beklagade högljuddt Jans förlust; 
men, som Jan icke ville ut med rätta förloppet 
och äfven bedt Herman förtiga del, emedan hart 
sade, det var skam, — alt sd blifvit öfverfallen af 

en sådan pyssling, så föll ingens harm på Majo
ren; livilket annars säkert blifvit händelsen, tj 
han var, som man vet, ingalunda hvarken älskad 

eller aktad i byen, och ortens ungdom hade tro
ligen icke så snart förlåtit honom denna våld ' 
gerning.

IN8r Jan åter kom sig litet före, fördelade 
hatt och utspädde sin harm med att berätta, hurl) 
vanmägtiga försök Majoren gjort, för att få ho
nom och Herman til! tystnad, och huru de —' 
tvärtom hela dagen så mycket dess mer sjung!* 
oclt tutat i lur, — "för att freda kritterna fi>r 
gråben’’.

Alla skrattade åt Majorens påfliga hullor od* 

bannlysningar, och denna afton brast det icke Ja" 
aftonmåltid, ty med hans goda förmåga att tag3 
til! lifs var det intet besvär för honom att delt3' 
ga i fleras än ens af byfolket tarfliga qvällsvard'

Herman var ovanligt tyst, hvarken åt eHe( 
drack eller talade; och, då Mor Martha, oroW 
deröfver,frågade honom, huru han mådde, och hva** 

som gick åt honom, pekade han blott på det Un*'
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ïüÜga knytet, som lian, för att öka sin pläga, — 
*,v*lkét i ungdomen är en sorts njutning, —hängt 

l,a samma spik, der violen fordom glimmade i so- 

eldröd med svarta extremiteter.
Dagen efter katastropheri var Herman — annars 

Sa högljudd — ovanligt lyst och nedslagen i scho- 
*a" och under schol-lofvet. Han var för högsin- 

Ilad att utsöka sin hämd på Ludolf och Knut; 
Dvilhet annars varit honom mycket lätt, ianseen- 

till hans långt öfverlägsna styrka och skicklig- 
^lel i alla ridderliga öfningar; men han ansåg det 

,l°8 besynnerligt, att man i kat'chesen kunde be-

den gode rättvise Guden, att han sökte 
ll '*

,,rutl på barnen, intill tredje och fjerde led, ty 
e,l(«ast sd hade Herman det uppfattat, och för

m sjelf och hans rättsinne liade detta varit 
S»t alldeles omöjligt. Hermans hämdplaner gin- 

dock upp i rök, och inom några dagar hade 
en stora sorgen mycket lagt sig, och harmen dess- 

ty man hade åter gjort ett sammanskott till 
,!n^> och Sångar-Jau hade nte på slätten fått spa- 
lll!S på eu sådan, som skulle vara mycket god, 
el"Uu den dock aldrig kunde mäta sig med den 

‘°ssade, hvilken äfven af Herman ansågs som ett 
°n plus ultra i viol-väg, och hvars make ej alle- 

last svårligen, utan aldrig kunde finnas.

Imellertid begaf det sig — litet längre fram, 
att Prosten i församlingen var på besök i Ca-
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p e Häg Irden, och att Herrskapet på Djupedal af* 
venledes ännu en gång voro ditbjudna på kaffe. 
Prosten var känd som en svära rik man, hade full' 
vuxna och förhoppningsfulla söner; en rödkraga1* 
och hurtig, som spände svärd i bälte, en guld' 
broderad och lagklok, som skipade rättvisa, med 
glasögon. Majorskan var icke så alldeles utan ert 
viss liten speculation för sina tvänne uppvuxna 
fröknar döttrar på dessa unga arftagare, hels* 
hon nogsamt inom sig fann, att de förra aldrig 
ktinde göra stort bättre, men väi sämre, och tro* 
ligast inga partier. Fröknarne voro således idag 
ovanligt utstofferade. Deras ljusa, tunna hår vaf 
onaturligt väl och hård t uppsurradt samt insmordt 
med pomada och i pannan friseradt med jernnt 
ett dussin hårstrån i hvar lock, hvaraf det hel® 
mer fick ett utseende af vackra, nyss urhäckla- 
de blånor, hvaraf en liten nätt tott var fäst -' 
allt såsom en skygglapp — vid hvardera örat, 
än af raenniskohår. Som deras öfriga parure» 
allt i samma smakfulla proportion, icke egentli' 
ger ingredierar i våra teckningar, lemna vi de11 

åt gissningarna, hvaraf den kanske både kan vin' 
na och förlora, allt efter läsarens mer eller min
dre klara inbildning och förmäga att af ett sluts 
till ett annat, hvilket är en stor och prisvärd 
konst, svår att få och förvärfva för dem, som ibD'
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^er Hatar visat sig mindre benagen att dermed 
hugna frän början.

Med inånga förmaningar af Fru Mamma, att väl 
akta toupet’en och frisuren, stego fröknarne efter 
henne i vagnen klpekan half till fyra, för att rig-

komma förnämt, ehuru de väl visste, att den 
goda Pastorskan ifrån och med tre-slaget hade gått 
°ch förgrymmat sig i ett jemnt crescendo ”öfver 

*^e gäster, som voro bjudna till kaffe, men kom- 

1150 till thé-dags, — bara för att lata annat he- 
”derligt folk gå och vänta på dem, — — kafl’e’t 

{°rka in, — gräddan surna och det dråpliga kaffe- 

“•■odet mista all smak af att ha varit upplagdt på 
sina presenter-tailrickar i flera timmar.”—Detta 

hände familjen P:sköld så oändeligen väl, hade 

îïianga tusen gånger skrattat deråt och gjort narr
!|eraf — och ändå —------------- reste de ej förrän
hh half fyra! ! !

Och på detta sätt-------plåga menniskorna hvar-
an‘^ra i småsaker och tro sig ändock icke vara e- 
Ukai

^'id inskeppandet i vagnen fingo Ludolf och 
^•Hit äfven sina förhålinings-ordres, att icke med 

a eller med för stora rörelser i allmän
va det vackra monument af Hennes Nåds 

^e8en friser-talent, som hon rest på deras systrars 
'je8sa. En gruflig trängsel rådde i dag uti familje- 

agnen; allt skulle vara på stat. Alla skulle sitta

ar*nbogarn 
île‘ nedrif
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inuti vagnen, oeït emlast — ”Svante — — i*eJ 
Rosengren” —- slå bakpå. —När den garni* skrat«: 
liga Wiener-vagnen, mer lastad än han någons)» 
tålde, ändtiigeu hunnit till by en, kördes med fl*1 

långsamt, för att väcka all den beundran, som rna» 
rältvisligen kunde fordra, när hvar och en varp® 
hä«la sätt utstyrd, och Svante till och ined fållst® 
rock vänd för tredje gången, lappad och lagad 

samt livré-snörena svättade i tvål, i såpa, i kli,1 
ullspad, i savonaria — i allt, emedan alla sorte) 
fruktlösa försök med dem voro företagna, för at1 

få dem något så när — rena, likasom med gal»' 
nen på hatten, för att åter förvandla detqvarsü' 
tande silket till gedieget silfver, hvarmed det uf' 
sprungligen varit öfverspunnet.

Emedan det var Söndag och härligt somma)' 
väder, voro alla hyens barn församlade under st°' 
ra almeii, raidt för nya scholhuset, och roade s’: 
der med allahanda lekar och öfningar. Herrsk»' 
pets långsamma tåg genom hyen gjorde en besy”' 
nerlig verkan på Herman, som stod med hela s’11 
lilla halmhatt full af härligt svällande — stora 
sköna, runda — kardborrar! Han hade icke «ett 
Majoren allt sedan katastrophen med violen, ochi 
ju närmare vagnen skred fram, dess mer vaknad® 

lians slumrande harm och domnade hämdbeg»r' 
— men, när den ändtligen kom tågande midt 
atmen, motstod Herman ej längre sin berserksvf®'
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och ögonblickliga ingifvelse, utan hastade____
Utai1 alt vidare besinning — handlöst en liten hand

of dessa--------för all frisure i verlden ___så
forderiliga små ting--------rakt in i Majorens vagin
a^a måttade åt Majorens egen tegelfärgade mops-
P^ysionorai. Men vinden, som var Ilernaan behjelp-

att föra kardborrarna in i vagnen, fast icke e-
£entligen dit ilan siglade, — —och dessutom sku-
tai's afdrift — gjorde, att — oaktadi Herman med

Sitt förträffliga öga mattade åt Majoren, stadnade

ans carlècher — — dels i fröknarnas frisure, dels
1 Hennes Nåds egna silkeslockar! !

Uppståndelsen i vagnen btef allmän! — Till
^Osken ropades ett förfärligt och åskdigert —

Håll!” — — — En rptio aj,_ mjna iockar!” —

en Duo af — ”Pappa! Det var Herman! Det var
$l]nirnan Marthas Herman!” — och en Solo af

,
8jorns egen discant, som af vreden förvandlades 

eti skärande piceola, — 1 a ro sig nu höra. 
fHn eacrarnenska slyngel! — — det skall du 

a betala, pep och röt Majoren på en gång och 
SJorde sig färdig att vräka sig ur vagnen, så fort 
®k« kunde.

Nu vaknade den första känslan af verkligt mod
TI Os IT
j verman, ty han sprang icke undan den hotan- 
^ faran och det straif, som han nästan sjelf tyck- 

^ v*r oundvikligt, ehuru han mycket väl kunde 
unit det, medan Majoren vred oeh vred på de



bräckliga handtagen i vagnsdörren, — utan ha11 

stod trotsigt qvar, likasom fastnaglad vid market*» 
och tog stillatigande upp de första käpprappe«! 
men, när Majoren våldsamt tog honom i nackeBi 
gjorde han en vig och hastig rörelse, vek åt sidaflt 
undslapp Majoren, — — men flydde alldeles ickei 
utan afvaktade snart sagdt ett nytt anfall. Dett9 

nteblef icke heller en enda second, utan Majore11 

började på nytt att rappa på sin fiende. Vid det' 
ta — i den fredliga byen — så ovanliga uppträda 
kommo flera biand byfolket ut i sina stugu-dörrafi 
och de andra barnen stodo förskräckta och såg9 

på, huru deras anförare och hufvudman bastonnC' 
rades. De darrade väl för, att touren skulle kon1' 
ma till dem, men läto ändå nyfikenheten besegt® 
fruktan, tills faran kom närmare, då hvar och e" 
af desga små hjeltar var beredd på retraite. — E9 

gammal hedersgumma, af de förnämsta i bye"' 
kom äfven ut i sin dörr, skred förvånad ut igenoif 
densamma och närmade sig stillatigande den tf9' 
giska scenen; men, då hon såg, huru orimligt M9' 
joren behandlade gossen, ehuru denne hvark«11 

jämrade sig eller protesterade, — — sade hon:
— Men hvad är detta för väsende på Sabbat3' 

dagen! Bed nu vackert Majoren om förlåteD9'
— kära Herman!------ Säg du, som sanningen är, a*1

borrarne kommo af våda i Herrskaps-vagnen, 
då får väl Majorenge sig tillfreds oela släppa dH!'
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Majoren li&de redan börjat besinna det obehö- 
i detta uppträde, och sade nu, alitjemt fast- 

l®Iiaude gossen:

Ja, — om förlåtelse, din lymmel, annars 
^1'Per du ej så snart.

att du gjorde det i våda,------ Herman
' ~~ sade med värdighet den gamla hustrun,— 

ansvarar jag, alt Majoren släpper dig genast. 
^ed strax! — ropade Majoren, 

j ^eJi — det gör jag inte! — svarade Herman, 
ars barnasinne nu kokade af vrede.,

Säg bara, att du gjorde det i våda! — bad 
■“ gamla.

högt gråtande, skrek nu Herman:
'ej’ det vill jag inte! — — Det var min-

intet i våda, utan för Sångar-Jans viol.

Herman! — Fv, skäms att vara långsint 
«ch i... ...

nsmugirig! Bevare oss Gud för sådant! —$a,!e ..
«Hvarligt och högtidligt den gamla, — men

»Off ;• v 0

le']*1Ula’ uut^er litleo> — gossen i handen och 
j e bottom undan, och Majoren hade aiideles

«tt-
la

mod eller Just att å nyo börja leken, helst 
ma!1gd af byens unga drängar kommo från al- 

'«a ^Hr' Utal* Ulltlei' on mängd skällsord till Her- 

fô! Sîe^ ^lan ater * 'agnen. Hennes Nåd och 
Uariie ilade under tiden reparerat all skada» 

Stands- Paralleler, /, 5.

Ï
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i coiffuren, Ludolf och Knut gapskrattade alltjemnlt

— — och nu gick tåget vidare.
Stor var Hermans harm; men nu, som f°r( 

en gång, hade han obetydligt aktat sjelfva slage"' 

En blånad mer eller mindre för honom var 
måttlig sak, och, som Majoren var mer en dåM 

karl — än en elak och hårdhjertad, hade sl*' 
gen just icke varit af grymmaste sort; men Hef' 

mans sinne hade de omåltligt retat.
Ingen brydde sig om att berätta saken f0<

Mor Märlha, hvilken man vet bodde litet aflägsef
från den öfriga byen, och som nu i största loj" 

satt söndagsklädd hemma i sin väl fejade, grant' 
sade och löfvade stuga, med gamla psalmboken P 
sina knän, ur hvilken hon, med sagta röst och knapP 
rörande de fina, tunna läpparna, sjöng en psa1"1

om tålamod och undergifvenhet för Guds beb3?
suckande iinellanåt och tänkande på sin bortgå^' 

na make — Lars Welam.
Herman var tyst och stilla det öfriga af ^ 

gen och gick mycket tidigt till hvila, je införe^ 

vis emot andra Söndagsaftnar.
Andra dagen var han tidigare än vanligt nP 

pe, studerade med yttersta ifver på sin lexa, |il 

ste ovanligt flitigt och väl i scholan, fick ovan * 
mycket beröm och förklarades just idagafscb" 

mästaren såsom den snällaste af alla barnen. r
kastade då triumpherande blickar på Ludolf °c



99

ty om Henrik var ej mer frågan. Han ha- 
redan for några dagar sedan slutat att gå i 

^yeits Lancaster-schola, för att börja sina studier 
l'etnma ^los fadern, emedan han, på det året han 

S^tt i scholan, gjort slora framsteg och dessutom 
^Hfvit muntrare, starkare och vigare, hvilket den 
kloka Pastorn äfven åsyftat med denna scholgång 

sin lilla son. Denna Henriks utgång från scho- 
a" l>ade mycket grämt Herman, ocli i dag link« 

'o han derpå mera än någonsin. Han hade till 
,la|fs föresatt sig att undvika allt gnabb med gos- 

Prsköld; men, när läsningen var förbi, och 
es»a äter började att retas med tusen kittslig-
eter) kotnmo Herman och Ludolf snart i hattd-

Èctnàng.
, der skall du få för skratten i går!—sa
de B “

erman och bultade tappert sin motståndare-;
e"> då Knut ville komma med — til! broderns

Uudsätttnng) skulle Herman slänga undan honom
<>C^ r^kade då i våda att rifva utaf större delen

framstycket på unga herrns gamla, fina och 
®*ö

flterlj
herS

ra jacka, så att gråtande och skrikande vände 
a pillarne hem till Mamma och Pappa, jem- 
ligen klagande öfver Hermans ofog, hvarom 

m ®tteI*en broderades allt mer och mer, förhvar-
^ åh°rare af ‘,eraS &ä,la kla&om&1- Till och 

yjj , lilla smula, som ännu höll lappen qvar 
jäckan, refs under hemvägen helt och hålljat
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läs utaf Knut, och Ludolf hjelpte upp ett par 
blåmärken, för att gifva saken all den styrka soni 
möjligt. — Hetmes Nåd, som förut rar vid dåligt 
humeur efter gårdagens fierté hos Herrar Prost
söner, b le ST nu sjögrön, och Majoren kalkon-röd)
af ondska och harm, och finalen blef,---------- att
andra dagen fingo små-herrarne icke gå i scholar 
utan Majoren struttade i stället ned till byen, ti
digt oin morgonen, med sin käpp i hand, och öf- 
verläste under vägen de tal, han ämnade hålla för 
de äldsta i byen, till att förmå dem taga några 
nödvändiga matt och steg — i anseende till) 
och i afseende på — den för gods och gård, hus 
och hem, folk och creatur farliga, — fruktansvär
da, vanartiga och illvilliga gossen, Herman WÜ' 
helmson, Eoke-Mor Marthas son.

När Majoren med sina små korta ben ändtli- 
gen hunnit till byen, fann han ingen endaafgub- 
barne eller karlarne tillstädes, utan alla, ingen un
dantagen, voro ute på fältet, ty nu påstod råg-af' 
tagningen som aldra bäst. Men Majoren gaf def* 
före ingalunda tappt; han sökte nog upp sitt folk) 
der de funnos, och började sedan för dem, aH1 
under det de gingo och mejade, att vidt och bred1 
utlägga sitt ärende, huru man nu mer ej fcundfi 
resa igenom byeri, utan att blifva ofredad och öf' 
verfallen, huru hans söner ej nier kunde begag' 
na den med så stor omkostnad anskaffade scholar



,1{:ln att b 1 i f v a sönderslagna och 'sönderrifna, och 
^etta allt af Herman Wilhelmson, Mor Marthas 

'anartige pojke, samt huruledes man icke. hade 
0111 ~Ijnpå Djnpedais Herregård, den dagen han 
'allade byeiis creator.

^etta sista argument försvagade totalt effe- 
e*en af alla de andra i byamännens tankar. Stil- 
vigande och lugna mejade gnbbarne den fu 11- 

°8ba rågen rned varsam liand och sågo ej ens 
llPP på den efterfölja tide, ifrigt talande, af ond- 
s^a hoppande Majoren.

Slutligen, när skördemännen nått ändan af å- 
ern, gjorde en gammal hedersgubbe, som gemen- 

^®ei) kallades Sven i Norgåln, ett litet stillestånd 

tlled den härjande lien, lyfte en fjerdedels tum 
halmhatten, torkade svetten ur pannan med 

*”rskinnut, snöt sig på a Id ra genaste sättet, Iiosta- 

*'e litet, .— kastade blicken upp på firinamen-
teti för att se, hvad molnen ämnade, och (pad se
dan;

~~ Med förlof! — — — Den saken kan vi inte 
?’’ia något vid. Mor Marthas Herman är — — 
|°e(\ fr’rlof —- en dngtig p oj k ! — — läser sona ett 

karl, det säger scholraästarn till hvem sotn 
^ h(>ra t, och blir snart så pass i alla göran, att 

g 01 liiUls ~~ '«te kan tränga till att ha dräng, 
j* gar talet nu för tiden i byen om Märtha-Mors 

Crman> och hur’ vulet skulle vi dä kunna ligga
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åt pojken, när vi aldrig sett honom ofreda någon,
— hvarken hög eller låg.

— Sett honom! Sett honom! Sett honom! — ro
pade Majoren, stammande af vrede och förargel
se •— Säg ingen i Söndags, huru han kastade hun- 
dradetals med kardborrar In i vår vagn, hvaraf 

min ena dotter än har ondt i ögal? Sag ingen i 
går, hur’ han så när tagit lifvet af mina båda sö
ner och rifvit sönder deras kläder från topp till 
tå, så att de komma hatfnakna hern, och hörda 
ingen, hur’ otidig han var i Söndags, när jag rap
pade honom för kardborrarna? Sett honom! SeB 
honom! Sett honom! — — Behöfs det att se, näf 
jag säger det, nsr jag sett och hört nog af de» 
sacramenska lymmeln?

Gubbarne tego, men hade under tiden åtef 
börjat att meja.

— Med förlof! — började Sven å nyo, men icke 
förr än de mejat ännu en åker, — med förlof, bor- 
rarne kunde på sin höjd vara halfva dussinet — 
och derför fick han ju sin aga; men, med förlof!
-------scholgossar slåss alltid, det är vanligt, fr»
verldsens begynnelse och intill dess slut, och står 
aldrig till att sätta pe för, hvarken för htiga el
ler låga.

— Sätta pe! Sätta pe! Sätta pe! —röt Majore»
— Jag skall visa, att jag skall sätta pe för deb
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0ch för det, och för det, och för mycket mer! 
%eket mer!

Och nu struttade han åter ifrån både gub- 
bar och fält, kilade så fort som en rotta öfver 
®årar och diken och gärdsgårdar, tog kortaste 
°ch genaste vägen till Mor Martha, som tyst och 
*nsam gjck i,emma i sitt hus, flitigt sysslande med 
middagsmaten till piga och dräng, som voro på 
litern, tjil Herman, hvilken var i scholan, och till 
lvänue skomakare, som sutto på logen och arbe-
tade.

O, Herre Gud af himmelrik!
Var tillflykt är du dinner ■ig 
I nöd och alian fara.
Din magt utöfver all ting går,
Den är ej till, som dig motstår,
Allsmägtig raånd’ du vara, etc. etc.
— sjöng Mor Mari Ii a med sin dnfvo-röst 

°cl1 tenade flitigt på ärterna, som hon ämnade 
i den — på spisen sjudande — soppgrytan,

— — —-------då dörren hastigt öppnas, som
el> orkan, och Majoren inrusar som samma 

s,orinj|, alldeles koppar-röd af ondska och det häf- 
trafvandet. Gissa, — Hermans lilla hund,— 

S(>m förut legat tyst och sofvit i solen, rusade nu 
i'f och flög genast i Majorens ben under ett i- 

skällande. Mor Märtha blef af allt detta 
aSei*de, sammanlagdt med den omständigheten,
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att soppgrytan just i detta ögonblick pöste öf^r> 
så perplex, att hon häftigt uppstod från träsoffa11' 
der hon satt, så att alla ärterna, hvilka hon hade 
i sitt förkläde, rallade utefter hela stugn-golfveti 
till pris för en gris och två höns, hvilka passat p* 
och kommit in på samma gång som Majoren, «' 
medan han lemnat stugudörren på vid gafvel vid 
sin hastiga entrée.

— Misskundeiigc God! livad står pil farcit 

Huss med dig, — gris! Ut med er, — höns! ■" 
— Hut, Gissa! — — utropade Mor Märtha, ty [ 
vår goda Major var alldeles för ond och för and
truten, att ännu kunna få fram ett enda ord.

— Hur’ i allan da’r står det till, Majoren! 
sade hon, sedan hon sansat sig litet, lyft sopp' 
grytan af elden, kört ut små-djuren, framsatt eH 
stol till Majoren, som hon i häpenheten aftorka* 
med katten, samt börjat sopa undan ärterna.

— Med mig! Med mig! Med mig!------- står de*

förb. bra till, — sade Majoren, väl ond ännu, me" 
litet stillad af alla de oväntade tilldragelser od! 
den allmänna revolution, som hans brådstörtad® 
Eiikorast förorsakat i den fredliga stugan. — M“1* 

mig står nog bra till; men Mor Märtha har e" 
stor dansmästare till son.

— Barmhertighetens Gud! Hvad står på med 

Herman? — sade hon, bleknande, och kastade qvaf* 
och katt och allt ur händerna, för att ila till dörren-
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~~ Ah nej! Ah nej! Ah nej! Spring na ingenstå- 
^es! Pojken går allsingen nöd pä — ropade och 

botade Majoren, — allt mindre och mindre ond ; — 
11160 han är en stor vildbasare, som Mor Martha 
skall tnkta dngtigt; annars blir han aldrig folk, 

aî|nars får Mor Martha stor sorg och grämelse af 
^°Hom på sina gamla dagar, ty han blir en ut- 

"'amma, blir utkörd från hyen, lägger sig kanske 
Pa att supa och allt annat ondt, blir värfvad och
donner troligen, ja, säkert,------ på fästning, förr-

atl han slutar.

Herre, gode, Gud! — suckade Mor Martha, 
*'c^ stilla tårar tillrade öfver de fårade kinderna. 
^ Herre Gud, hnru Majoren talar! Hvad har han 
*'1 SJoft, — —• — i Jesu namn?

Mor Martha kände visst en grnflig sorg och 
"r,1ärta Öfver dessa Majorens — för modershjer-
^ ^ A

1 ■ så hårda ord; men hon kände äfvén Majo-
ä'Ul och hans vana att se alltså fort och så mörkt,
ç|i o

et- så fort och så ljust, allt som han var till 
lllIles» — — att hon mer grät af föreställningen 
111 slit detta onda, än egentligen af öfvertygel- 
e!ij att det skulle så ske.

j Majoren började imelfertid en lång och utför- 

relation om alla Hermans dater, prydd med 
möjliga tillägg, dels af egen, dels af familjens 

'"'ite, och Fröken Marie Charlotte’», storsteg, 

110,1 troligen fått af att för mycket ha sneglat
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|)a ilen rödkragade och hurtiga, den sammetskr*' 
gade och lagkloka — — paraderade nu som clt 

omineost bevis mot Herman i anklagelsepunkter1’9 
rörande kardborrarna.

Jo mera Majoren talade, desto mer uttorka' 
de Mor Marthas tårekälla, och alntet biet*, att t»°11 
lofvade Majoren att grundligt lexa upp Herm»11' 
bad honom förlåta gossens barnslighet och lof'3' 
de, alt sådant skulle aldrig hända mer; bad de«s' 
utom att få bjuda litet mjiilkblanna alt läska s>$ 
med, samt några nyss mogna päron af hennes °" 
vanligt goda Larsmesse-päron träd, — som saHi! 
Lars Welam sjelf planterat. Och deraf stoppad? 
Mor Martha i Majorens fickor så mycket, »omli«^ 

rum, samt bad helsa till Hennes Nåd och frök' 
narna.

Fullkomligt försonade skiljdes de således, 0 
Majoren hade verkligen en liten smula godt hjer 
ta, fast detta aldrig salt på rätta stället. O»*' 

blef lian för ingenting, blidkades äfven af inge"' 
ting, och tänkte i allmänhet den ena quarten pfr 
cist motsatsen af hvad han tänkt den förra. 
ett ord — — han var just hvad man kallar cM' 
rakterslös, själlös, vettlös, stundom sanslös o<d' 

alldeles hufvudlös, men aldrig fullkomligt Iij«1'1' 
lös, vid denna perioden af sin lefnad åtminsto"*1' 
Sedan, med åren och motgångarna, — stein»*'15 
väl äfven den oljan, som no någon gång i hans 69
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Iliade hjerta bief liquid,--------till en fast, tjock

massa, —. orörlig för allt, utom hans egna pecu- 
”lera behof, bekymmer och skyhöga, ouppfyllda
önskningar.

Imellerlid lufsade han nu hetn och berättade 
^er Hennes Nåd och Fröknarna, och för hvem, 

S°m ville det höra, hvilka tal han hållit, hvilka
storverk han utfört i byen.

Mor Martha åter började å nyo blåsa pä el- 
l'cn 'Huler soppan, å nyo att lena ärter, men allt 

tt,ta ändå mer tankfullt och begrundande än 
Va"Hgt, och ined mången suck, egnad sin bort- 
*,ngna make, hvars död hon alltid räknade som 
”’'källan till alla sina sorger, bekymmer och mot- 

l'ailgar. ”Oin han lefvat, skulle ban väl tuktat
I] ’

<:r,nati och hållit den yra gossen i styr” — 
,”kte hon sorgligt; — ’jag, arma qvinnfolk, for- 

mar <'et visst icke”.

Mor Martha var en af dessa ädelstenar, sorti 

> sin egen naturliga (orm var aldrabäst. 
rJe slipuiug på en sådan aftager bara dess 

,r’*e och fägring. Hvarje försök, att bilda ett

rada„ 
Ilva

SS()

a,lt sinne, soin Mor Märtlias, hade blott för- 
at verlden ännu ett exemplar af dessa senti- 

^entala, etheriska, excentriska, förbildade fruu- 

mcr, som sitta uppkrupna i soffhörn och en- 

|, lasa andeligt literära alster, som tala med 
knappt hörbar dufvoröst och hafva milda,
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tiilrande tårar tillreds vid mîii9ta måiiskenstankib 
— — som förakta alla små verldsliga bestyr od> 

omsorger, såsom kunde de aldrig förlikas 
denna högre lyftning, detta högre mål, med ett 
ord — med allt det höga, ja, skyhöga, som ho"
kommit i contact med,------- - en af dessa varelsen
som slutligen inbilla sig vara gndasända och au«6 
sig egentligen komna till denna verlden blott i'»1' 
att omskapa, upplysa och förbättra den, predik» 
och göra proselyter, väcka menniskorna på dera* 
synder och fundera ut medel att afplana dess®
------------ -en af dessa varelser, — med ett ord
som i sin förbildade blindhet anse bvarje bris*
på fel såsom en dygd,------- då Mor Martha å'
ter, i sin enkla enfald, tillräknade sig bvarje l>r»* 
stande dygd såsom ett fe!, en synd. E detta sell' 
nare låg just den största skilnaden mellan de11 
bildade och den obildade Mor Martha.

Med hennes ringa sjelfförtroende och mihi"* 
fromma sinne var det för henne en plåga alt 

hålla långa, stränga förmaningar för fïerins17’ 
helst hon trodde, att de till så litet skulle bå!a» 
emedan den obildade Mor Martha trodde sig 0,11
intet, då de» bildade åter hade trott sig ora å#«
— — utan, medan hon redde otaf soppan <icl> 

stekte fläsket, tog hon den föresatsen att i dein’11 
dag söka tröst och hjelp bos den enda tnesiskH»* 
varelse, der hon funnit, någon sådan, allt sed"1*



‘t-nnes gubbes bortgång, det vill säga, bos den 
a allmänt aktade och älskade Pastorn.

irogeti detta sitt beslut, sade bon icke ett 
0l’^ till den glada, yra Herman, som redan slagit 
lr sinnet sina små bekymmer, och som nn hung- 

och rödblommig kom hem til! den efterläng-
taj . s

"c middagen. Hon såg blott litet allvarsamma- 
ut an vanligt, när gossen yrade omkring henne 

n,e<' «Ha sina små upptåg.

Mor Martha hade denna instinct! i k a förmå-
Jfrrj

jn’ Som är ett fromt, rent sinne så ofta förbe- 
^^'n, att genast och temligen klart inse rätta 

1 ‘^landet af en sak och rätta sättet att dett 

11 ii d ! a. ”Herman har gjort ilia, — tänkte hon, 
gt, mon långt ifrån så mycket som Majoren på- 

ïlerman bör hafta sig en allvarlig förma- 

men icke af mig, som måste gifva dylika
tiing,
<îaglig
°Cll 1:

Sen och stundligen, om smått och stort."
i'ür suckade Mor Martha vid den tanken, att,

8<^e gubben lefvat, så skulle Herman nog haft

’ 80m hindrat honom blifea en öfversittare,
«teil

*'* ®tt hon behöft vandra till Pastorn, I»vilket 

Sen
dock uppsköt till den kommande morgonda- 

j ’ mdd Mor Marthas stillsamma väsende och 
g:. hade det varit alldeles oförenligt aitgenast 
ltta ett förslag i verket,

ÎÎ O

tj1( a eftermiddagen tittade Sven i Korgåln in 
^e,lne» fryntligt helsande henne med ett: ”Guds
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fretl! Vi halve en härlig väderlek i dag — Gud1

lofvadt!” — — — och, när de båda collationerad6

sina begrepp om Majorens anklagelser och IIur' 
mans förbrytelser, befunnos deras tankar om sake3 

vara alldeles enahanda.
— Fälle är Herman en stor vildbasare; — sade 

Sven — men ingen kan förgöra’11 tor en handful 

borrar, eller för att han tuktar sina scholkamral«r' 
nar de låta tukta sig, om de än vore herreman*»' 
barn aldrig så många gånger.

Han gillade dock fullkomligt Mor Märlhaj 

plan att gå till Pastorn. —
— Ty — sade Sven — en skrapa af Pastor11 

minns han ett half-år, dåedraåter — gå in geno"1 
ena örat och ut genom det andra. Go qväil, M*1” 
tha-Mor — fortfor han. — Skulle denna väder' 
leken hålla i, och vind inte i natt vrir sig på s»11' 
nan, ty med sunnan har allt regn kommit hele 
denne sommant, så få vi i morgon köra råg, dt>l 

spår jag.
Den kommande morgonen, när Herman *s( 

gången i schotan, piga ocb dräng ut på fäItc-t* 
skoirtakarne på logen, och Mor Martha fram**3*1 

frukost, besinnade hon, alt i dag vore just p3*' 
sande att — ”gå bort”, — emedan hon hade 
till den instundande middagen, som blott tarf»'8®** 

att uppvärmas. Mor Märtha gjorde nu sålt-d»' 

sin toilette. Den börjades ingalunda med et* 9
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etl kammarjungfru framhållet s i I f verband fat, pâte 

Clri‘ande — soda-tval — Soap without angles
a

• etc. — — utan ganska liumbelt i ett rent. 
11 t 'atten-äinbar, som stod i ett af.stugans hörn, 

0t‘k, när Mor Marthas anlete slutligen efter den 

14 u d g- r i j> I i g a tvagningen och d:o torkningen sken
allt såsom Mose’s, när lian nedkom från Sinai, då
’l’Pströk hon håret af alla krafter i pannan och 

"at deromkring en smal bindel af hult lärft. 
^edan företogs chauasuren. De blå strum- 

l)ftrua gatvo nu wka för de svarta, becksömsskor- 

*"r alldeles nva Tyska d:o; men samma röda
«ch n

b<ton.spräckliga strumpeband lindades otaliga 
^ "Ser om Mor Marthas ben. Svarta kamlotts- 

en och tröjan, nedheintad från löftet, der de 
a*.^an ^‘*,llla«arna förvarades, hängde nu Mor

o
b|. a s'£’ sam*; tillfäste tröjan med stora,
j anka tenn-nålar. Hvitt förkläde och hvlt hals-

K’ stjfva som horn af det all-nyttiga potates-

fästes zirligt derutöfver, och sist om- 
f 1VT Ö

lor Martha sina tinningar med ett besynner-
Ijrrt » •

'Jenformigt, stärkt, styft, blåadt och finkrn-
W Stycke trâdtîori omgifvet af två tums breda
^l^^na.spetsar, hvilket kallades stycke eller lin,
,j *lVaral 'l°ck endast spetsen syntes, när sedan

benhårda, skålformiga, svarta sidensars-bind- 
"°s8an , .
S^n] * mei* Sm ^ordom stel8) nu något litet liän- 

los i nacken, påtrycktes. Nu var toiletten
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för det mesta fulländad, Beraf återstod Islott de» 
Is vita halsduken eller hucklet, som knöts pä huf' 

vudet, samt de med många besynnerliga zirateb
— hvaraf somliga liknade det beryktade Mota!8 

fynd — försedda handskarna. Mor Martha var 
lin färdig, icke förtjusande och förledande, 
bländande på något sätt; men hon såg högtidks 
och vördnadsbjudande ut, och, om man just viH6 
uppkasta jemförelser och skiljaktigheter meU3" 
liennes fulländade toilette och en af våra ek” 
ganta damers, så skulle må hända åtminstone 
fördel finnas på Mor Marthas sida, — — den,
— att, då verket var fnlländadt, och Mor Mät” 
tha upplyft den lilla fem torns höga och tretui®*1 
hreda vrak-pegeln, som visade Mor Märtha <»cb 

hvarjom och enom, som si;r deruti beskådad6' 
fyrkantig, sned eller Rubformig, — — när — sï' 
ger man — denna anspråkslösa huartikel var °r 

ter förflyttad från sin interims-plats på bord«1’ 
stödd mot en mugg och en psalmbok, upp til! ^ 
stationaira plats öfver fenstret — stående i el* 
lutande ställning, — — då såg man intet teckpl> 
eller märke omkring sig till den stora förändrii'?' 
som med Mor Marthas yttre föregått. Inga kjr 
Jar, shawlar, kragar och otänkbart många andr® 
artiklar hängde öfver alla stolar, soffor, em>n°l 
och causeuscr, inga k ris t a IMi a sk or och silfrerask^ 

i oordning, inga broderade tofflor» som dansat .
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sitt håll fram efter det glatta, bonade golf-
et> eller <1 en lina, smidiga Engelska mattan, __

lngen almospher af allt livad välluktande en 
j °Cpet och Guelaud i sina parfuineri-magaziner 

llllla författa finast och dyrbarast, inga kammar- 
1,lltor, som fjeska, tänka på sig sjelfva och få 
!illibor, — — och framför allt — — — inga be- 

11''rare, som längre fram med hänryckning ut- 
ï'°Pa; "Gudar, hvilken smak!"

^ Icke dess mindre kände sig Mor Martha må
I® Hka nöjd med si^ ocli sin u tstoffering, när 

hon . ö
6,1 Korta, afmätta steg tog vägen till Ca-

Pel,sgärden.

va ^.nm M°r MSrt,la sallan brukade göra andra

'ringar än om Söndagarna till kyrkan, så sa
ge de .. '’ som mötte henne, både förundrade och
”If* "* ,U 8amt nnt,erlä,(> vîsst ic!te att fråga: 
t Vart slcall det hära utaf?" — Men, då Mor Mär- 

la svarade: "Till Capellsgärden”,---------- då frå-
jj ,

e ,ngen vidare, ty äfven i Dalens by förstod 
0; ''!‘!i finessen, att icke fråga vidare, säker att,

Mor Martha velat förråda sitt ärende, så ha-
* ® h °n (!<:t pjort ospord. Nu åter fick hvar och 
att !>PSÖra ^un Si)ken för sigsjelf; uaen säkert är, 
]jj. 1,13,1 middagen visste alla i hyen, att Mor 

'ka kyrkklädd vandrat till Capellsgårdcn, och
, o t

Jra ,lade’ att (5et var för att språka om den 
ildbasaren Herman och Majoren med den



allt vetande, allt förstående, allt förmående P*'

Med ett litet knyte af de omtalade förträff' 

liga Larsmess-päronen i handen vandrade !Vl°r 
Martha imellertid öfver gärdet och öppnade s»art 

den åldriga, men väl bibehållna röda porten, s®10 
förde in till Pastorns boning. Gamla Caro skä^' 

de nog och gjorde många krumbugter omkri1^ 
Mor Martha; men, som han i allmänhet end®^ 

var att anse lika med en avertissements klo®*1*

på en dörr, förfärades ingalunda Mor Märtha. til'

an trippade öfver gården, vänligt sägande:—0 

dag, Caro! Inte ska’ Caro skälla på mig; kom k'1'

så jag får klappa’n! — — — — och insteg ^ 

detsamma i förstugan, lätt och anständigt si®^ 

hostande.
Pastorskan, som rustade i sitt kök, hade fe'

dan af Caro fått en väckelse att titta i fetistr1uti

och, efter en liten förmaning till pisan att fli"» 
skumma och inte låta grytan flängkoka, gick I)öil 

i dörren och hetsade vänligt och fryntligt 
Märtha:

— Välkommen, välkommen, Mor Märtha! — ^
— Var — så god och stig på, krusa inte, — få 

ber, — stig på, — stig på! Det var något 11 
tid, sedan Mor Märtha helsade på i Prestgård®" 

Sitt ned, sitt ned! Krusa inte så myckel!
— så god!
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^*a denna vänliga välkomma — svarade Mor 

ïrt^a '»âgot artigt, ora allt det besvär hon gör, 

1 ändtligen persuadera sig att sitta ned.

glas fint brännvin — med sött och pome-tai,s i
1 a» — —• — på hvilket Mor Martha dock endast

^ 'ärkligt stnuttade, och en skorpa, hvarafhonen-

st het bitar så stora som ett canari-frö, och der- 
Pà rriM.i p
^ 1 1 ramIänclerna knapprade,-------— blefhen-
t>eh^eila8^ *^en 8astvan''8a Pastorskan erbjudet, 

tj ’| 8e^atl den vackra och för rågbergseln så 
s„ '^a v»derleken, med mången upprigtig tack- 
,,Seke den gode Guden, var afhandlad, då
«Ohja . r,
9t Ö ”as,orshans nyfikcnhets-ådra något litet

välla, och hon letade nu bland det ansenliga 

af sina qvinnofrågor, h ulken soin bäst 
d ^ Passa, för att af Mor Martha få veta än-

"r^tle
k,l,Ule

flamå|et
med hennes besök, helst hon nogsamt

att
att ett sådant nödvändigt skulle finnas, för

^ midt på blanka söckendagen, locka ut

st'Hsamma och husflitiga Mor Märtha. Mor

°rs k ^ ater *lal'e el1 °h«lydlig hog att vidröra
«hl ttl s'" vandring, utan knapprade tyst på

^*st °r*>a’ e^ler en sagtinodig fråga, om Herr
ra vore hemma eller ej.

— j J
4 VI88t» ja visst, hjertans Mor Märtha!8M

ä|>ller

h

Ig t) ’ J
BdS or8^ari* ~~~ Han är visât både hemma och 

er nu som bäst med vår Henrik; — — 
8nart slutat, som jag tror;-------men Mor

läs
väl
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Martha har väl inte så liråtltom; kan väl sitta^ 

än en liten stund hos mig, här ute i köket, i11”, 
dan jag aer till mina hallon. Hor’ mår sonen !>e# 

nes? Bra, hoppas jag; går i scholan och läser 
H nr’ blef Mor Martha nöjd med sin ny a piga,8,111 
hon tog i stället för gamla Anna? Galant, hopP* 
jag, ty det var en rask tös, villig med allt ock111

gen slänga, så att om henne är det ej Mor 0
tha vill tala med min gubbe. - Vill kai>! 

Fast nej

sk

angifsa sig till nattvardsgång? — 
är ännu en vecka dit.

Som Mor Martha gerna ville undvika att
någon annan än Pastorn sjelf redogöra för rät"

orsaken till sin vandring, tog hon nu pärorik11' 
till pretext och sade, — upplösande detsamin8' 

— Larsmesse-päronen hörja nu så smått att 
na. .Tag tog ned litet i går aftse, ty jag vet* 

gammalt, att de smaka Herr Pastorn.
Pastorskans nyfikenhet späddes nu upp ^ 

tacksamhet. Skyndsamt framtog hon en tallr,C 

och under många hjertliga tacksägelser p 
hon på tailricken både de päron, som lågo i

/

tet, och dem, som under kruset och comptime11
ne fram och åter rullade under kökshyllor,
och bänkar. Men dessa aftorkades med det r

[it1
förklädet och förklarades af Pastorskan sow 
goda. Nu kom lilla Gertrud, lockad af päron-l*'9

jjl
gen, oeli Mor Martha förstod ännu en gån?
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ürdcîa Pastorskans nyfikenhet, hvilken icke ändå 

81 eä af päronen, men som nu upplöste sig i 
"10(iet‘ig stolthet och förnöjelse, ty Mor Martha 

11!1< e aldrig sluta att berömma — ”det söta bar- 
6t’ ^en välsignade lilla Gertrud” — — — för- 

U(ltira sig öfver, huru mycket hon vuxit, sedan hon 

Sl s®g henne, kringklappa och smeka henne.
Gertrud, ren och nätt som en liten docka och 

e^fcr som en cherub, med sina knappa fyra år

‘tacken, lånade sig småleende åt alla dessa öm- 
h ets-1.~Uetygelser, ögonen likväl troget fästa på pä- 

ailricken; men, som tpjnnans förutseende är
atroli
terij

'S1! hade Mor Martha i sin kjortel-säck yt- 
Sare tvänue alldeles oberäknade päron, hvilka 

< vn den lilla lyckliga Gertruds egendom.
öö

«ch
0rren imellau kök och förstuga stod öppen,

Sent emot densamma var den dörr, som gick 
till p D
jj astorns eget ruin. Den öppnades nu, och

eilr’k koin derifrån. Mor Martha tog sig nu mod 

... ’ t:lgade ytterligare, om Pastorn var inne, hade 

' etc, etc., och inom ett par minuter stod honi p

V;
ftstor

fa
“s rum, utan att Pastorskan ännu kunnat

ut ändamålet för hennes besök.
t!iai ^^ommen, välkommen — käraste Mor Mar-

ïsurn lefver verlden med eder? — sade Pa- 
Hftrn > ,

’ la !lan vände sig från sitt skrifbord, för att 
j. ,rSe* *uarföre man så långsamt och ovantöpp- 

ü Dürren.
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Mor Märllia bara neg.
— Det är ett varmt och härligt 8ommarvätlcfl 

dag, Gud vare prisad! —återtog Pastorn och dr»i 

fram en stol åt Mor Martha. — Sitt ned, kär“*1' 
Mor Märtha! Vill hon icke hafva något svalka^" 

att dricka? Har inte Mor bjudit henne det? ^ 

ser så varm ut.
Men Mor Märtha betackade sig högeligen^ 

kom nu fram med några ursäkter, öfver att i1®" 

kom till besvär, att hon oroade Herr Pastorn »)•1,1 
af smått krus, som menniskorna i alla klasser''3"1 

sig vid och hafva så godt om, fast det låter* 
olika.

— Skadar visst icke — svarade den gode h6" 
den; — skulle jag besväras af mina kära och ^ 
derliga sockenboars besök, så vore jag icke f)' 
att få dem. Gifve Gud, jag alltid kunde lje"! 

dem, så som jag ville, att de icke ansåge sina 
dringar till mig som att så på hälleberget! H*" 

är nn Mor Marthas ärende egentligen?
För en client eller supplicant är detta en ^ 

signad fråga. Han ser deraf, att det orakeb ^

»ill anropa, icke ämnar förblifva alldeles döD
hans begäran eller klagan, utan gör sig färdig*a 
emottaga den, hvilket är en outsägelig lättnad ^ 

den hönfaliande, hvars lott i alla fall är och 
blifver hård, helst om — — — som det så 
ligen ofta händer — den bedjande, midt
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hv

8*” tvungna ödmjukhet, känner det djupaste för- 
a'tti den största vanvördnad för den gudom, viel 

ars fotter det jernhårda ödet befaller honom
hjelp — beskydd — eller-----------------endast

rdttv«sa. Då är supplicanteiis lott ändå i alla fall 

Sa'iska hård. — Ja, så härd, motbjudande och vidrig, 

han, oin hau har hjerta i bröstet, och orn hans
b e®^ran blott gäller honom sjelf, och icke andras
Hka och välfärd deraf beror, — han gör aldra 

b“ ’ &uaat att — — — — vända oraklet ryggen och
ttle<' Ittifvudet höj dt vandra samma väg han kora- 

*1’ Hka fattig, lika ohefnrdrad, lika ohjelpt och 

!>rd på alla sätt, men rik, sje/fständig och obe- 
0eride J känslan af eget värde, i känslan af att 

vara värdig, hvad han icke en gång bryddesig
°m att bedja om, och som nu

* 1'ända kastas till en ovärdig.

Jlj.» *°gen enda af dessa känslor iutog Mor
art,'a. Hon knippade litet på förklädet, något 

^Ä|sduken, hostade litet, men föredrog sedan 

arende, som vi för länge sedan veta — var:
^ tt Iüen gode Pastorn sjelf skulle hålla den lilla
“httj
Hl

Predikan för den ystra faderlösa pilten, som 
°r Martha i sin stora och verkliga ödmjukhet 

8ltt ringa sjelfförtroende icke ansåg sig vuxen. 
Allt för gerna — svarade Pastorn; — skicka 

S hit gossen, att jag först må hafva reda på 
*tea Honom sjelf, inan jag bannas! Man må
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icke fälla dom, förrän nian hört båda parten13' 
Ar eder Herman skyldig, så skail han af mig a**' 

varligen varda tilltalad; är han åter oskyldig eHef 
åtminstone ursäktlig, såsom jag, af det lilla jag redaI1

hört, förmodar, sä------ skall jag väl äfven då v#
att vända saken til! gossens gagn och nytta. Il ä uti el' 

serna i lifvet — käraste Mor Miirlha! — är o rik8 

källor för dem, som veta att ösa ur dem. Ingt" 
tilldragelse kan tima, som ej kan vara frö till ('' 
godt eller ett ondt. Skicka mig gossen — låt t»’» 
se — icke i morgon, ty då är jag sysselsatt, och icke 1 

öfvermorgon; ty dä har jag en liten resa för mH1 
men dagen derefter är han välkommen.

Mor Märiha neg och tackade, torkande nig1'* 
stilla tårar ur de milda ögonen. Pastorn ruskad 

hand med henne, förde henne sjelf öfver gård1'11 

och sade vid porten: ”Gud vare med eder. lU0*1 

Märtha!” — och återvände till sitt skrifbord.
Ku var Mor Märtha nästan alldeles lugna1'' 

Icke så med Herman: — lian hade nu flera 
bekymmer oeh förargelser: i scholan var nu met’0' 
drägligt. Ingen Henrik att fä råd utaf och att ^ 

och då få göra en betydelsefull mine åt. Ingasrn0' 
herrar frän Djupedal, för hvilka det smakade Her 
man så otroligen väl att visa sin öfverlägsénhet 1 

alla — så väl kunskaper, gom ridderliga och hal*' 
brytande bragder under loftimmarna. Den fö'r® 

laste nu Latin för sin fader — Herr Pastor»'
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*e,lttare skulle nu göra detsamma för en informa- 

0ri hette det i scholan,— och Herman, som varit 

lS 811 ä 11 öd, försigkommen som Henrik och långt 
U|'er de båda gossarna Prsköld, han skulle ännu 

**a i sand —- och läsa på upphängda taflor och 
heller;

^etta förtröt Herman otroligt, och — besyn- 
herljgt nog — han utöste sin vrede mest på de 

ja fickorna, som äfven gingo i scholan, och hvilka 
jan ^örut ej brydt sig om, men som det nu föreföll 

0110,n alldeles skamligt att läsa tillsammans med 

vara moniteur för. Iläraf kom, att han då 
^ (lå nöp dem litet smått, kittlade dem och gjor- 

em allahauda små puts; men, gräto de stac- 
öarnen, så gaf lian dem lakritsbitar och hvad 

^ nat han kunde hafva i fickorna, ty det goda 
■lKrtat kom då i strid med det sårade högmodet

kar8

h

°e!» de„
k

q>ästa egenkärleken. Till Hermans be-

i*å
^!lit»ier korn äfven, att Sångar-Jan ännu icke fått 

'iol, och att Herman således gick miste om 
lör honom ald ra som käraste lectioner. Han

gon

tog
ell

s nu som oftast midt i förtreten tväune käppar
stickor, höll den ena som viol under hakan

Oçjj n »,

t| ort'e ’lo» andra som stråke samt spelade på 
j. 4 Satt förfärligt, ined accompagnement af hög- 

sanSö non slutade oftast med att, — af för- 
bdse öfver det döda och ijudlösa instrumentet,

Stands-Paralleler, I, O.
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bryta af via! surrogatet ocJi kasta stumparna så 
upp i luften, soin hans redan ganska senfulla af11’ 

det förmådde, och sedan var det just icke oiü°J
!ä<rt, att han kastade en liten cd och en dito l>0

° ’I-

telse på-----------Herr Majora på Djupedal, h'1
ken han i sin harm kallade înrgrodan, ett djur
Snilket Ilerinan alit sedan sin aldra spädaste ha1'11 
dom haft en oöfvervinnertig afsky. Majorens 0,1 

letsdrag, särdeles mun, — hade verkligen en tl 
vålnad af grodans, octi, ju mer Herman tänkte ?l[ 
in i dessa likheter, både leka mliga och intellect!)8 

la, dess mera vedervillja kände han för så väl 
ja ren som andra grodor. Att han till de an1^' 

gossartie meddelade sin upptäckt, likasom till
vän och förtrogne — Sångar-Jan, behöfva vi let*3!’
past säga, och inom ett par dagar var man ense o*

b yen, d. v. s. ungdomen, -- att med grödan »ie
ii a des Majorn, med toss ån — Majorskan, och >*£ 
grodungarne smä-herrskapet på Djupedal, h'i^6

skämt gaf anledning till mångfaldiga lustiga, om )' 
icke så lina eller sinnrika, infäilen och a 11 u s i on e f

Ännu ett bekynimer tyngde Hermans själ:
visade sig alltjemnt allvarsam ocli biföll,c

ke genast, såsom hittills, alla Hermans ftnskniDÜ
Märtlia

och upptåg, och, när hon en afton hörde Iîcr"1 
och Sängar-Jan gapskrattande både uttala och :*i'

improvisera sin harm och leda — till Gr°



, hvar och en i synnerhet och alla i ge- 
sade hon:

~~ Tyst, Herman! — Jag vill alldeles icke höra 
*% likna hederligt och anständigt tolk vid oskäli- 

ga °ch otäcka creator. Och, hvad Jan beträffar, 

tycker jag, att han, soin är en gammal menni- 
skulle hafva litet mera vett, än att göra sig 

med ett barn öfver hederligt folk.
Hederligt folk! — svarade Jan, skrattande. — 

a’ ®*dant letnnar jag alltid i fred, ty allt sådant 
eker om Sångar-Jan och hans viol och hans vi- 

‘ °ch allt hvad som duger, och ger Sangar-Jam 
<lll mat och dricka och en styfver med ibland och 

r~" framför allt vänligt och arligt mot SångarJan; 
r“e” Jet der förb. byket pä Djupedal har intet mer 

^er och ära i sig än mina gamla skor, och mer

----------— slutade b®*1

J

aktar Jag dem heller inte!

®in

#til fastad e dervid sin gamla förslitna toffel fram ef- 

golfvet. Och denned började han sjunga en visa 
en — adelsman, som toppved en bonde, til! stor 

0rni>jeise för Herman, hvilken aldrig hört den förr.
Mor Martha brydde sig hvarken oin att höra 

I rPä, eiler att disputera med honom, utan syss- 

, e * spiseln med aftonmåltiden, hvars doftande 
höll Sansar-.Jan qvar.

I Morgonen derpä var justr/c-«, dä Herman skill*- 
"’finna sig hos Pastorn. Nu gjorde Mor Mär-

tjj j
’ #0na mången qvinna gjort före henne, —

m
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hon lockade Herman i fällan. Hon liatle alltid 
utan att just hittills hehöfva ångra det, varit W 
eftergifven och för medgörlig rnot den ystra g°s‘ 
sen, och, som hon nu fruktade, att det ej tor('É 

blifva så godt att få Herman godvilligt att gå 
Capellsgården, om han i förhand fick veta än^3' 
inålet för denna sin spatserfart, så sade Mor M®r' 
tha, med denna bekymmerslösa ton, som om hff|1 

hvarkeu visste eller anade hvarföre, att Herm311 

skulle gå ett ärende till Capellsgården.
— Hvad skall jag hafva med mig dit? frag3^6 

Herman.
— Ingenting. Du skall bara gå in till Påstod1,
— Hvad skall jag göra der? Det vet väl M°r'
— Nej, ingalunda. Ilan vill tala vid dig.
— Det var konstigt — sade Herman — och 1 

hans unga, lifiiga phantasi, — derMajoren i
ta ögonblick var alldeles förgäten, — upprann gc‘ 
nast en hel rosengård af formlösa, ljufva anii>£a( 

och förhoppningar.
— Kan han villja tala något om scholaii °c^ 

läsningen, tror Mor? — frågade Herman orol<£f' 

— nien ljuft oroligt.
— Det vet jag inte. Jag har ju sagt dig, at* 

jag inte vet, hvad Pastorn viil dig. Men ^|l# 

helgdagskläder skall du taga på dig och
dig väl i syn och om händer och hals.
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Grubblande och förundrad, gjorde Herman rae- 
Maniskt, men pnnkiligt, hvad modern anordnade.

— Hår har du en gnista tvål och här en vass- 
HoP«, — sade Mor Martha —och Herman doppa- 

(let Ulla brunlockiga hufvudet, — som nu var 
8a fallt af ungdoms-myror och skyhöga förhopp- 
ni'igar, — i det friska vattnet. Med sorgfältig hand 
®ne'l Mor Martha sjelf de röda kinderna och den 

pannan med tvålen, såg sjelf till, att de sma 
a,1derna voro i behörig ordning, och hjelpte se- 

Herman att påtaga söndags-habiten af mörk- 
att vadmal, under hvilken glimmade den broki- 
yllevästen, hvars ränder formerade en liten snö- 

^ niidt öfver det unga, af — glädje — oro —- 

dunkla förhoppningar — klappande brostet. 
böndags-hatten nedtogs från sin spik, och Her- 

^ ar> förglömde sjelf ingalunda att taga en liten 
^P) på hvilken han utöst hela sin talent i bild- 
”Sgeri, vid lediga stunder och då det regnat, så 
^ han ändå varit tvungen stadna under tak. 

Sålunda utstvrd, vandrade unga pilten den
\:îii J 7

^ {!*nda vägen framåt till Capellsgården, under 
6ra funderingar hit och dit, än han någonsin haft 

Garo och lian voro förträffliga vänner,' och 
jj^kopen knöts fastare genom den brödbit, som 

^fnaan ingalunda förgätit att stoppa i sin vest- 
*tk» ~ Ca ro „I,

Hroligt började dock Hermans nnga hjertaatt



slå, ju närmare han kom förstogu-porten. Den i°f' 
sta varelse, han upptäckte, var filla Gertrud, 60,11 

glad och rödblommig korn springande och l|0i’ 
pande emot honom, emedan hon rätt väl käi^® 
honom, sedan lian lekt med Henrik. Nu strök ®|! 

af de päron, som Herman till hennes hroder m1'" 
tagit, och, tacksam derför, tog den lilla söla fl,c 
kan den darrande Ilerman vid handen och för^ 

honom till sin faders dörr.
— Der, öppna der! — Jag kan inte; men 

inne är Pappa, — sade flickan och pekade upp P 
den gammalmodiga dörrklinkan och sprang se*la 

med sitt halfätna päron.
lirkade tummade

kd;.,::?!!;: iW

liliA
il II Ii!;
7

-Î
„ iit liä....

$é?>

sm vas
erman

ligt framställd*
vauade blickar, och hvaröfver hans minne i
der framgent kastade en viss magisk dager,

hand pl låset, och, oaktadt Pastorn två gånger UpP

repat: ”Stig in!”-------måste dock Henrik, som
inne hos fadern och läste, komma sin vän till hj^ 

— Kors, är det du, Herman! — sade Henrik ^ 
gladt. Men nu var Herman hvarken glad elier 1'^ 
Iljertat slog, händerna darrade, och han skif,ä 
färg gång på gång, under det han, för att hels® I 
Pastorn, bondaktigt skrapade med foten och 111,1

e och knep sin hatt, tills den--------------- sp
Det vore kanske icke så alldeles ur vägen 

beekrifva det rum och de föremål, som nn så p* 

sig för Hermans nyfikna och



lRke alldeles så förtrollande som i första ögon- 
!)''eket, doek alltid med en magt och inverkande 
kr»ft öfver Hermans sinnen, som andra nyare, tn- 

Sfcn gånger större och ovanligare föremål fraimle- 
lt'8 förgäfvcs a ifordrade honotn. På sin dödsbädd, 

,Vlidt under en brinnande affaire, skulle säkerligen 
ri«rman kunnat troget afmåla detta rum och be- 

*^ritva denna stund, ty den var inristad i hans 

tried dessa eldrunor, som minnet nedskrifter 
Jenna öfvergångspunkt från barndom till ung- 

Denna stund afgjorde dessutom öfver ller- 
"la,,s framtida öde, och det är icke sådana ögon- 

som minnet någonsin tappar bort, De stå 
(Par med hela sitt sceneri, långt sedan månget 
8l|,'at härligt och tjusande förenaål, vid hvars för- 
**a anblick vi häpnat af beundran och förvåning, 
^r,'nknat i glömskans grumliga flod.

Rummet var ingalunda stort och hade blott 
®U enda fenster, något högt sittande, med många 
°cl1 små rutor framför lrvilket hängde en liten 

0rt och snäf netteldnks-gardin, det minst snö- 
!l'ita och af renhet bländande i hela Pastorskans 

^U'r|igt snygga hus; dels deraf, att den insög rö- 

1 " från så mången härlig tobaks-pipa, dels eine« 
'Ul Pastorn alltid tappert och länge försvarade sin 

fenr<iin, hvar gång tvätt- och rengörelse-febern på- 
^"lri ffans kära Inisära. Han måste väl i denna 

a strid slutligen gjfva vika; men sällan skedde
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det, förrän gardinens couleur redan öfvergått fri'"
snöhvitt till askgrått, och vår goda Pastorskas sa»'
ta malande — i ett högt brummande. Nu f,(

just en mellan-period, och gardinen således lj1,j‘
grå. Fenstret var geut emot deu dörr, gen0'11

hvilkeii Herman inkom, och framför detsamma s,o('

ett stort svartmåladt skrifbord, öfverhöljdt af p«f
per och diverse böcker, ett horn-bläckhorn af el1

nästan gigantisk dimension, en dito sanddosa,
spensligt, släckt sommarljus i sin blanka messing®'
stake, Bibeln och concordansen, liggande uppsW
na öfver hvarandra, och slutligen en mycket g*,r
malmodig och helt låg bordstudsare af messing 1

många besynnerliga zirater, der man både ^
änglahufvuden och draksvansar, meu med ett kl®1*

och ljudeligt slag samt högt och jemnt knäppa»^'
På sidan om bordet, till höger, hängde en a1"'

venledes gammalmodig barometer med herre
fru i paraplue och parasol, som alternerade att stig®

*

ut och in. På ett skåp, äfven till höger i rutnm6 

och fullsatt med böcker, hvara f de flesta rvggaf|l(i 

paraderade i svartbrnut skinn eller grågult perg*' 
ment, — stodo tvänne mindre glober i sina svar*3 

ebenbolz-ställning ar. En pipställning med n§gr® 
större och mindre tobakspipor intog ett hör» ^ 

rummet. På ett litet besynnerligt hörnbord 
gammalt barbariskt bildhuggeri, h vilket stod un«'^ 
piphyllan, voro några småsaker, som stått der 1
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“^tider, och der bland annat en stor tobaksdosa
gp n*

Sjutet jern, med klumpiga upphöjda figurer på, 
Vilken Pastorskan ofta visade främmande såsom en 

markvärdighet, emedan hennes farmors broder fun- 
,lll: ^en i jorden. På a Ha tomma ställen af väggar- 
na hängde chartor, hvarken nya ellerjust så ti!I- 
ûflitliga5 men med oändligen granna färger illa - 
^hierade. På några spikar vid dörren hängde 
'tatshatten, sommarhatten, cachetten ocla en af 
a^t statshatt. Under dessa stodo diverse större: 

utiodre spatserkäppar. Öfver spiseln hängde 
Portrait; men hvems, det blef hvarken Herman 

nianga andra slug på. Vid ett bord af mau 11 e i'

«nr
“‘skill
**krifb

SUs-blg
*äk

ett annat iiörn af rummet satt Henrik
'ga böcker framför sig, dessutom ett pa 
ocker med kardus-pappers-omslag och e
sckhorn med en fjäderlös penna uti. E 

"ctafia med vidsittande griffel och harfot hän.
deröfv er. — Mycket annat fanns ytterlig

en

fe 
af
$in *.,

'u befattat sig med bokliga och lärda sysse: 
ait«ljiära

1 cl 111 a mm, h vilket fullkomligt bar präg 

studerkammare, tillhörig någon, som i ali

'gar.
tjälen i allt detta, eller Pastorn sjelf, var en

“hlrgj, ,e man “f reslig vext, med breda axlar, och
j,( ^ han någonsin gått rak och visat sig i sin f 
^ n^> skulle man kallat honora en ståtlig 

Men en alltid något framlutande stälinb-.'.'
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heröfvade honom detta epithet, på samma g*11“ 
som det gaf honom ett fromt och mildt utseei'd®' 

vittnande om mycken inre ödmjukhet; men, d"1
3,

som misstrodde, att det äfven betydde en yttre 9 
dan, den misstog och irrade sig synneriigen. Ba'|!
yfviga hår hade fordom varit glänsande svart; n*e"
nu syntes deribland oändligen många mjellb'*1* 

hår, hvaraf det hela fick en nästan vacker l>®? 
grå färg. Hans öga var mörkt, djupsinnigt, t116" 

mildt, och omkring munnen spelade vänliga oc"
all'

1)1*

goda drag, äfven när dessa voro i hög grad 
varliga. En temligen vacker och snygg grå 
liemväfd sommar-rock (Pastorskans triumph) bä"? 
de vårdslöst på hans axlar. Skor och blå li||l,e 
strumpor betäckle hans tillräckliga och stad'?* 
fotter. Halsduken hängde på den gam mal modi?’ 

länstolens höga ryggstyre, i hvilken Pastorn, n* 
Herman inträdde, satt vid sitt skrif- och arbetsl>°r 

— Hvem der? — frågade han, utan att v5"1' 

sig från bordet ocb fortfarande att skrifva.
Det är Mor Marthas Herman, Pappa lill®t/

d
svarade Henrik, äfven något förlägen öfver 
så oväntadt besök i faderns studerkammare- l

— Så — så —svarade Pastorn, skref ytterlig9 
ett par rader, kastade en blick i concordat'96

£ |l
därefter en i Bibeln, skref åter ett par ord
vände sig sedan åt dörren, der Herman stod I

fl*'
den af Pastorskan sjelf tillspikade mattan, sortv
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tycktes Herman vara något litet — sammansatt 
af glödande kol.

Imellertid hade han dock haft tid att med
återstå beundran öfver alla de nva och okända 
f"0rcmål, han såg, kasta blicken rundt omkring rum- 
®et och vexla några ögonkast med Henrik, hvars 
8,lla lott, att få sitta här inne och arbeta vid det 

bordet, han ansåg afnndsvärdare än allt hvad 
8,1 i hast kunde länka sig af jordisk lycka. E« 
asl*8 blick på en uppslagen Orbis Pictns bade 

»flockat honoin en djup suck; men hela
a,,!i förvåning, hela han« beundran, alla bans

8 a , «
dtunds-känslor veko alldeles åt sido, i samma 

s('"blick Pastorn vände sig om. Kinderna fär- 

ännu högrödate, skrapninsarne med ena fo-
te u i •• ,

»orjade åter, och hatten tormenterades for
mligt.

ti?
åi

Så — så tilltalade honom Pastorn vän-
fcl °ch uppmuntrande är du den hederliga 
°r Marthas enda son? Ja, nu känner jag igen

d)n-
, s danska väL Kom närmare, min gosse! Var 
. e r®öd for mig, kära barn, jag är ju icke far-
fj n I -

ö' Jag vill språka med dig litet, etter jag vet, 
* öu ingen fader bar i lifvet, och att din rno- 

bar nog nlaf att fylla sitt eget värf.
Herman torkade sig litet i ögonen med afviga 

udcn, mer af vana, än just af väta, — när P»- 

11 »3.tade hans döda fader, oeb repade sy»)>»»■-
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lige» mod, ty deraf hade Herman nier än vanligt 
fast det nu något litet svikit honom, lian Iyfte 
allt mer och mer upp det lilla brunlockiga hutV»' 
det, och slutligen såg han ganska frimodigt P* 
Pastorn med sina stora mörkblå ögon, under del 
denne tilltalade honom:

— Jag hör, att du lär vara en svåra larder karl » 
scholan. Scholmästareu berömmer dig mycket. 
hr mig ganska kärt och alldeles så — som sig bob 
att du nu i dessa dina yngre år lär dig allt sådan1» 
som du sedan i hela din lifstid ta r nytta och glii<UÖ 

tttaf, fast du icke mer får tid att dagligen of'* 
det, när du vuxit upp och kan bjelpa Mor din 
skötseln af hennes bya-lott.

Herman drog en djup suck och kastade e‘l 
vemodig blick bort på Henrik, som låtsade l»5® 
öfver en Latinsk Sexa.

— Att du läsep, skrifver och räknar försvarü»1’ 
— fortfor Pastorn — är en god sak, särdeles »"* 
du dermed förenar ett godt och anständigt upP' 
förande, Ii vilket man har rätt att fordra af i»'a( 

och en menniska, helst den, som maa ser att d*9 
gode Guden begalvat med begrepp, vett och 
stånd att lära sig med lätthet, hvad lian ej ve* 

förut. Dessutom bör du, min kära Herman, —■* d9 
heter ju så? — vara dubbelt så uppmärksam P® 
ditt uppförande, och din vandel, som andra goss®1’’ 
hvilka Försynen tillåtit att behålla sina fä det 1
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^^et. Den gode Gaden, h vars störsfa egenskap 

ar den osvikliga rättvisan, lägger aldrig börda på 
"aSon> som den icke kan bära, och, då lian från- 
tos dig detta stöd, nedlade han på samma gång i 
ditt h j e r t a och i ditt sinne förmåga och kraft att 
^d'fva en god och rättskaftens man, last du blott 
®lade en öm och eftergifven moder, soin vakade 

°ller dig. För henne vore äfven en vanartig son

dubbel sorg', ty hon hade då ingen, som dela- 
htinnes bekymmer, ingen tröst, ingen Iijelp, 

''det stöd på sin annalkande ålderdom. Du ser 
Liedes, kära barn, att do, vida mer än andra af 

' 11 »hier, är skyldig att vaka öfver ditt upplö- 
^'"‘de o c h lägga dig vinning om, att det blir så 
^‘"'derfritt och vackert som möjligt, hvilketaldra 

a»t sker, om man flitigt har i minne och bjerta, 
°ch icke endast på tungan, de härliga lärdomar, 
S°m man får af katechesen och vår Frälsares före-
Uo,1|e, som, ehuru Gudasänd, betedde sig som en 

a’miska, på det menniskorna i alla tider skulle 
llafv'a något åskådligt att rätta sig efter, något 

tempel att fullkomligt följa. — Du förstår mig, 
llet 8er jag i»å dig.

Herman hade ömsom blickat ned, ömsom upp; 
,l'ta af en besynnerlig ingifvelse, deruti lians lilla 
^jlctydliga samvetsqval samt stora fintlighet och 

arsyathet skarpt framlyste, sade han, utan be-
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tänkande och endast litet skrapande med foten» 
for att hålla contenancen:

— Nådig Pastor! Jag hör tydligt, att Majore11 

på Djupedal har sqvallrat på mig.
Pastorn hade ganska svårt att ej småle vl1' 

detta slag på spikhufvudel; men han fann sig <|C^ 

vände Hermans anmärkning emot honom sjelf.
— Ingalunda; — svarade han — men trolige" 

har du något att förebrå dig mot Majoren på Dj11' 
pedal, hvaraf minnet just nu kom dig att förm»1'1* 
sådant. Tycker du inte om Majoren på Djuped"1'

— Nej, sade Herman, utan all stamning, end3"1 
skrapande litet å nyo, — nej, Nådig Pastor! — d«* 
gör jae inte.

— Och hvarföre det, min son?
— För att han är elak.
— Det passar ingen, och minst ett barn,»1® 

döma så fort och så illa om sin nästa, — gad® 
Pastorn allvarligt, fast mihlt; — men, när det sfc«1*' 
»å måste det föras till bevis, mest derföre, "lt 

mer upplysta menniskor må kunna öfvertyga el 
barn, att, hvad som synes dem vara elakt och >1*® 
?jordt, oftast är en frukt af nödvändigheten oc1' 

ett oundvikligt sätt att behandla ett barn, om 0 
detta skall framrusa i lifvet, likt ett v ild t, °' 
tämdt, oskäligt djur. II * a r a f dömer du så led 6®r 
att Majoren på Djupedal är elak? Låt mig ^ 

höra det!
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För att han slåss!
~ Har han slagit dig? Och hvarföre detta?
— Ja, två gånger; men det bryr jag mig i ute 

°m' Han har väl gjort det, som värre ar.
" Och hvad då? — frågade Pastorn, som hade 

e,i verklig svårighet att inte småle, ly hau hade 
"nder tiden fått någon reda på saken.

Han har ju slagit sönder Sångar Jans viol! 
~~~ Svarade Herman med en så fullkomligt tragisk 
Iiist och åtbörd, och med stora, klara tårar i de 
Ithxtrande och talande ögonen.

Ja, — om Sångar-Jau icke förolämpat Ma- 
J0r«n, Så var det illa gjordt, det äronekligt, heNt 
"'n det var gjordt med villja, och icke, — som vi 
s^°la hoppas, för Majorens skull, —- af våda; och 

1 aha faij; ma — för den stackars Jan, som uä- 
8*a,t icke kan föda sig med annat än sin musik, 
*,nedan han i yngre Iren försummade att lära 
S|? en nyttigare och bättre handtering samt tro- 
^8ett föraktade råd och lärdomar af föräldrar

0clt andra äldre, klokare mennisfeor. Men, hunt
I ** T

”arrn-edi än må vara, så bör väl icke da uppstiga
II 'arken som Majorens asikiagare eller domare, 
eic'1 a Id ra minst som den, hvilken anser sig berät- 
*l8»d att bestraffa lians geruingar,-------anmärk-
te Pastorn,

~~ Det har jag inte gjort heller» — svarade
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— Ilar du icke på något sätt sökt att förförd^* 

Majoren eller någon af hans närmaste? — frag®' 
de Pastorn allvarligt och litet högtidligt.

Herman teg, slog ned ögonen, klippte I 
med de långa ögonhåren — och kyrkhatten ^ 

nu den aldrasisla knäcken, — likasom II erin1,111 

rosenfärgade förhoppningar det fått förut.
— Jag ser af din förlägenhet och hör af l1*11 

tystnad, — fortfor Pastorn — att du icke held1 

är utan skuld, utan att ditt samvete anklagar 
för någon illasinnad gerning mot Majoren, falit 

oina läppar tiga. Du skäms att tillstå det; mel1

du är ännu icke förhärdad nog att villja »(T*
eller ljuga för din Gud, som ser dig, och för nds’ 
lians tjenare, som frågar dig.

— bota Pappa, var intet ond på Herman! ^
kom Henrik gråtande fram från sitt bord, öfl1*

bedjande och klappande fadern.
— Tyst, min son, och gå till din bok! — svar®' 

de Pastorn — Herman skal! sjelf besvara rid11 

Iråga, och derpå beror sedan, om jag kan va>a 
nöjd, — eller tvingas att vara missnöjd med hr 
nom. Att vara ond, det förbjude mig den g0' 
de Guden och mitt bättre vetande. — Ilermai1* 

jag uppmanar dig ännu en gång att svara ndéd 
Känner du dig icke saker till någon ond gernit^ 
mot Majoren eller någon, som honom tillhör?

En inre strid föregick nu skenbarligen i»0,ïî
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for

Borman. Kardborrarnc, svällande ocli rurula, sväf- 

Va‘^e oupphörligt för hans pliantasi och på hans 

PP®1'; men han var icke i stånd att finna ord 

att bekänna denna sin enda veterliga synd 
m°l Herrskapet på Djupedal, ty gossarnes ömse* 
pUli8a osämja tyngde alldeles inte hans samvete. 

®storn såg, htiru hans goda villja arbetade mot 
'‘Egenheten och det kränkta högmodet, och mihlt, 

löt‘11 allvarligt, sade han ännu en gång:

"" Herman, svara mig nu frimodigt och ttpp- 

8li ty nu vill jag icke fråga dig flera gånger 
ei1 sak, som ändå står skrifven på din panna. 
Herman tog sig med våld litet mod, och, med

Hgligi]
Oft)

en k ■tappt hörbar stämma, sade han:
Jo, — härom dagen råkade jag att kasta en 

Ve med kardborrar på dem.
~~ Rakade!--------sade Pastorn med eftertryck.

J sjelfva det ordet ligger ämne till en lögn. 

11 vttl dermed låta mig förstå, att det var afm- 
a' s°tn kardborrarne af dig kastades på dessa

^611 nis k or.

jj hvälfde sig rättskänslan från bottnen af
eroians bröst och bief den öfverliggande. Fri-

»äf

b

•nodi„
°cb

«it.

satte han upp hufvndet och sade högt
fent:
N det var icke af våda. Det var med

allt för Sångar Jans viol!

följde den långa, och vackra förmaning,
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för hvjlken läsaren må varda befriad ocb för?!'1’ 
nail, och under hvilken Herman någon galls’ ,al 

ganska tankspridd samt tog i fullt och noga ö£fl* 
sigte så väl barometern som globerna, ch ärtor«3' 

med deras gnbbar i ena hörnet, och Henriks
undsvärda läsebord. Pastorns vänliga och val « 
passade tillta! slutade med en måIning af Ilern’811* 
glädje, när han en gång som en stor karl, ak*®1'1 

ärad och älskad af alla, sknlle kunna biträda 8,11 

moder och gälda henne alla hennes nu v a ra«1'1 

omsorger och bekymmer.
Nu suckade Herman åter helt djupt. P ! o ge 11 

och harfven framstodo spöklikt för hans inb'^ 

ning, på samma gång som verkligheten visade ^ 
nom detta Eldorado, hvaraf Pastorns studerka"1 

mare tagit alla former i Hermans ögon.
När Pastorn slutat, bockade sig Herman; 

som han nu repat allt sitt vanliga mod, gick b3'1 

fram, tog Pastorn hjertligt i hand, tackade 
för hans faderliga förmaning, men bad godsiit* 
få lof göra en fråga.

— Gerna, — sade den gode Pastorn, som 
stort behag i den frimodiga gossens hela utse 
de och uppförande.

—-Jo, — svarade Herman och gaf sin hatt 
slut-poussetta—jag sknlle så mycket fråga,—0 
— — om — — om — Henrik äfien franidelu8 

 skall — — gå i ut-arbete.

t see“'



~~ Nej, mitt baril' — svarade Pastorn, som icke 
Viitt förstod orsaken till gossens fråga — nej, _
I, îins svaga lielsa och det tilliålle, han kan hafva 

Ätt af mig få de fdrsta grunderna till lärdom och 
^liga kunskaper, gör, att han v ili väl träda i sin 
faders fotspår, likasom du uti din; bada med he- 
(*er och framgång, som jag hoppas.

Nu började Herman bittert gråta och sade, 
6njftande: — Ja, — se, för Henrik blir det en 
8lor glädje och heder, att så der få läsa sig till 
*lrest; men för mig blir det inte så roligt. Jag 
'’^e mycket heldre läsa såsom Henrik der borta 
Vl(l bordet. Det ville jag, — och Mor kunde be- 

sin dräng. Jag skulle nog hjelpa till imet- 
8,,iK baraste jag fick läsa såsom Henrik der 

l>0na vid bordet.

förvånad såg Pastorn på gossen och den lif- 
med hvilken han yttrade denna ifriga nn- 

8kiln- Pastorns märkliga kärlek till lärdom och 

Stll<lier, och t;u hela sitt kall i allmänhet, kom
II, 1 5 stor strid med hans öfvertygelse, att man så
j'tel s«m möjligt borde befordra livar och en yng-

^"gs bog att träda ifrån den klass, till livil-

]':,l han hör genom födelsen, och den bana, som
ans fader med heder vandrat före honom. Han 

? "0rsökte öfvertyga Herman om den osvikliga san- 
U’?en. att hvar och en, som vål uppfyller det 
aif> sorn Herren sjelf tyckes lagt oss i händer,



blir lycklig och förnöjd, och att lycka, tref»3^' 
ära, välstånd och anseende kan finnas i allastån'*' 
— i alla förhållanden och ställningar i lifvet, klo1* 

man går den rätta vägen till det rätta mål«1. 
Men Herman fortfor lika fullt att gråta, ntar» alt 
af Pastorns ord finna ringaste tröst, och slu*e* 

blef, att Henrik ännu en gång vågade sig fram 1,1 
sin vrå och med tårar bad den gode fadern, slt 

Herman måtte få läsa tillsammans med hon«1*1' 
efter han så gerna ville, och att han (fader*1) 

skulle öfvertala Mor Martha att tillåta detta.
Pastorn tvekade i sitt beslut och var i s*0’ 

villrådighet, antingen han gjorde illa eller rätt1 

att bifalla eller afslå gossames enträgna begär811’ 
I en hast sväfvade den tanken förbi lians själ, ii'' 
det vore må hända större synd att beröfva vef*' 

den en trogen och kanske för sina gåfvor och a*1’ 
lag utmärkt Christi tolkare, som skulle sprida $ 

ljus och värma vidt omkring sig, än att taga e" 
motvillig arm från plogen, och .slutet blef, att*'®11 
gode Pastorn iofvade — ”se till” — — samt t®^ 

med Mor Märtiia i saken.

I en himmel af saliga och ljusa förhopp11*1’ 
gar, öfver lnilken barnasinnet utgjöt hela sitt b I"” 
dande solsken, vandrade Herman hern, och
Martha, som väntat honom gråtögd och nedslag8”1



alldeles förvånad af all dcu strålande glädje,
80111 tindrade ur gossens stora, vidöppna ögon.

Herman var för slug att ga Pastorn i förväg,
tltai1 teg med frågan om studeringen och gjorde
^°tt reda för, huru godt och vänligt Pastorn ta-
1#t honom till, hur’ han ångrade sitt ofog med
tiar‘'l)orrarna,---------- med dessa kardborrar, hvilka

*laii sedan i hela sitt lif ansåg som orsaken till
e,i 'andning, hans bana tog vid denna tiden —

0ch slutligen hur’ han vid hemgåendet fått ett
*°r‘l af Pastorskan och en caramell af lilla Ger- 
tru,i.

^0 var Mor Märtha ganska nöjd, och Herman 
°ri'e ingen lång varelse i stugan, utan skynda- 

ut> och med långa språng uppletade han Sångar-
3,1 samt bad honom enträget följa sig ned i 
|0,-Sngen, emedan han hade något stort att be- 

som alls inte lät sig hviskas.
" Vet dn, — Sångar-Jan, — sade Ilertnan, när 

6 hunnit en liten bit utom byen och trodde sig 
*,ilra för alla lyssnare — vet du! Det kunde 
klnda något. Det kunde inte vara så alldeles 0- 
^”■i'igt, alt jag icke en gång med tiden kunde
j lfva prest! Hvad skulle du säga om det,-------

j 1‘ Ha skulle du få stora ögon, Jan! — — El- 
hiir’? — Då skulle du få bo hos mig, och din 

^ hänga säkert på en dugtig spik i min ”stu- 
r®taiamare”, — — bredvid miua stathattar, och,
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ont jag hade en gosse, sådan som Henrik, så sk11®' 

le du lara honom alla dina visor och polskor 1 
wellanåt, ty för mig- skulle han läsa och studef} 

vid ett litet bord, i ett hörn af kammaren, 
förmiddagar. Hvad säger du om allt delta» 
Sängar-Jan! — var det inte nyhet, del? Ku t"1'11 

duger, vill jag tro! Men läsa gäller det, och 
vill jag, både natt och dag. Jag ämnar 
mig stickor och göra mig en sticke-käriug, 
kanske do, — kära, beskedliga Jan! — ville va 
så hederlig och hjelptt mig dermed, medan j3®' 
läser, — — sä alt jag får något att se rid
vintern, ty Mor har alltid omit om ljusen. Jo x 
jo, det skall bli ett läsande Utaf, det lofvar j3^'
--------Jag tänker, du kan väl sd pass Latin, att ^

kan förhöra mina lexor.
— Ja, bevars! det skall gå som en dans, — s*’ 

rade Sångar-Jan, bvars egenkärlek (og öfver l|3,i’ 

verkliga glädje och förundran, öfver hvad
ttVman berättade honom. — Lila på mig, — for 

han — hvad din Latin angår. Jag borstade °c 
blankade sjutton hundrade nitioåtta åt en IVW1 

*tsr och två candidater i Lund, — — och se 
-— vankades det Latin bad’ mornar och q vä H81"' 

så att det ramlade i bakvagnen. De talade 
stort annat, så det är jag visst inte ovan V'U 
och en stor glädje för både mig och Mor-1®' 
skulle det på gautU dagar blifva, om du eu *iC
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k er ^ag kom med isterbok och hvita lappar i 
^)r**>gan, gungande i din chaise — på Söndagen, 

att sedan skrika af full hals och hösta med 
llafv!,r'ia i predikstolen, så det hördes långan väg, 
0(^1 Sa att alla qvinufolka griit — så det sqvalade
0lr,hrins tiem jIa _ !)a _ |la _ ha!------- Jag
Mi!« väl se — grodan, hvad han då skulle spänna 

'’IM1 näsborrarna! Men du skulle klarnma åt’en i 
P^dikan och rigtigt hundsvottera honom med 
»esked.

Nej, fy, — Jan! — — sade Herman med o- 

tala inte sä! Jag har förlåtit MajorenVi'lja,
•eli 
1)

åninar kanske be honom förlåta mig de der
0'farna du vet;-------ly — ”oförsonlighet är

stor och svår synd, som Herren aldrig förla- 
f’ förrän den t grund utrotas och fördrifves," 

0rdagrann mening af Pastorns förmaning.)
, ~~ Kors, för attan tusan, — utropade. Jan — 
^ ‘ror, du kan re’u predika! Ou slarftar me’et 

minsann! Jo — jo, — du är rigtigt klippt 
00,1 skureii till presl; Skrika kan du som en gast, 

n*Utiläder har du med, som förslår. Messa, 
det skulle jag lära dig sjelf, och Mor-din har 

^ Jcket murklor i sina kistor och skåp, så ho» 
n **og mägta hålla, dig i stads-scliolen, om det 

*<I|«r._____— — Tralaila — t ra la I la — tralalla! 
skall bli ets rolig tid, då du kommer, srart

H

Ji

«4;
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soin en korp, och alla bocka och krusa för 
Prosten!

— Ah, — derpå är ej värdt att tänka ännu "" 
sade Herman, hvars klara, fast outbildade begrefl1 
tyst tillin iskade honom, att Sångar-Jan flög: ^ 
långt bort med sina tankar och kiädde dem i 
för oformliga gestalter. Ilcrman såg mer 
framtid på den själfulla, poetiska sitian, och du1^' 

la aningar om den höga vigten af det kall, l,a" 

nu så gladt och så sorglöst ville egna sig åt, ge,] 
omstrommade redan hans själ. Blott när l>a),S 
goda hjerta kom i collision med denna fram*^' 

kunde en bild, — sådan den om ”spiken för Si" 

gar Jans liot’1, rinna honom i sinnet.

Herman gick nu några dagar i ett sort t|lS 

af glädje, ty han förutsåg inga hinder för 
önskningars fullbordan, men hade dock ingen 
att sjelf börja detta ämne med Modern, utan

£ 11

vek lienne nästan, i otålig väntan på Pastorne a
sgärd, och nnder en ifver i scholan, hvaröfr<ir 

väl scholmästaren som de andra dumma, tri>£3' 

obegripliga barnen högeligen förvånades.
Mers, under det att Herman som bäst vagga‘^ 

på dessa hoppets gyldene vingar, ”grumlade l'c 

sig i cabinetterna”, i frågan om hans framlid'
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Î hög måtto förvånad öfver Mor Marthas be- 
St>k till hennes gubbe, hade Pastorskan bland an- 
^lil gissningar fallit på den tron, att den stillsam» 

|"a och allmänt aktade enkan hade i sinnet att 

ett nytt äktenskap, hvilket i Dalen verkligen 
'ar*fc en händelse af vigt. Pastorskan hade såle- 

för sin gubbe utlagt sina små nyiikcnhets-tlea

krok

«fv„
taff

ar5 och på dem hade snart den verkliga san- 
"£en nappat, ty, som Pastorskan nästan aldrig 

rökade sin gubbes förtroende, så var detta 
C!1 nästan alldeles oinskränkt. De få undait-

”'issb

b> som å ömse sidor kunde inträffa, härledde 
endast från Pastorns o ryggliga föresats att ic- 

* förråda en hemlighet, som man bedt honom
IQ j> j »

*Sa> samt från Pastorskans önskan att kunna bi«
8t| •

stn nästa med råd och dåd och allt, som hon 
t 1'*e kunde gagna dem. Pastorskan visste nu 

e«es orsaken sill både moders och sons be- 
’k °ch blef snart af Henrik underrättad om den- 

pj Stada förhoppning, att kanske inom kort få 
i trman till läskamrat. Men denna plan fann stort 

fttstnnd hos vår goda Pastorska. Redan på ef- 

8gen af den dag, da hoppet öppnat sina^•Mdd
,tos

et,Sårdar i form af — Grammatica Latina 
^ Herman, satt Pastorn och rökte sin pipa på 

de tirgamla bänkarna under lindarna på går- 
’ då och då kastande en handfull ärter till 
Stånds-Paralleler, f, 7,

“<!!l



dufvorna, linder allvarliga tankar på helt and1"3

föremål, da Pastorskan, med hela förklädet

af ärtskidor, som hon skulle sprita till torkni»t>’
id

ke<
och en silfverblank hläckfortn i handen, koin 

och tog plats bredvid sin gubbe. Ulan myc 
omsvep började hon genast ta la om, hur’ illagj°r^ 
det i allmänhet vore, att taga bondens barn fr8'1 

plogen, huru deraf bara alstrades fattigdom, h0^ 
mod och allt för ledsamma förhållanden wc^11 

— ”en sådan prest” — och alla hans fordna °c^ 

nuvarande relationer, samt mellan dessa tvä»ne 

sednare opposita sinsimellan. Detta utlade 
storskan med en förundransvärd kännedom flC 

erfarenhet i saken, hvilket alltid är al! välta'1' 

hets första och förnämsta villkor. På sitt 69 

var hon äfven vältalig nog.

— Ack, jag har sett så mycket sådant,

som är född och uppfödd i presthus, for1tfo*'

de

hon — att jag kunnat blifva alldeles halftone8 

förargelse. Jag glömmer aldrig, så gamma 
blir, det året, som jag var i Fagra. Då k«fl 

man få se sig mätt på all den förtret, som
te'1 

ei»

var, som du vet,

— säga hvad man vill, — af ”tocket.” Pro*

torpareson, men ai>J»arS 
vis»
ool

fasligt hygglig, städad och lärd karl, på alla 

och blef nu äfven gift med en rik flicka till»
och vacker, och mycket fint och grannt upp^“1

* If 0^
Fadera hennes, — vet du väl, — var en n*
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a,uec!<] köpman i W., och hennesmor värden sip-
!’as,e och högfärdigaste köpmansfro, som kan gå i
ctt 1'arskor. Men kors, hvad allt detta barilla till-
^°Pa- Den unga Prostinnan båd’ grät och annat,
fast hon inte låtsade om det för Prosten, för att

P* sitt stora hem-kom-öl i Fagra skulle hafra
den enas och andras slägt tillsammans på en

Aldrig glömmer jag den dagen! Prostens
ar 'ar just, med respect att säga, — — contant 

t* ! t gltmmalt svin; söp, när han kunde så få, och 
1 '*e aldrig dugat till någonting i alla sina da-
s,ri och lade sig nu allmänt på latbänken, i vän- 
Un,
Via

att Prosten skulle föda och göda honom och

och haft ett
gt hus; men nu var hon så uppblåst af bond-

slägten. (Och det fick Prosten äfven göra 
®IutligenHans gumma — Prostens mor — var 

inte heller alt skryta med. Förr hade hon 
aV>d varit en snbba och ett kräk 

s«Hski
^’giard öfter sonen sin, att hon visste ej, på hvil- 

Vt hon ville stå imellanåt. — Men den da- 
åter, — då stora calaset var, — då kröp hon 

*Vp och var s| jidjDjuk 80m en rem, och så vå- 

' och förlägen, ocli skulle persuaderas och knuf- 

*8 Vam vid alla tillfällen. Jag vet visst, att jag 
V Vn välsignade dagen skrek: ”Var så god, — 

*fa mor Anna! Stig på, stig på, — kära mor Au-
llftf ’It

lag tor sig, för all del, — kära mur Anna!” — 
Oils jag var alldeles hes. Prostens yngre bror
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var en lång', dummer dräng, och hans systrar ed 

par förhärdade sjåp, som contant hela dagen st«' 
do bakom en dörr, och inte gjorde jag mig b«' 
svär att draga fram dem, det vet Gud, utan ^ 
dem stå i god ro, ty hland den andra ungdome11’ 
för hvälken jag — såsom hemma i huset — skulle 
låtsa vara litet värdinna, hland dem gjorde & 
en ganska slät figur. Pä Prosten såg man j118* 

ingen ting särdeles; men ack, hvad den armai’1'1’' 
stinnan led! Hon hade ingen ro hela dagen. Ä11 

pinades hon af att se, huru hennes egna hröå*f
C

och eousiner heto sig i läppen, för att inte dö 3 

skratt; än tyckte hon, att hon icke ärade m3llä 
hennes slägt så mycket som sin egen, och, för«lf 
godtgöra detta på något möjligt sätt, stopp»('e 
hon uti dem så mycket mat och thébröd af 
slag, att de, alla öfver en hank, lingo den aldfS' 
värsta cholik i verlden, så att jag —minstacka1'6 

— fick springa mig andlös, inan jag — på en 
dan dag—fick ihopa Prinsens droppar, colofp111*' 
extract, smördukar, gråpapper och stött pep[liir’ 
och Gud vet ej hvad allt, ty — se, nu föll öet 
Gommercerådinnan, —Proslinnans mor, in — att 
sjelf ordinera, för att visa oss iandtboar, hl,TÖ 
klyftig och stadsklok och utlärd hon var i attd«' 
ctorera. Ja, det var en faslig dag, som jag 
aldrig kan glömma. Efter den så släpades 
aidrig de båda familjerna ihopa mer, utan ^cö
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af

etl* Söndagen kora stadsherrskapet, och då gick 
det till på «tort och fint maner i prostgården; 

men Prosten såg ibland malen ut, och Prostinnan 
sprang som cn jlet gröt omkring honom, för att 
niQntra honom. Den andra Söndagen hade vi 
^°nd-middag med rågade fat af kött och korf och 
®^8k, och då såg Prosten besvärad och trött ut, 
^ast han låtsade vara glad och vänlig, och Pro- 
sitanan bara gäspade och bjöd äta och dricka, sag 

ssimellan på klockan, tog — inom sig — afsked 
Sl»a rena, hvita golf, och, när de ändtligen väl 

V°r° i porten, då suckade hon sagta: — ”Gud ske 
^°f! -— och j-ôlite sedan med lavendel och äple-
s®tal och hvad som fanns till hands. Ja,------ det

ett fasligt år, endast och allenast för detta 
tr*kiga missförhållande; och då gjorde jag väl ett 

S°dt löfte inom mig, att, fick jag någonsin något 
i laget, då någon ämnade klifva ur sitt stand, 

°Ppför eller nedför, så skulle jag väl med båd’ 
^at|der och fotter arbeta emot.

Pastorn i Dalen var en äkta-man af aldra bä- 
sort, ty han afhörde oftast sin kära hälft än- 

a till sista ordet, begrundade dem ofta alla och

8ta

* ar
allt

no g klok och klarsynt att deruti, likasom i 
annat, rensa hvetet från agnarna, behålla det 

^>ri'a och icke disputera om de sednare. Under 
^ astoräkans talande exempel eftersinnade han verk- 

®eu alla de små olägenheter och ledsamheter,
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som mötte hvarje individ, hvilken — ”som mafi 
säger” — gar ur sitt stånd, anmärkte väl t)“1' 
att dessa törnen väl egentligen voro blott s(|1^ 

knuffar åt fåfängan och egenkärleken, den faljli® 
stoltheten ocli högmodet, meft rnedgaf ändå, ait 

de kunde vara rätt hvassa och oangenäma- ^l]< 
Pastorns skarpa öga och stora ursktlningsförinä?*
var det väl ett tomt ord------- ”att gå ur s*lt
sitt stånd”, — — ty han ansåg, att blott ett en^ 

stånd egentligen fanns, oeh att modißcationer1'1 
deraf blott berodde på uppfostran, bildning 
vanor; men han medgaf äfven, att, om sjelfta ,n‘ 
dividen i fråga — lätt kunde förbyta och äiM^® 
allt detta efter omständigheterna, så kunde h*11 
dock icke astadkomma denna förändring med ^ 

fordna eller nuvarande omgifning och sina sl»r1' 
förbindelser, hvilket ändå fordrades för harmoti^’" 

i det heia. Den knuten håller svårligen, som s»10' 
manknytes af tvänne helt olika ämnen. AIU <iet' 

ta erkände Pastorn tyst, under sio gummas 
men, att derernot — veta — eller tro — sto1'9' 
förträffliga aolag nedgräfvas i grus och mörk*' 
af dessa små orsaker, var honom en plågsam ,a"’ 
ka, och — allt under Pastorskans tal — — ^ 

honom flyktigt den ideen in, att hvar och en f»efl’ 
niska borde försöka sig i flera olika värf, för 8,t 

sedan sjelf utröna, hvar hon passade bäst, och 
drig någon annan eller något annat än verM1»



inre kallelse bestämma rigtningen af hennes bana;

"------- men så kom så mycket och gjorde del-
,a ‘>11 en ornöjlighel, och, med alla dessa tankar 

och åter, var och förblef dock Pastorn i den 
fragte förlägenhet, hvad denna sak angick, som 

tankande varelse kan råka ntf, nämligen i 
v'Hrådigliet och ovisshet, tian kunde icke be- 

tndt redogöra för sig sjelf, om han bidrog tili 
Armans lycka eller icke, med att efterkomma 
'la,ls enträgna begäran, och föresatte sig att ännu 

<il1 gång forska i saken, förr än att denafgöra, ty 
^astoru ansåg sig nästan som den, hvilken hade 
^etta i gjoa händer, och kände således hela an- 

Slarigheten deraf.

Henrik var imellertid i stor förtjusning öfver 
^^jligheten eller — som han trodde — vissheten 

få sia bästa vän — Herman till läs kamrat, 
*ankte ocj, talade icke heller om något annat, och, 
^ gossen en gång sprang ut nr rummet, sedan 
,lan för föräldrar ne vidlyftigt ordat i detta kära 

amne) sade Pastorn till sin Fru:

"* Det blir mycket synd om var lilla Henrik, 
jag5 vid nogare betraktande af saken, atrader, 

1 su'llt;t att tillstyrka, Herman» studerhog. En af 
llilns Hfs första och största förhoppningar blek- 

I'aï öå och dör bort, och han hade dessutom så 
°andligen väl behöft en kamrat, sora, jemnårig 

iikslämd, sporrade hans läshog och muntrade



152

och lifvade honom dessimellan. — Men alH 
der, detfår man förbise — tilläde Pastorn, återfå' 
lande i sina allvarliga tankar.

Höger om vänder eder!------------gjorde
alla Pastorskans tankar om bondgossar, som vilUa 
— ”läsa sig till Prest!”

Egna interesset, när det handlade om en knapp' 
nåls eller eu silfverskåls värde, inverkade i£k6 
det ringaste mer eller mindre j)å den rattsinU'e®
och botten-ärliga Frans tänkesätt; men-------- eS‘
na interesset, —,— när det gällde hennes b»rl1*
väl eller ve,------- det kunde drifva henne att g*
rundt omkring jorden, helst hon, — ledd af de»' 
na driffjäder, alldeles Icke märkt, hvilka hindef 
som varit i vägen, utan stigit öfver dem, elltjr 
krupit under dem, eller skuttat tvärs förbi de1”’

*------- lika godt, — hvilket som bäst passat, nt9“
att stort tänka på saken och framför allt: u!sl* 
att dermed tro sig göra sig det ringaste illa, llt' 
an snarare en god, af Gudi befalld, gerning. P4' 
storskans lijerta var förträffligt, hennes logik ^ 
ven, men icke till samma grad; hvilket aldrabä»4 
bevisas deraf, att, när hom handlade enligt dd 

förra, trodde hon sig aldrig strida mot den sednal’*'
Hon talade nu ordrikt och vältaligt, om b0*® 

Herman just vore ett undantag af bondbarn, 1’®' 
de i ett och annat: ”Ingen särdeles siägt hade h®n’ 
”Mor Martha var en ovanligt städad och hygéliÄ
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hondqviiina, som i setler och uppförande kunde 

®ala si" med tnången fru; syskon hade han in-
3, ^

®a> — som bättre var; någon liten förmögenhet 
hade han, således fanns medel till hans varelse 

1 8®hola och vid akademien, och en fägnad skul- 
det vara för Pastorskan, att se Henrik hafva

»
ett 8å godt sällskap, och att se Herman i aiit 
Jerangod, — ja, långt bättre än de otäcka, näsvi- 

^ 8a> sluskiga bänglarne pä Djnpedal, deras strunt- 
111 adelsskap inbeväknadt etc. etc.”

Så utlät sig nu Pastorskan, och i så föga vörd- 
^dsfulla termer behagade hon ofta nog yttra sig 
°!° Herrskapets på Djupedal fri- och rättigheter, 
8i)^Om välborna ridders- och adelsmän.

Pastorn afhörde sin gumma, gillade henne i 
fl!nligt och smålog åt den ifver, med hvilkenhon 
a 'ille bevisa, alt Herman just vore detta enda, 

^halösa — undantag från hennes ”fast inrotade 
°^ertyge]se om obehörigheten af att------- kli/va
H' Sltt stand."

Pastorn förblef dock lika tveksam, och dag 
er dag förgick, utan att han tog något beslut, 

ahtadt Henrik livar afton och hvar moreon och
Jy. O c

jj ,l!1Sa gånger dessimellan frågade: ”Skall inte 
Ppa tala med Mor Martha snart, så att Herman

ilr hör ja läsa Latin?”
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Herman å sin sida började med att vänta,f6' 
dan längta och slutligen trängta — efter sitt «d«ä 
afg»rande. Han var i ett oupphörligt feber-t*^' 

Stånd, dels af oro, dels af en fördubblad ansträng 
ning att skrifva, läsa och räkna. Modern såg n>e<* 

bekymmer, att han var sig sä alldeles olik, <)C*' 

slutligen, då hon en dag, mer för alt roa honot”1 
än af något annat skäl, talade om den tiden, ^ 

han skulle blifva husbonde i huset, sjelf best,yr11 

om hästen — (Hermans ögonsten) och slotten
skörden och allt annat, —-------------då afhörd6
Herman henne helt slilla en stund, dock utan»^1

intéresse för saken;-----------men i en hast kastflf

han den öppna katechesen ifrån sig, ilar till »>r 
dern, siår båda armarna om hennes hals och l>of' 
jar häftigt gråta. Mor Märtha blef högst lnf*lig' 
Hon trodde sin Herman sjuk; men han tog hc»"e 
snart ur denna hennes villfarelse, då han gråta»'16 

Utropade:
— Nej, käraste Mor!------- BellåII drängen

all del och låt mig i Guds namn få läsa i3"" 
tid det lilla bordet, tillika med Pastorns Henr^’ 

Mor Märtha trodde i början, att detta 
var en barn-nyck; men, då hon af Herman hör^e 

hans samtal med Pastorn, förstummades hon 
visste i början icke, hvad hon skulle tänka e|ier 
tro, önska eller frukta. Men med qviunatis a1' 

drig slumrande, utan snabbt framilande inbil'1'
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stö 1*1», ocli bilder, visst icke lika, — men heller
lcke fullkomligt olika dem, som tanken pâ Iler-
miu's framtida kall uppenbarat i Sångar-Jans phan-
*as'i framställde sig ovillkorligt för Mor Martha;

rrit’n bredvid dessa stodo äfven alla hennes för-
^lQPpuingar, att framdeles icke hafva det svåra

a,lsvaret för gårdens skötsel, hennes förhoppnin-
^ar ftlt alltid få framlefva sina öfriga dagar un-

Sarnma tak som sin son; och, alt så—på en
"S 8e alla dessa förhoppningar ramla, blanda-
nijcket bort behaget af den i framtidens dunk- 

la "ujder liggande utsigten af Herman som en
\ *21 ^

fående Herrans tjenare, — ty att läsa Latin
L i i f v a Prest — var för Mor Martha fullkom

ligt „
synonymt.

j flutet af moders oclt sons meddelanden till
arandra hlef dock ett samtycke af den efter

sände oc|, fromma Mor Martha, att tillika med

ennan vandra till Capellsgården den kommande 
Hen.

•Ur Wjm
u

■ ! Jl

l*t och lindrigt förebrådde honom, hvad
U1 först bekände, att han nämligen på hem-

från Capellsgården sista gången tappat en
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af sina stickade hvita bomullsvärdar och seda11 

glömt att leta efter den eller ens fråga efter de®* 
Mor Martha var således fullkomligt i samma s|a* 

som sist; men vantlös och med sprucken och f®' 
çetterad hatt samt ett häftigt klappande bjcri9 
vandrade Herman vid hennes sida en härlig A»' 
gusti-morgon till Capells-gården.

Caro skällde, kalkonen sqvallrade, gässen ka»*1' 
lade, och Pastorskan tittade i köksfenstret; ty,®1* 

någon främmande var I antågande, kände hon P9 
sig af alla dessa tecken; dessutom hade ju ensk^ 

och en gaffel nyss fornt fallit i golfvet.
Pastorskan gick ut emot Mor Martha, och re' 

dan på garden omgifven af alla husets små-dj»f| 
hvaribland man ieke må förglömma Pastorska'1* 
blå-grå favorit-misse, — som stod och spann o»*1 

strök sig omkring Mor Martha med svansen
i vädret, ------- redan der började complimenter»9
och kruset om päron-knytet, som nu var inyck6* 
större; — — och Mor Martha fördes vänliga in i ^ 

skurade, sopade, granrisade och blänkande kök»*'

Pastorskan var förtjust öfver åsynen af S*0' 
Martha med son. Mor Martha var förtjust öfvel? 

sitt mottagande, och de goda qvinnorna sade h'®* 
andra, af ren hjertans fröjd, alla de artighet»r’ 
som många andra låta rulla ur nuinn’ af luP»f 

smicker och falskhet.
— Min Gud, hvad här är grannt och fint oCii

156
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rnr*:> söckendagar som helgdagar! — sade Mor 
^,irUu och såg sig om i köket pfi ail den skura- 
''e hopparn och de s il fverb la lika tennkärlen.

~~ Jo! det säger Mor Martha, som sjelf hardet 
Sflyggaste hus i heia Dalea — genroältc Pastor- 
skaii.

"" Ja; men det är en stor förskilnad på snyggt 
°c^ grannt — småsnckade Mor Märtha.

~~ Ja, ja, det blir vä! grannt, ja, många gånger 
Sannare än här, en gång framdeles i sonens hus, 

sade Pastorskan, med en menande, leende, 
^phetisk, underbar ton.

Mor Märtha suckade förläget, nappade i sitt 
r!t‘äde och knapprade en tusendedel af skorpan, 

^ ^actaten hade redan länge sedan vankats.
S<>rn Pastorn ej för ögonblicket var inne, skic - 

,,*1 es Herman till Henrik, och lilla Gertrud — 

'älsignadt söta barnet’’ — sprang med honom, 
c'* våra älskade gummor lingo sig en liten treflig

s,lvali erstund, livilket af tvänne äldre qvinnor, de 
!1 hafva hjertan som rent guld och vara af

stånd som helst, aldrig rigtigt föraktas.
ni,?ra barnsligt undfå Sina ord af lilla Henrik,
1 ‘rågan om kardborre-fejden, hade Pastorskan 

^ e*t halft hum om, att Hennes Nåd (den sub-
Pjupedal hade lånat hvetetnjöl af Mor 
och nn var ett rasande godt tillfälle, att•a fU|.,

KomllS och riglig upplysning om dca sakea
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samt att fä veta, om Mor Martha någonsin fatl 1 
gen sitt mjöl, om det til var godt, god vigt, lä 
och snyggt härbergeradt m. ni. rn. ni. Med e" 
något litet hviskande ton gjordes tin alla def"9 

höginålsfrågor, och med en dylik svarade 
Martha:

— Ah, kors! Ilur’ i all verld har kiira Fr1111
fått veta det?----------- Men, dä Pastorskan et>da<!
nickade med en slug mine, soin skulle betyda,alf 

det sker inte mycket i Dalen, som hon icke 'et| 

utan att dock villja säga, huru, — fortfor 
Martha, allt i samma hväsande ton:

— Jo, kors! De tingo gerna låna några mark1’* 

hvetemjöl, ty, Gud ske lof! det ställer jag mig 
sällan alldeles förutan; men katten kunde tro, ait

o
det skulle bii på lång-lån, för pigan sade nu f 
precist, att de hade hvete vid sigtqvarn, men *lt 

det inte varit vatten, så att det kunnat bli n,r 
let, men att, sä fort mjölet kommer hem, sku^e 

jag genast fä igen rigligt rart mjöl.
— Nå, — sade Pastorskan spefullt — ka»8* 

det ligger ännu vid qtarn?
— Gud vet! — genmälte Mor Martha, leende ^ 

inte har jag hört ulaf det; men det kommer 
kanske framdeles; hvarom icke, så kan det 'ar9 
lika mycket. Kanske de glömt bort det. Det k8" 

ju så lätt hända.
— Fy, Fatiken! — sade Pastorskan. — F0r®!
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lâna oeli gedan glömma bort! Ja, inte vore det 

°likt (1,. stackrarne, det vet Gud, och, när man är 
*la»kig och Q8e[ J ett( s.\ kan man 'ara det i ett 

nnnat, — Har Mor Martha någonsin tittat in i 
l^Mas röfvarnäsle till kök?

~~ Nej, visst inte, — svarade Mor Märtha, ru- 
!l(ande på hafvudet. — Jag har inte varit på 

jopedal på många år. Jag har rätt intet der att 

k0,il; men jag hör, de säga, att der skall bli allt 

i'rre och värre. Jag hör af pigan min, som gått 

°eh hjelpt till förlidet år, då de körde bort 
** Onånga pigor, både för ett och för annat, att 

6 kade inte ilera kökskärl, ån som livar evelig 

S år i spiseln, och att det för resten är fasligt 
matt om all ting.

Stackars folk! — suckade Pastorskan, med
nå
hö

medlidande och mycket förakt.— Jo, jo, ■
gntod går för fall. Herre Gnd, jag minns, när

var öfverflöd i hvar vrå och fördes en faslig
Rlat- higenting kunde den tiden blifva galant nog.

H var en ståt med hästar och vagnar och ut-
lanimererade betienter. och ett hord, sa kräsligt 

°ch fi"nt, att man kom i q valet öfver bara valet af 
t ckerheter och rariteter. Och Majoren var all- 

soin en pösmunk, och Majorskan gick så 
i rama hvardagslaget, som om hon skull’at

åer

B

,leles 

Stain,

^ c,|las; och barnen, som då voro små, lingo allt 

Upptänkliga sjelfgvåid, man kan föreställa sig.
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De ungarne hade lieïa stora skåp fulla med dy1’ 
och granna leksaker, som île ömsom trampade o^1 

bultade sönder, och dii skrattade Majoren och rö 
pade: "Bravo! bravissimo! Gå på bättre, sä lii< 
det!” Det var just förargligt att se på. Och el* 

sådant slöseri i allt! Skulle inte de ungariie b8' 
va hvart enda skoplagg från Stockholm! Och rJ 
minn’s mycket väl, när Majorskaii sade, att ll# 
hennes fot hvarken har varit, eller någonsin ko”1 

mer annan sko, än af Fru Öster--, nej, Söde1'' 
ja, jag minn’s inte, hur’ hon hette. Och no' *'■ 

tilläde Pastorskan med ett ömkande leende — 1,11 

tror jag de äro rätt glada, när de hafva en s#,r 
lapp och en läderbit att låta Sko-Pär laska ih«P® 
åt sig.

— Ja, Gud nå’s för Pär! — svarade Mor MärÖ,a’ 
med en ömkande skakning på hufvndet. — 
har just nu med sin pojke suttit några dagar he”1' 
ma hos värt — och gjort skor; men baa sa’ Off 
rigtigt, att han syr aldrig mer åt Bjupedalarne’ 
för han har Iivarken fått betalning för vår-arbc

“ |j

tet eller ens för det han gjorde i höstas- 
kosten se’n! —

Ja — — ja — så säger Smed-Andreas »f’t! 
— genmälte Pastorskan. — Han var här och sko(ii^ 
häromdagen, och frågade han min gubbe, 0<l 

jute han kunde hjefpa honom att få ut sin 1,11 

hos Majores. Det var då eu dual och frek^9
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att det 
han 
ÄI

Sined-Andreas är ingen karl att leka med. 
har dessutom vittne på, att Majoren erkänt 

sk«lden

resterar för inånga gånger, så att nn liar 
8v«rit på att inte blåsa eld i ett enda kol för 

'Morens räkning, inan hans fordran blir betald.

hert

‘lia.

och han lägger in på honom, det är sä- 
hvad det dröjer.
'fä» stackars Herrskap! —genmälte Mor Mär- 

'Oedlidsamt. — Jag fruktar, det står inte län- 
Länstnan var inne tiil vart 

agen, och han glunkade om, att det är fle-
uPpe för dem.

lïromda
t<( Hn
£ 1 «o, som lagt in på den stackars Majoren,

St han krånglat sig ifrån det ännu.
Pastorskan nickade betänkligt med sin vetan

de • 0
n“i« och sade:

'fa> hur’ kan det annat än en vacker dag stå 
hufvudet? Uselt skötes gården. Så fort säd- 

TlUO kommer in, är det att tröska och sälja,
°cl> Gud
Sa
han

allena vet, hvar de stackars slyfrarneta-
Vagen, ty ingen betalar Majoren, aldrig har

Pengar, och på credit taga de alla sina va- 
tor j , 1
^ » U|!gtigt saltade, hos llådman Piinpsten. Gud 
öe S Och livad skall det blifva af bar-

Högfärdiga, okunniga och fåfänga!
Ja; • sade Mor Martha — men jag hör

«Un o.. J °

ma såga, att Fröknarne gå nn mer i hvad
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som helst, bara ingen ser det; men, kommer 
gon, så gömma de sig.

— Ja, det kunde de visst inte behöfva, — 89 

de Pastorskan kärft. — Att gå i hushållet, är«•>" 

sann ingen skam, fielst när man är utfattig, 0 
man kan vara ganska snygg ändå, — tilläde b011’ 

kastande en flyktig blick på sin egen costume, 
icke en mouche, så stor som en ärt, var att U|>P 

täcka. — Men se, — fortfor bon — när m*11 

barndomen är uppfödd som prinsar och prioceS 

sor, så skäms man sedan att göra gagn och 
tjena sin föda med sitt arbete. Jag råkade 
omdagen att i min enfald säga till äldsta fröke 
att, om jag vore som hon ocli kunde med att SJ 

ut så pass bra, ty bon snörpte och drog upp trl 
ändan som en lärkvinge på den broderade näsl*11 

ken, så skulle jag sy åt andra, — som hafv» r

lie*'
hafva kragar, och fräsar, och rimsor, och maiic
ter, och voyeller och annan broderad tross

att betala och inte kunna sy, och derpå förtjc* 

mig mången vacker styfver. Men tänk, hon
helt röd, och slängde på hufvudet, och sade,
hon hinner minsann inte sy allt livad hon bebo11
sjelf, och allt hvad hon var tvungen gifva bot1

presenter, och då började Hennes Nåd att 11P^

räkna, hur’ många Baronessor och Grefvinnor*
Fröknar, och Gud vet ej hvad, som voro idellal

J|Ä
ter och cousiner och gudmödrar, och som sk11
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^ rigUgt omit af att bara höra pä sådant slarf! 

de inte bättre använda både sin lid och 

tfåflorslappar, som de bara taga på credit 
Pinipslen, än alt skicka presenter till förnä- 

slägtingar, som Inte bry sig om dem, ty de 
ånia äro lika usla, om ej sämre, än annat god t

‘lOs

»la

fi°rn

ty de borde vara så mycket dess bättre, och
'3li kan säga til! dem som till andra:

Förr, när min tunna rann,

Kände mig’ båd qvinna och man;

Men nu, se’n min tunna upphört att rinna,

Känner mig hvarken man eller qvinna; —•

j ty nu bör man aldrig utaf deras förnäma
artlmande, som de första åren koinmo i stora, 

täcL i.
la och fyrspända vagnar, med kam rnarjnng-

t fh H
. och tross. Nu är det alldeles afstadnadt. 
Ntl fi

“Otis der rätt aldrig andra än Majorens björ- 
’ dier en och annan spel-orre, som ban dra-

g, »
hem med sig från marknader och auetioner, 
han alltid skall hafva sin näsa med, — eller 

. ®°o, som händelsevis reser förbi, och så vi soc- 

sannar, någon enda gång.
At>, ja, — suckade Mor Märtha godsint. —

”tit **
ar kanske lika så väl, att deras storfrämmnn-tin ■>

ar och blir borta, ty i deras knappt försedda
V>8t]liIS skulle det göra stort omak.

Ah, ja, så men! — suckade Pastorskan, och 

tun68i jemna steg, och nu tittade Pa-
1)11 hördes

■
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storn in i köksdörren, och nu steg Mor Mä«tl,ä 
upp och neg, så att all välfägnaden, som hon h®1'8 

i knäet, rallade på golfvet, och nn kom Caro 
ville äfven äta skorpa och pepparkaka, och no ^ 
stor rörelse i köket, men efter den ett långfea,I> 
tal i Pastorns rum mellan honom, Mor 
och Pastorskan, sotn likväl gick ut och in, ochre

tia

sultatet af denna conclave bief: att Herman sk« ' 
— — — för alltid få lemna sin bond-bana °c 
beträda den lärda, så vidt Pastorn likväl fan»)11 
hans anlag voro svarande mot hans hog, och 3 
denna sednare ej svek, då han gjorde en närt»af< 
bekantskap med Grammatica Latina än med bl«** 

yttre permarna.
Gossarne inropades, och Hermans öde förkll,! 

nades dem. Deras glädje bief gränslös och »£äf 
ställd, och från denna dagen var Herman att ^ 
ge som barn i huset hos den goda, förträff1'» 
Pastorn, och hos den goda, förträffliga P3st<,( 
ekan, fast denna godhet och förträfflighet ^ 

dem voro af högst olika halt.
• c v

Det hette väl, att Herman skulle läsa i 
pellsgården och äta hemma hos Mor Martha; 
de flesta målen gjorde han med Pastorns 
och, när hösten kom, flyttade han dit, ett fö»3

Mor Martha deremot — — röstade ned p«r° 
ystade ostar, bakade brynost och aridra goda, 1, 
na, välsmakande kakor samt bar dem sje)£ **
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hindrande tennfat, med snöhvit serviette omkring, 
täl1 Pastorskan och drack då alltid kaffe på bit, 
8<,(la» Pastorskan märkt, att Mor Martha inte för- 
ji<H' s,’g på brännvin. Af allt detta uppstod en 

"S grad af särnjn och förtroende mellan Pastorns 
Mor Marthas hus. Herman läste imellertid 

cd en jfver och en ihärdighet, som Pastorn fruk- 

aldrjg. kunde räcka i längden, och lilla Hen- 
^ 1 Sjorde mångdubbla framsteg emot förut, när 

9,1 Var ensam.

Att allt detta sammanlagdt — bief en stor 
^ ict i Dalen, faller af sig sjelft.

lJåiigar~Jan yfdes som en påfogel, öfver att
‘•an
», orr än någon annan vetat, det Mor Marthas 
gat 311 8^U^e läsa sig till 'prest — oeh ändå te-

ernied, pär resten vurmade han och sjöng
Pphorligt om Hermans framtida storverk och

’ men saknade honom mycket ibland och 
*V'Qt 1?

ta åfver alltsammans.
so<ti Ö a,lt1ra barnen i byen gapade på Herman, 

Pa Underligt djur, och vilie i början knap- 

meA honom, af fruktan, att han reda»
Pr est.

^sf?Ummorna l*sslade och tasslade litet om den 

ft;; * ’ Som tle redan trodde sig finna ett litet
!ll> hos.Mor Märtha.,
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Gubben Sven i Norgal'n ruskade på hufvn<l(t 

oeh sa.de: ”Visst kau h lit det der vara bra 
sitt sätt; men nog vet jag, hvad som anstått P°J 
ken bättre. När man ärfver hus och gård efie( 

Far-sin, så menar vår Iïerre dermed, att man 
sköta det äfien, och nu blir han en fattig bcff<1

Iti

man i stället for en förmögen bonde, och taC 
Gud, ban inte skäms för det stånd, han ierW1^' 

ocli som han borde ha stadnat uti, — — — utal 

att dock hedra det, som han ingått uti. 
den, som vill vara för mer än sin far!”

Majoren, som aldrie hade tid med sina e#1
]a

nödvändiga angelägenheter, men som alltid I'8' 
det med andras, brummade förfärligt, närhaii 
höra, att dtu sruörjeln Herman — ämnade 
allvar, och han utlät sig då: ”Kors, hvad de* 
infamt dumt af vår goda Pastor, som annars P

fl«*

hafva litet vett och förstånd, när det blir 0» iler

- att så der draga allmogens *
Der födas de och der böra de ^

to'1'

blåst, — —
från plogen!
va och dö. Det är att alldeles hoppa i galett 
na, att handla alldeles princip-löst, och det It8 ^ 
jag ändå inte trott vår goda Pastor oro, ehl!^ 

han är egen och besynnerlig ibland. Nej! 
min princip är: Låt bönder vara bönder, och 
prestsöner biifva prester! Deraf få vi Gudi 11

ändå! Den grödan förgås ej, om än inte de > 
bondlymiarne äfven skulle trängas oin ett é°



Pastorat. Hade jag Jus Patronat/J här p| min e- 
S^ndntn, gå, regera mig, — skulle aldrig en bnnd- 
8(U| få det, utan dermed skulle jag belöna mina 
8”"ers gouverneur på gamla dagar,” —

Gymnasisten, som var informator för gossar- 
1,0 <>eh Capellans-son, bugade sig tafatt at detta 
^PMädder-löfle.

En vigs fiendtlighet hade imeiiertid uppstått 
,riIlau ungherrarne på Djnpedal, Herman och

,e,lrik. l)e förra gingo väl nu mer icke i scho- 

dier aprungo så ofta ned till byen, men spat- 
S<fade deremot med gin så kallade informator, — 
fcli P<»jke, nästan lika kittslig och oförnuftig som 

B sje 1 fv a, — om aftnarna — förbi byen, — som 
^ bette, men aldrig utan alt en god stund up* 

^'alla sig der. Voro hy-barnen, — som länge 
l(lan vant sig vid Hermans presterskap, — ute 

lekte under stora alrneu, nu som förr anför- 
af honom, så låtsade de unga ädlingarne till 

l:" I*örjan att endast passera förbi, sinsimellan 
^'«t al ande, då orden: ”råa, plumpa bondpojkar,

" " bond krabbor,------- bondlymlar etc.” — of-
bördeg helt högt och tydligt. Detta nppväck- 

alllid Hermans högljudda löje, och snart var
s>rid a bane, men nu mer inte alltid med armar

bänder, utan med ett helt nytt, helt ovanligt 

— — — med Latin. Satte Herman en frå- 
Pa ungherrarne, gom de ej genagt kunde be-
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svara, — och det hände ofta, — sä hörde t*1“1*
,<■ ef'ett gapskratt, och ofta nog följde handgemäug 

ter dessa Latinska känningar på putsen. Det liånde 

icke sältan, att Herman högt utropade: ”J vet(il| 

rätt ingen ting, — så adetstuppar J villjen vara’ 

— Henrik bad honom väl att icke yttra sig så, 
ru det var påtaglig sanning; men Herman ly^6 

gerna Henrik, blott det inte blef frågan o to 
ej våga säga fritt sin mening, ty detta a118"*’ 
Herman redan från sin tidigaste barndom s011' 

ett behof, en rättighet, en tillfredsställelse, 
hvilken Intet annat' kunde uppgå. Hans frå£' 

och svar till den goda Pastorn, under lärostutidef 

ua, voro äfven så högst förvånande, djerfva nC 

frisinniga, att Pastorn ofta blef helt stum. 

då han fann, att detta skulle blifva omöjlig

(ti“*

i<rt »l<

borttaga hos Herman, och han dessutom icke jlle

med ett raagtspräk eller en befallning förs” 

det, vinnläde lian sig endast om att, genom or*1'

nande af gossens tankar, genom en noggrann

linction på hvad som var godt och ondt, som

skickligt, lämpligt, förlåtligt eller intetdera 
detta, — göra Hermans frimodiga uppriktig!'6 

till en dygd, som skulle lysa ned på hans ft'®111 
tids lefnadsstig och icke till en tom bravade, ^ 

1er till en tärande eld, som gömde sig under a 

skan, färdig att vid minsta vind fiainma högt cpl1'
• fcobekymrad om livad den antände och föriiäfja
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Ud
11 sträng behandling i barndomen, som för en 

iväft, «tan alt med sans och förnuft upp- 
den frihetsanda, det begär att gifva sig 

Ht rätt, om ej andra ville göra det, att rycka 
^Ste» ur dens hand, som den icke var vuxen, 

*>r aU taga den sjelf, att, med ett ord bi yta 
'S fram, der hinder låg i vägen, hade lått ut- 

a‘ Herman kunnat göra ett af dessa ädla brns-
!lBfvöden, för hvilka en revolution, enhvllfning i 
»in,gens vanliga, triviala, häfdvunna ordning hade
sïms ett lekverk, som borde och skulle
^ställas, om det befanns nödvändigt och be- 
° 'S»- Herman var, om man så vågar säga, — 

naturen republican, och det ville all Pa-
Sto
fö

af
tns

»et

omtanka, all hans varma villja och stora
ga, för att dämpa ett dylikt sinne och föra

il»om ett redigt, sansadt förnufts, en noggrann
es'l*nings och en sträng sjelfbeherrsknings trån

ga
alla

Sränsor. Herman medgaf fritt och otvunget 
sina egna fel, så snart han kände sig öfver- 

^Sad om dem; men deremot trodde hansigäfven 
fva rätt att anmärka och nästan äfven att vill— 

^ ïatta alla dylika hos andra, och den goda Pa- 
^0lfn Whöfde allt sitt ljusa förstånd, all sin stora

^’»edom af menniskohiertat och dess finaste rcs- 
s°>-t

ert för att gifva detta Hermans reform-begär 
®°d och rimlig rigtnitig, hvarförutan han insåg,
Stånds-Paralleler, I,
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att detta brinnande och häftiga begär, ffirvafl^' 

ladt tili brusande passion, simile stifta myc^ 

omit och göra Hermans olycka, då det åter, f"r' 
ädladi till dygd, skulle vara honom och hans o161' 

menniskor till stort gagn och nytta och föra l|0 
nom längt i verlden, Inilket ingen må förhla«1** 

med den vnlgaira bemärkelsen af högt, — 
ined Hermans natursgåfvor, både de goda och ,|e 

onda, ansåg Pastorn, att hvad det sednare betr^' 

fade såg det ganska mörkt ut. Ack, den goda i’9 

storn! Flan hade nog så länge lefva t i verlden °cl 

observerat dess phenomeiter, för att nogsamt 'eli1' 

att dertiil fordrades helt annat. lïan såg äfvc"' 

att den unga örnens vingar redan vuxit för s!i,r 
ka i det fria, skyhöga nästet, för att någon8"1 

kunna höjas och formas efter omständigheter«3' 

om än iitet toppas af förnuft och erfarenhet.

Att arbeta med mina gossar, är mi g en g* lä«'

je och en förnöjelse — sade den goda P«st° 

stundom till sin hns-ära. — Det gör mig ting 

nytt och sätter spaustighet i mången fjäder
mm själ, som jag trodde länge sedan förro«18' 

Det skall biifva en lust och glädje, alt med de"1

eicplicera de odödliga skalderna. Jag ser re^"1 ' 
iura de af historien hänföras och upplifvas. ^ 

tills för intet pris afstå det nöjet, hvarafjag r*1*



1 mig ss mycken oändlig fröjd, att en gäng gö- 

•“laa gossar bekanta med alla skalders älder- 
~~ — mastaren Homer!
^•tslorn hade en vana att sa här, i ett redigt 

^ öegripligt hvardagsspråk, tala äfven om lärda 

l'ä'elägenheter med sin hedersgumma, och den- 

a(l afhöra det gerrta, glädja sig åt det, som lät
Nt.
Hk

tie

”«a ii 

s«tn

°eh ruska på hufvndei, när det var något 
y*t>mersamt å färde, — det vill kort säga — 
‘Hltaga i allt, som rörde sin älskade make, men 

# gifva sig in i tal, om hvad hon icke fatta- 
e‘Hr begrep; hvilket just bevisar, att Pastor- 

var ett mer än vanligt klokt fruntimmer,
’ 10ed en smula högre bildning, skulle kunnat 

1 de ämnen, hvilka hon nu visligen alldeles 
r*'l'ade orörda. Hennes svar på dessa Pastorns

k II If] ;■. t
I tr«iHngar om sina — ”kära gossar”, — som 

a^tid kallade dem, blefvo således merändels 

!,nde halt:
^ ägnar mig, att du är så nöjd med piltarne!

1 *»j

"et
vexa

nr en stor fröjd alt se välartade barn upp-
«eh förkofras i gudsfruktan, lärdom oeb alla

i, e®> men, kunde du hålla dem till att litet 
^tt(j ïe torka utaf fotterna, när de komma däogan- 
^ ”tifrån, och inte stänka b äck omkring sig 
V||^®ar* fläder, bord och golf, så vore det en

*'S«ad stor välgeruins
kkall försöka” — svarade då Pastorn, små-



leende, och så slutades månget samtal mell»» it

goda makarne, hvaraf andra dylika (fast icke 
deles så goda) kunde funnit frö till långa »' 
många onödiga tal och häfliga debatter.

Till gossarne talade väl Pastorskan icke a 
tid gå sagtrnodigt:

— ”Stäng dörren! Klämta inte på klinkan! 
inte Herman, att reta kalkontuppen! Gå ge”31

IIo» fätnr köket båda två! — Låt bli Gertrud! 
ej följa med i edra lekar vid dammen, 
mer hon hem som en disktrasa, och kan dess»10" 
dränka sig! Drag ihop skjortan I halsen! K»^ 
vesten ordentligt! Snör kängorna och låt 1)1 ^ 

slippa se remmarna hänga! Sitt ordentligt fl
hordet! — Tyst, Herman!-------Svara, Henrik
Akta doken, annars bär det ntaf i skamvrån* ^ 
Ät upp allt, livad da tagit för dig, annars 
inte taga för dig sjetf! — Ät bröd till fläsk! ^ 
Stick inte knifven i mun! — Sa här skall d» 
ra! — Var påpasslig och artig! — Sätt boft fl\i jj!
kaffekopp! — Plocka upp papperslapparna! — 
bli att draga in skräp! — Är du blind?- Set 1

IM
fl!

tote mattan? — Sätt stolarna i ordning! 
om elden, men gör det med ordning och för,,u 
Gå efter min näsduk och min strumpa, de

t ✓på köksbordet, men stadna icke der en tni»ot', 
Kors, sa du ser ut! — Kom Ii it, får jag se
Da har sot på näsan! Bläck på fingrarna!

0>
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î.'ff/ij

»hl ret! Damm på jackan, smuts på knäna och 1er 
P* kängorna! — — etc.”

Sd här ungefärligen hörde man väl stundom 
Pastorskan, med tcmligen hvass och ljudelig stäin- 

^ tulåta sig till cn eller båda af piltarne, utan 
^"Saste skilnad; men, lägger man dessa yttre skia- 
P°r till den inteilectuela bildning, som vanns i 
8tli>lerkammaren, så förstår man lätt, att Herman 
Sllart bl ef icke allenast en för sina år ovanligt 

och kunnig, utan äfveu en artig, städad och 
'ständig gosse, som vid alla tillfällen förstod att 

^’cka 8jg rätt, och som nu mer aldrig skiljdes
från 
Porter
»it

8hi vän Henrik, iner än för att helsa pa sin 
lrl ty, lekte han med byens barn, sa var Ilen- 

^ äfven då alltid med, och, ehuru Henriks svaga 

'°8t visst icke kunde gå i bredd med Hermans 
Hfulla tenor eller Sångar-Jans ännu stundom 
^PÜga bas, sjöng man nu mer de mesta sån- 

Se,,n!l trestämmigt. — Denna vandrande trio var 
a|ltPoles icke att förakta och utgjorde ofta Pa- 

}8t0r^ och flera andras förnöjelse, som fåttskön-
,ltit88iune på sin lott. Majoren kallade det dock 
op ßU P» ■ 1 Vi Itu ..<1 't! a o 1/ o V fr l î altfö I' ett förb. skrål, men lät nu vackert bli att 
71(!ka dem Svante i hälarna, när de alla tre, — 
^ 1 Ossians phnntasi-bilder, sutto på den höga, 
la"ta klipphällen, öfver Djupedals skuggiga tun- 
ar> och sjöngo naturens lof .och meuniskornas
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bragder för det uppmärksamma och tacksarc®9 
Echo i motsvarande bergen.

Att steg för steg följa Herman genom Gr®110' 
matica Latina etc. etc. af oundgängliga och l**1 
beredande sehohtudier, är ingalunda vår me»111*’’ 
utan förbigå vi ett par ar, under hvilka ho||0l!l 

intet märkligt bände, utom hans bastiga f>'a,r 
skridande, elier rättare sagdi framilande, pä 
tandets i början så branta ocli sandiga, men, J11 
längre upp, dess jemnare, mer blomsterprydda °cl1 
härliga bana.

1 förbigående, och blott för alt gifva upp^8 
ning om grunden för de» motvillja, bvilken s£l)n' 
dom nästan urartade till bat och förakt, som H«f' 
man kände för adligt högmod, — adligt siorskrf
teri, adlig fåfänga,------- adlig uselhet och b®*1'

inshet, v i 11 j a ti som hastigast vid röra ett Julc«1®9’ 
hvilkst Majoren en gång af diverseskäl fann sig ^ 
fogad att göra, ehuru björnar och fordriiigscg*'1’6 
ansatte honom hårdare än någonsin, och man öl’*1' 
allt talade högt om en förestående snar cessi0”’ 
ty lagsökningar, utmätningar och slutligen mii|(lrti 
auctioner hade redan flerfaldigt visat sig på Pj11' 
pedals tmiina horizont.

Redan såg det ganska glest ut med menbi»1"' 
Speglar och mahagony-piècer voro redan förra»*1'
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'a<fe i åttondedels sum man af hvad de kostat uti in- 
Af silfver fanns endast qvar det oumbärli-köp

Me
«ch långt deriftån af linne och sängkläder. 

(!1' nu fann vår Herre för godt att hugna M<i- 
f°rc» med ett godt år och en temligen god skörd, 
S<lm kunnat vara förträfflig, om jorden varit väl 
Sk«U, och dessutom hugna honom med höga spann- 
lnnl^priser och en för Majoren alldeles oerhörd 
v>«st på wira af en slägting, som kommit till ho-
,lflrn Under Julen, som spelade vårdslöst och ge
tter 
f"°"nögen och man andra barn än denna son, en 
^beställd Lieutenant af vanligaste sorten, och sora 

*a!fc‘les nödvändigt skulle hafva åtminstone en conr- 
l'Se> hvar han uppehöll sig öfver en dag, och som 
S*llthgen och ändtligen slagit en, två — tre ringa 
^’Ster för äldsta dottern i huset, Fröken Anue- 

llarlotte. för att liafva något att göra, medan

eust, hade en giftes-vuxen son med sig, var

.

a,,s fader blandade och gnf, skref betar och be-
ta|ade ,u ,lem {i|| Majoren och en gammal för-
*'lcklad Ryttmästare, som enkom efterskickades,

*lr alt utgöra tredje man vid wira-bordet.
länge hade ej Djupedal framvisat så gla-

a «ch leende anleten, som under denna Julhelg. 
M. '
I ^«ren gick i en jetnn förtjusning och lät lända 
'^ll8) så fort man ätit middag. Majorskan gjorde 

för att ingen brist ocli inga vacancer skulle 
Jllas för de båda aRigtiiigarne. Fröken Anne-
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Charlotte hjelpte henne oförtrutet härraetl, ‘l^
vanlig qvinno instinct. Fröken Bernhardina gj»1" 
de äfven hvad hon kunde, dessimellan hon sväflÄ' 
de och smålog åt Gymnasisten, som nu hade Ie- 
dighet i anseende till Jul-ferierna för ung-h®1' 

rarne, hvilka åler voro nere på qvarndainin^11' 
dagen igenom, till stor vinst och fromma för i,e' 
la huset. Pigorna, alla inträdda i tjensleu 8a,B 
ma höst, sågo ännu teinligen belåtna ut, och S‘ailie 
— nej — Rosengren, som han af alla kalla‘leS| 
ty först sedan man sagt ut: Svante, kom man *' 
hog stats- och — parade-namnet — Rosengi®11' 
ätven han hade biifvit hugnad med nya kläder^ 
.Majorens gamla, så att han såg rigtigt ut som el1 

menniska. Lilla Josephioa, den tredje och yngs|ä 
af flickorna och den bästa i hela familien, e" 

föga vacker, men (pick, klok och använ*1' 
har flicka om tolf år, propheterade väl, att W 

skulle få sitta i mörkret den återstående dele« 
vintern, efler mau nu tände upp alla ljusen p&e# 

bOng, och totalt svälta, efter allt hvad som fa«**** 
skulle uppätas under Julen; men hon tystades 
hutades åt från alla håll, skickades alla äret«^1’’ 
hek göra aila grofva småsysslor, för att ej de s'01'9 

systrarne skulle smutsa ned sig, lukta rök, f«r' 
störa frisören, och dessutom för att de i all r° 
skulle fa glamma och sladdra, den ena med Liel,te 
nanten, den andra med Gymnasisten. Glädje« *

X
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hüBet bief me(i j1Tar dag allt hôgljuddare och 
lai)!i>()sare. Men na talade Majorens slägting om 
yPpbrott, och, för att hindra detta, och emedan 

ändå var bommen i ett sadant gåstabuds- 
^yttUe, glömdes alla sorger och bekymmer, hade 

som varit, och de, som stodo hotande vid 
^rren, och det ena glada, sorglösa, tanklösa or- 
^ det andra, och snart beramades och be-

—_______________— ”ett Jul-calas med Ihy
alfiiljande bal!! !------Och delta på Djnpedal ! !”

(l)etla sednare utrop är icke värt, utan Is a- 
torskans, när bjudningen kom till henne.)

Hvarje piga constituerades nu icke till en, 
11 till tvâ courierer, ty de iingo ofta uppdrag 

motsatta håll, för att låna ihop och an- 
S^a^a allt som behöfdes och kunde fås för och 

Penningar, ty äfven af dessa fanns nu åt- 
îlliftstone hvad Majoren vunnit på hirpassning.

Svante, i sitt Hors-livrée, som Josephina suckan- 
_ “Mbade skulle hålla ihopa öfver calaset, — för-

>altade bjudare-kallet, npphyssad på en gammal, 
tiotj -- •

*U, 
belt

ii

i
g skinnlykta, som kallades "Majorens egen

"äst". — Gårdsdrängen for till staden efter re-
^îsila> men förbjöds att ens visa sig hos Rådman

"nPsten (den skurken!), "som var nog oförskämd
. vil>ja hafva sjuåriga räkningar betalda!!” Sä 
lon o °

j gårdsdrängen kom hem från staden, måste 
9äls flnder höga och kraftiga svordomar öfver att
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ingen Jnl-ro få, utan bara ligga och svälla P® 
landsvägen, dit återvända efter diverse saker, so"1 
förra gången blifvit glömda. Detta hände treu"6 

gånger, och den fjerde, då bad lilla Josephi«8’ 
som befalldes gifva Andreas hans slut-instructi"’1' 
samma Andreas att dröja en timma, sedan nia" 
sagt, att ban var afrest; ty på första qnarlen h3llC 

man alltid de andra gångerna besinnat detgioW1^’

Detta lyckades öfver all förmodan väl, *• 
Hennes Nåd kom nu ibog, att det fattades manö*1 

till bakelsen och essence till gelée, Fröken A'1®8' 
Charlotte, att man skulle re q u i re ra musika»!*6 
till balen, Fröken Bernhardina, att det fattad** 
strängar på forte-piano’t, som Herr Pjlén (Gj,,ir 
nasisten) lolvat sätta på och vrida rundt omkri"*h 
Majoren svor och for som ett torrt skinn, vid taO^11 
på, alt man redan upptagit sista spelet nya kort o"1' 

glömt requirera andra, och lilla Josep hitta slog 
ihop händerna af glädje öfver sitt påfund, octl 
att Andreas ej var rest, när hon upptäckte, 3,t 
ingen enda sockerbit fanns i huset, mer än lll!t 
som låg i sockerskrinet; så tappert och tank!»*1 

hade de äldre båda Fröknarne huserat i sockC' 
förrådet under dessa Jul- och jubel dagar, ^ 
nöjda om dem, som skulle komma efter.

Med alla dessa ytterligare uppdrag och än'1* 

några till, afreste således Andreas för fjerde 
sista gängen i ett förfärligt väglag, ty det h*®1



179
^en bar eller brast, — som man säger; — ett tili- 

som, både livad väglag och allt annat be- 
trälFar, är ,1t sämsta af allt.

Sjelfva Nyårsdagen var utsedd till den stora 
eten‘ Tidigt om morgonen, vid ljus och upp- 

^a8aad af hela den egna familjen, lagade Majo- 

*n Vef till punchen, med elt fasligt bråkande, 
j ''^er och bång, och icke utan alt floder af detta 

‘S® fluidum Sfversköljde bordet, golfvet och 
"årbelägna stolarna. En af pojkarne skulle 

men hade så när tänilt på alltsammans. Frö-
^n Aiine-Cliariotte’s handske füll i bålen, men upp- 

a,les af lilla Josepbina, och Fröken Bernhardina 

"b i vägen för Majoren, när lian slutligen, allt 
b'A skulle sätta upp bålen på en hylla i skän

kå
8® att det var tätt nära, att alltsammans höll

*atm8|
Sick
»»Ida
‘Hell

«Ns

det enda duktyg,att öfverskölja —

°ch som nu låg framlagdt. Heimes Nåd
m<;d en tafatt bjelp-piga och låt torka upp, 
"ob vädra ut den starka lukten, samt skulle 
onat räkna öfver oel) distribuera allt låne-

Kor,_
*'gt

of af stlfver, porcellaine, glas, kinfvar, bric- 
*0s , ,

~~ korgar etc. etc. Hon ropade oupphör-
P® ti» tvänne äldsta döttrarna, för att få

dem oeb gifta dem nödiga instruetioner: 
"»en ■■ c B
>tj ’ a,vcn om de kmnmo, äfven om de svarade:
■ ’ ^ammal Ja, bevars?------- Ab ja, det skall

S &öral”----- - så hvarken hörde, eller sågo, el-
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ler mindes de, eller brydda de sig oui någonlM’ 
mar än sia egen parure för dagen, sa forskar*9' 
de voro de. Endast lilla Josephina, eller Joseph 
— som bon merändcls kallades, tog någorlunå® 
reda på saken och lofvade att komma ihog c,‘ 

oändlig mängd olika uppdrag.
Förmiddagen var högst orolig och otrelW 

alla sprango om hvarandra. Hennes Nåd sy»teS 
icke alls i sällskapsrummen. Frökuarne försök1® 
väl ett par gånger att låtsa, som de icke hade 
briultom; men endast på stående fot fingo 
höra och säga ett sött ord till och af Lieutenant11 | 

ocb Gymnasisten. Öfher allt ropades på Joseph' i 
och, hvart de koinmo, blefvo båda små-gossar||!l 
Utkörda och tilltofsade, ty, hvar de voro, gj»r' 
de de något ondt: ålo upp, satte i oordning, sm“1' 
sade ned eller slogo sönder, ly de voro nu i eli 
sarts v ild t, otyglad t glädje-rus, som tarfvade ö<le' 
läggeise och förstörelse i sitt utbrott. Herr k’1' 

lén vred, och vred ulaf de rostiga strängar,’a' 
Fröken Bernhardina slog falska accorder. LieUu’'' 

•»auteii bad Fröken Anne-Charlotte om en härtåg j 
emedan han brutit af sin, om första valsen o4^1 

andra quadrille» och angiaisen efter maten 4,4:11 I 

cotillonen; vidare, att hon skulle bestämma, om h»11 

till middagen skulle hafva den gröngula eller dn11 

gulgröna sidensesten, hvilka han förut under 
len alternerat med, och som han bedyrade
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två
''au
ten

voro gjorda hos Kaediug. Och alit delta had 
°w uicd ömma blickar, ungefär af Lieutenan- 

llas mellansort, och med små nätta infallen, 
”Ta rni fan, och Ve mig, — iniu Nådiga 

»«sine!” — ändå var quint-essencen.
Allt hvad grannar helte voro bjudna, ehuru 

R'uu tvekat litet om somliga: några, emedan de ej
VrifQ

rätt presentabla, och andra, emedan de voro
10 to tide nallar, som kunde draga öronen åt sig och

ut sina tassar strax efter, när de sågo, att
t"11 funnos tillgångar qvar. Men de blefvo dock

kjudna, först emedan samma resultat kunnat

11 af harm, om de sednare icke bjödos, och,

1 ue opresentabla grannarna anbelangar, visste
, ,j0rua’s lika så vil som anil ra laiultboar, att för 
tlylj!
j 4il star man alldeles inte i ansvar och be- 

^Vt:r på inte gätt skämmas för dem, utan låta 

j sköta sig' sjelfva, bäst de kunna, emedan de 
J’"!asijust för det de äro förnämt folks grannar, 

U|t visst ieke för sin personlighets skull. Man 
‘ e »äledes samlat ihop allt hvad man kunde i 

^"■'iskoväg.

Ul;
i

Mor Martha hade fått stå tillreds med en o- 

'uäugd saker: kökskäril, tallrickar, silfverske-
ür I

’ lvuterojöl om igen, — ”ty hvete låg vid qvarn, 
n kunde ej blifva sigtmalet för frosten”, — vi- 

1)(|, a a *1<;n«es dricksglas, hennes två hög- 
'jösstakar och jnsauepa, och mycket aunaä
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ernått, hvarföre Hennes Nåd beslöt, att, då P®' 

gt(*rns bjödos, inbegripa Herman i bjudning61'1 

helst lian nu var en sä skicklig och anstän^ 
gosse, att lian kunde visa sig i bvilket sälb^f 
sora helst, och alldeles ingenting betydde d*1' 
om det bief en mer eller mindre vid lilla bor^1 

i flickornas rum inaiiför s'alen, der man i alla 
aldrig tänkt beräkna knif, gaffel och sked för h'J‘ 

och en, utan blott hvad som blef öfverloppSi 60 

dan stora histsko-bordet i salen var dukadt.
Hennes Nåd visste temiigen väl, huru ^ 

skulle vara, när det var bra, och hennes ano1’*' 

ningar voro derfore rätt kloka och rigtiga; t116"' 
som hon ingen menniska hade att lita på °c^ 

visst icke för sina gäster ville visa sig som e<> 

husfru, tivilken brukade springa sjelf, utan 
ville intaga och behålla närmaste fauteniilen vid sfl1'

fan,------- sä hotades det hela att komma i f"

faslig förvirring, i och med den stund He0* ‘ 
Nåd iemnade det åt sitt öde, d. v. s. åt F 
»arna och 'pigorna, ty likasom yra lions spru”^ 
dessa om hvarandra. Endast på lilla Joseph» 5ät 
te deu stackars Frun sin tillit. Hon hade, uß(Ff 

dessa ängsliga och besvärliga tillrustningar, 
ga tusen gånger ångrat hela denna dumma bjl,(* 

siing, som mau beramat i bast af tanklöshet 
fåfänga. Mången gång bade den arma Frun stlC 

kat: Ack, om det vore väl öfverständet!”



at* ‘let skulte gå Ira, eller blifva roligt, vå- 
hon hvarken hoppas eller tro. Hon senterade

',i(l a 
de af

mer ä» Majoren obehaget och det kränkan- 
här vil/ja, sedan man rakt upphört 

«, att så här låna ihop och vela, alt
*tt så här villja, sedan man rakt upphört j"1 htirin

(| 4r °°h en med qväfdt löje skulie sitta vid bor- 

' °cli känna igen sitt och göra lusen anmärk- 
8_ ®ar deröfver nu oclt framdeles. Majoren be- 

nästan intet af allt detta. Ilan sprang 
^ ‘Ormiddagen och fjeskade i dörrarna, glad 
ta I S(Mn e 11 ofdrnnftigaste af pigorna; skäm-

*’ °ch skrattade med sina döttrar, när han
d

»ej
em i hast; dansade om med dem, och äf-

had
m«d den stackars uttröttade Hennes Nåd,

det
SjM

e blåsa på hvar enda tå; såg sedan på
dukade bordet, sade: ”Charmant! Excellent!

et bra!” — men började sedan fråga efter
111 ®"gd saker, som inte mer funnos, eller som 

” drj~ « . ...
j(„ ö ‘uiinits, requirent viner, »om man glömt

ti

«a

0 ha .
, > °cn ordinera flerahanda, ting, som ingen till-
'"‘«ne *änkt på, och som nu var alldeles försent 

jj a 11 skaffa., Iläraf uppstod en liten débat mellan 

kil °C!l ^rtln’ 8,,m slutade med länge tillbakahåli- 
àr'ïr fûr den sednare och ett pa r vreda utrop af
fö 

hn
f()f

fre, om — ”oordning j huset, glömska, de- 
Sutttent i den inre hushållningen, liknöjdhet 

mans små önskningar etc.”, — och, ond 
tupp samt kårdi igeusmällaiuie dörren,

sin

en
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gick Majoren sin väg, för att göra sin mid(laöä 
toilette; — — — ocii, uppledsen, ja, öfvergif^11’ 
med förgråtna ögon och en häftig hufvudvar^' 
gick den arma, i det hela — odugliga Frun ^ 

sin.
Fröknarne hade redan en tirama arbetat Pä

att göra sig vackra till middagen; men olyc^1"
ville, att, oaktadt det dåliga väglaget, oaktadt
stan hvar och en af gästerna trodde sig just v'*3

siu belefvenhet med att komma sist, och sal«1^

sent, oaktadt klockan skred öliver tu, var ändå'11

gen af husets damer rigtigt klädd, när vagu P
vagn, chaise pä chaise, kärra på kärra, körde 1,1

pä gården!-------Majorskan var nära förtvifl3"’
och med en alldeles ohäktad klädning, öfverhfil'

ken hon kastade en stor shawl, med förmiddag®'
1

ehaussnren, som just inte var för vacker, och 
négligée» på tre quart, steg hon in i formal*’ 

för att der taga emot sina gäster.
Lilla Josepha, som hade kort hår, och s0"1 

dessutom ingen annan förvandling undergick) ^ 

att krypa in uti en af systrarnas urvuxna och 
*Iitna klädningar, kördes ut emot de frinnnJ®,l<*6 

fruntimren, for att taga emot dem i första Lu"1 

och hjelpa till med afpelsningen. Till hennes b! 
träde dervid var den så kallada kammarpiga"* fil1 

'’Jjushårig, gapande fåle*’, — så förbryllad och & 

dagen förryckt, att man hos henne fåfängt
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°l('fat hvarken sans eller förnuft. De främman- 
e fruntimrens hattar lade hon underst, kappor-

anpå, och detta reste hou upp i höjd,------
alltsammans füll ned igen och höll på 

^egrafva en liten frusen, blånäsig och rödfing- 

gosse, som stod bredvid sin mamma, livilken 
fr en spegel ruskade upp neglige'e och 
, snöt sig och bullrade af köld; ty, som alla^kar,

sets hjon sprungit sig varma, hade ingen tänkt 
afr elda, och dessutom stod dörren till detta 

På vid gafvel utåt snöiga förstugan, der 
ir stampade våt snö af fotterna och tram- 

j e *ram och åter i kappor, pelsar och couleur- 
^frskärp med långa tofsar.

^in välsignade vän, eller jungfru, 
ftßn, annars blifia vi genomförkyIda,
8o,n vi äro!

•ariga fålen”,

man-
sade Pastorskan kärft till den 
------ livilken benämning vi just

slang

en, der dörren blott fick stå igen det ö-
te » 1C^’ so,n P®*dorskan bad derom; ty pigan (yck- 

l°dâ, att gillet var uppgifvet, och alt manbor-

Va lånat af Pastorskan, som sä titulerade första 
“tMlrfrun på Djupedal, när bon sedan någon-
lälado 0IiJ (iet fameusa Jul-calaset; men det 

aonars ett ämne, som man gerna undvek att 
nied Pastorskan; ty hon blef då alltid ond, 

å11 mer man talade derom, dess ondare blef 
fen, lålom oss återvända till theateru för
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de hafva fri och öppen passage på calas, oak*®1 

man var i Januari månad.
Ack, hvilken hel skeppslast af otrefliS^ j 

ett litet rum kan innefatta efter en dylik bl<><l“r 

ring! Papiliotter och lappskor öfver hela g<>hv

fik;
stolar, bord, sängar, soffa, — ja, sjelfva kakeluS 

full med kappor, pelsar, shawlar och våtaflo*-0 
fuktiga halsdukar och fraiser och hattar och kä 

hytter. Att dväljas i ett sådant rurn blott en*'11' 
ma skulle vara en verklig torture; det är sål^e 

en skyldighet, att först bedja läsaren tusen 

ger om förlåtelse, att man någonsin infört 
dit, samt sedan conioyera honom genom den ^ 

ia, snöiga förstugan, samma väg som de ofrig3 

sterna, in i förmaket.

Ilär regnade nu och haglade helsningat 
nyårsgratulationer i de mest lika, och dessimel1®'1 

mest varianta, former. En groflig köld rådde8

o«1'

ven i förmaket; ty, om någon värma fonnit*i
tlC" 

r u
hade man på förmiddagen redan sprungit ut 

Alla huttrade och sågo hlåa ut. Fruar, i 
hombasin, i Walter-Scott, och de styfvaste ’ s> 

mulé, garnerade soffan. Några unga damer, i 
palls ocfi barege och små couleurta shawlette 

sutto frusna vid de dragiga fenstren och con'11 

menterades nu af de yngre herrarne, som ö n A»'

de dem ’allt hvad de sjelfva helst öns k» å‘

sig på det nya året”. — Alla de unga dame‘
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(lr° naturligtvis Fröknarna Ptskölds — ”söta du er", 
~~ °nh för dem glömde de äfven alla vinkar och 
^'nkar af söta Mamma, att ga ut och se efter, 

0111 uian ej kom in snart med brännvin och smör- 
^'lsär, l)c äidre herrarne stodo på golfvet, med 

attarna i hand, och talade om väglaget, och Läns- 
ai,s tel, och Landshöfdfngens fel, och förordnin-

f>är,

«ft
8°ui inte funnos, och förordningar, som inte

er’cfde8, och sedan om årets skörd, och hvad

nian
>tvar

målen gifver i skäppan efter trafven, när 
tröskar. Som året hade varit godt, så ansåg 
°®h vu det vara en skyldighet, att förv åna med 

"PPgift utöfver den eednast gjorda, hvaraf det
$|n|, ,
^ 11,14:8 med, att Majoren, som ej varit med om

"llrt redogörelse i början, utan då krusifixerat 
Ii) I* t

tuarna i soffan och nlgot litet äfven för de 
Uiga damerna,

fått_____
H

— han koin nu och förtäljde, att
— — en tunna efter trafven! 

Sv<>r på detta, som var det aldra värsta.
^niariie talade om det svåra väglaget och 
hc

*6(1
l0rribla vädret, man haft under Julen, och

sjtk" !ilyt 01,1 ,lera8 bekanta> ora 80,11 voro
, a>«m dem, som voro horta öfver Jul, och om 
»tern
°C| S°m voro ingendera. De unga Damerna myste 
Ha ^°rtl°dde hvarandra om sina Julklappar, gif- 

(j, °C'' emotlagna, och man admirerade redan ri- 

tr, kragar och näsdukar, ehuru en stark skym*
l!>2 kx .

0rjade råda. Hennes Nåd svarade ja och



nej — jerant hvar annan gäng och nickade ^ 
resten, men hörde intet och tänkte ännu mindre f 
det, som talades och ordades omkring henne, fl”1' 
kände en oro utan gräns, der hon satt. Allt de* 
ta oaktadt, kom hvarken brännvin eller anI,at' 
Lilla Josepha kom i det stället två — tre gänSe< 

och hviskade vid modern, som slutligen fi»rbj° 
henne att komma en gäng till. Men, som 
något fattades, inan man kunde säga, att bo1’®6 
var serveradt, grät lilla Josenha en liten TCfS'

la

men kom sedan in, gråtögd och rädd, och hviskal 
för sista gingen. Då mäste Majorskan gå ut; ^ 
då kom äfven genast — ”kyrksupen”, — hvaref[e< 

Majoren med ondska länge sett. ■— Och nu par‘ 
des man ut: Majoren och Öfverstinnan i téten, ^ 
Majorskan och Öftersten, som utgjorde qUe*fy 

barnen oberäknade.
Men, genast vid inträdet i matsalen, 

Majoren med vred stämma:
— Hvarföre, hundra tunnor tusani — ä’ inte ïj0 

sen lända?
På detta var man ieke beredd, utan beljeli 0 

gen, som stod med matfaten i händerna, ^ 

sätta ned dem hvar som helst, somliga, för 3 
aldrig mer få rätt på dem, och nu b le f eti ^ 
farlig lång väntans stund, under hvilken ett °£' 

ett ljus om sönder anlände och placerades 
snedt och confust. Detta var fasligt för värd1“
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1'äl') men tili all lycka var det verkligen så mörkt, 
3it ’"an kunde ej se, hur’ hon svettades, rodnade 
°cfl bleknade och rigtigt lormenterades.

Majoren pratade och skrek i mörkret och ropade
äridl>igen j,ä mat, — ”orn det fanns någon!”-------
°c*‘ gapskrattade sedan sjelf åt detta qvicka in- 

Hätterna voro verkligen rätt goda i sig sjelf- 
a’ ®en af husets dumma hjon och af några 
'Hfblea främmande betjenter, och genom vider-

rai|
1411 med Ijuständningen, blefvo dessa rätter ser- 

Verade alldeles huller om huller, likasom saucer 

Sallader, så att man fick olja och ättika till 
0|nkål „ch rödbetor till äple-compott etc. etc., 

fastän det från början verkligen icke hade varit 
gon ”missräkning på gaffel och sked”, —hände 
sållan, att en rätt bjöds omkring, då halfva bor- 

,,Ct Satt «tan tallrickar, och det andra med dem de 
H föreglen^e rätten på, och, hade man parha- 

fått t:n ren tallrick, så fattades säkert knif 
0c!l gaffel, hvilka betjeningen hade en rage att 
*,clla hort för att torka, men sedan livarken tor- 
.'a'le tHer kommt» tillbaka med. Men, fick man 
ii,tet uti sig af Majorskans rätter, så fick mau så
Eleket mera ;;fver s{g!-------Medan den ”ljus-
lr’Sa fålen”------ och Svante, — nej, — Rosen-

f ei,> bad en gäst ödmjukt om förlåtelse för en 

<irski)|jning, döpte de oftast öfter en annan med 
ä!!1ma feta fiuidum, och Pastorskans kappshawi,
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luit, med »(ora palmetter — rätt vacker, — °c'! 

som It o n haft oskadd, allt sedan hon var fäs*1*10 

i verlden, ”tog der sin hyra.” —
Imellertid drack Majoren sina gäster 1 

det obetalda Port-, Madera-, Muscat-Lnnelle 
Bordeaux-vinet, tills han var hög-grisdelin °c^ 

ytterst upprymd, då han alltid radoterade så l°r 
farligt, att Majorskan svettades, som hade ^cI1 

druckit fläderthé.

Fröken Anne-Charlotte tyckte sig vara 
gens drottning, satt förljust bredvid sin cous>n’ 
och, när han ingenting hade att säga, kastade l)011 

lem brödsmulor eller äplekärnor på tomma
ricksn, lor att sedan låta sin cousin be och t,Sr 
henne att få veta, på hvad hon tänkte. ED 
mänt larm och skratt och rysligt slammer af se‘ 
veringen rådde för resten. Sd såg det ut i n'at' 
salen.

1 rummet bredvid var det så kallade liH* c* 

1er spelmans-bordel. Der sknlle Fröken Bern!»®1 
dina och Herr Pilen hålla ordning och présidé3' 
men slogo sig i stället på att conversera och ®* 
gol litet courtisera, så att de voro blinda och d° 

v» och otillgaiigàïga för allt det väsende, som 
de som kring dem, dels af betjeningen, hvilken derl 
irån skulle taga allt och dit bära allt, och -ol^ 

der skrattade, disputerade, kifvades och spri||l*!

korsvis, dels af alla barnen, nämligen lilla Jo<£'j>
ii«»
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Herman, den biånäsiga pojken, tvännesmå 
'Cll0r, tillhöriga de främmande, och, hvad som 

9'V vä

'’"Hade

ri(!l(;l- obekymrade,

'ärst var, husets båda otäcka söner. Dessa 
till sig allt hvad de kunde få af mat och 

om de andra fingo något eller 
^ Fröken Bernhardina tänkte bara på, att 
^'•'tiasästen skulle få väldiga portioner; men, hvad 

andra fern främmande barnen fingo, derför 
de endast och allenast att tacka lilla Jose-

i
5l»tet.

liadg

som gjorde allt för ordningens bibehållande 
°Cl1 ^»r att ersatta systerns försumlighet och ur- 
^’dda brödernas plumpa oartighet och glupskhet. 

0,1 vågade till och med att ett par gånger fö- 

sina ohyfsade bröder deras oskicklighet; 
då trumfade en utaf dem till henne, och, då 

“’"'an genast uppstod som den lilla, snälla, väl- 
t||ande flickans försvarare, undföll det äfvea 

htnast nngherrarne några dumma glosor om bond
er
k,:

och bondaklighet. Hermans varma blod 
0l'j!|de koka, och, hade inte Henrik och lilla Jo- 

varit, och Herman försökt med all magt8 Via

@Öra våld på sitt sinne, så hade, det säkert 
Ut i uppenbar fejd. Men Herman tog sin

'aiiche med att sätta på gossarne P:skôId lärda 
”C!l klyftiga frågor, som de på intet sätt kunde
ksv
"fsiti

Vai‘a, och, då han log deråt, blefvo de å nyo 
fa, och en ny, handgriplig krigsförklaring 
ännu en gång bilagd af Henrik och Jose-



p It a ; och så fortfor det alltjemnt, denna i*11”11 
ändlösa middag, tills ändtligen ett rysligt ram«1'1 

i matsalen gaf tecken till uppbrott.
— Jag har inga äplen fått! — skrek Knut' 

Och jag har inte tätt mera än en bakdsc8 
ena sorten! — dundrade Ludolf; men nu var il1' 
gen hjelp, Herr Pilen och Fröken Bernhard’1’' 
föste hela barnsvärmen (utom Josepha) frai»^ 
sig, och så bar det utaf till förirlaket. Per ^ 
en eldbrasa, och ljusen antända, så att e» vi>l 

passagère treflighet rådde derstädes. Man fo[' 
inerade sig nu i coterier och grouper. Man sk1® 
at sig, man complimenterade sin närvarande, flC^ 

kastade ett lätt stoft af förtal öfver sin fräo’'3 
lande nästa, alldeles som vanligt. Dock fa,|l! 
häruti ett och annat undantag, — allt som vanité*’: 
Pastorn betraktade med en sorgfull blick all de"' 
na fåfänga och dessa onödiga utgifter i ett l|ll!l 
soin snart torde ramla omkull, för att spillr<,r"ä 
sedan skulle kunna delas imellan obarmhefi’f 
och uppledsnade creditorer. Alla dessa oföre0^’ 
da och illa uppfostrade barnen var det honom11” 

pläga att se, helst när man bredvid dem såg 
aldrarnes tanklösa förnöjelse och sorglöshet» ^ 
nu var värdinnan åter vid temligen godt co«r®^ 
©ch talade ideligen om alla sina förnäma slag’"1' 
gar; Grefvinnan A., General B. — Hofmarsk"1' 

ken C,, Slatsrldinnan D, och Kammarherrn K'
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Majoren, alldeles uppblåst af förtjusning, vin 

'ärdskap, skrattade och väsnades samt bjöd på 
U!l liqueur pci maten” — — af crème de Rose,

Iliil

*0ln han hafva haft qvar af sitt
lager”, — hvilket han sjelf haft hem från 

^ ra»hrike efter krigets slut, — och kallade den 

en pousSe-cafce — än eti kaffe-puss, och 
^ra|,ade sedan omåttligt åt detta qvicka infall.

^ Men snart försvunne aila de äldre herrarne, 
®clt«<ie af tobakspipan, och, sedan de yngre af

°ken Bernhardina och Herr Pilén, samt några 

små musikaliska experimenter på det ostäm- 
rumentet, hörde man en clarinett från mat- 
soin nu var temligen afslädad, och der mart 
icke med en rökgubbe, utan med ett halft

*Mr„
•U

llSsitt, 8å att der osade förfärligt.

Majorskan gaf en liten signal till uppbrott, 
°Cl1 Majoren kom sjelf in med chassé-steg och

•ned Öfverstinnan. 
d,ade om si)| ,corpu|ens; men Majoren var ihär-

medan de afgjorde saken enligt Majo-
'e"8 önskan, rangerade sig en krokig anglaise, 
«ek > » »

llu har det utaf ! ! !
ßfter väl fulländad anglaise såg man icke

1 ! Hr! i»

‘ill Majoren, utan na svängde de unga med
Stands-Paralleler, I,
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förtviflade tag, — och frnarne sutto och p»»e^3"
de väggarna. Herman brydrie sig inte om a!t

gifva sig ut på styfva linan och fick uppkä''3
månget näsvist stickord devöfver af de otä^9

o tisönerna i huset. Icke heller tänkte någon p® 3 
bjuda upp lilla Josepha, utan hon hjelpte till mel* 

Uteserveringen och allt annat samt stod t,esS 
imellan, med ett litet förkläde framför sig, i <*®f' 
ren imellan thérummet och danssalen och såg P® 
den muntra dansen.

— Skall Fröken Josepha inte dansa i afton? ^
frågade Herman, som äfven stod vid samma dör*

sade den lilla, snälla flicka»— Ah nej i

med lätt suck. — Hvem skulle väl bjuda upp 0>S‘
— Om jag bara tordes,------- ---------8ade fl®1"

man.
Äh jo! — genmälte Josepha gladt, — jag ve 

mycket väl, hur’ man skall gå i quadrillent», 00
f|0ä

valsa det kan Herman så oändligen bra, detm>n 
jag sedan i höstas, i Capellsgården.

De båda barnen talade länge fram och
"Mom sin lilla dansplan, — och slutligen logo «e 8

m°d, bådo en af gossarne biifva deras vis a 
och ställde sig upp t quadrilien, längst «e<* 
förstugndörren.

Det led nu långt fram på aftonen. ^a-* 
ren hade redan hastigt tillryggalagt några t,u!t 
wir» med Öfversten, och, som denne var en
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annan
«ch

sort spelare Sn lians släpphändta slägting

Sansk
som Majoren af fåfängt skryt proponerat en

,0Hrer
hög point, hade han äfven, pa dessa få
tappat allt livad han fornt under Julen7 * i *■* *• UJJli n i u« ------- ----

Han hade dessutom, af en bland gästerna, 
8ortl han annars sällan råkade, fått en ganska ar

en
® 0ch höfligt styliserad påminnelse, men ända

Påminnelse”,-------- att ”om möjligt snart rea-
Se,'a sitt, så många gånger gifna, löfte att beta

la •*'ans för länge sedan lagsökta fordran”, med 
'Milieu Majoren fått många anstånd redan. IJt- 

111 ('«8sa tvänne förargelse-klippor, hade Majoren
åfv(ten druckit mera punch, än han tåide, och 
»a
^ 11U in i danssalen vid ett ganska grått lynne,

, höra efter hos sin Fru, oiri man ”aldrig
'etUlen skulle kunna få åen välsignade souper’en,

att detta nöje tage slut en gång”
^clian ville, att han koro, just som man börjat 

tie dansen,' i hvilken Herman och lilla Josepha

deltaga. Antingen Majoren nu icke förr sett

“an, dier att han sett honom och icke tänkt
U„«i'm

var händelsen, eller attsager man
sökte ett föremål, på livilket han

»ml e utösa sin ondska, nog utaf, så fort han

^fPa, eller att han aldrig vetat, det Herman var 
I"tlen, — t y Majoren hade för wirans skull visst 

^ e haft tid skrifva bjudningarna, utan det hade 
^ stackars Mnjorskan fått göra, — antingen något 

'lotta
Mainlai°ren blott



kora in genom dörren, kastade han ett par npPre
tade ögou på Herman, tog den reslif
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nsseu

vi!Ö8rädd

ha»

axlarna och vände honora hastigt till sig, likas*1"1 

att förvissa sig, om isan såg rätt eller 
Herman, soin icke väntade detta anfall bakifral1' 
lydde rörelsen utan motstånd. Majoren såg s1*"11* 

på honom ett ögonblick, med rigtiga basilisk-ö»011' 

och sade sedan, nästan darrande af ilska:

— Hvad, tunnor tusan! — — Är du här, 

bondlymrael? Do tror väl, att här är lekstug" 

farde! Det var underligt, du inte tog Sångaf' 

med dig! — — Packa dig hem i ögonblicket, 

nars slår jag armar och ben utaf dig!

Herman betraktade honom, mer förvåna*

men, när Majoren verkligen tycktes

sätta sin hotelse i verkställighet, drog Ii 11»
sepha Herman i handen nt med sig till förstiic9'

strax bredvid och bad honom der, gråtande.

bry sig om 

ond”. —
hvad Pappa säger, när

Men nu först vaknade Herman nr sin be*l"r

ning. ~

Vi skola vänta här, tills Pappa går sin **

frågade den lilla flickan, vä<>l'o

Nej, tack.

nch sedan gå in i salen igen. Viil han inte 

Herman lilla?

och bekymrad; men Herman svarad

■ Jag g"r #lmin lilla Fröken!



illte niera in här, utan farväl nu! Nu går jag hem
li|l Mor.

Josepha grät och bad honom, men allt för- 
Safves, och, då hon fann, att han var obeveklig, 
^ofvade hon att gå in efter hans mössa samt se- 
liatl »agta säga till Henrik, att han gått hem. De 

°r° underliga Hermans tankar, under Josephas 
ranvaro; men den lilla flickan kom snart åter med 

ait till hälften fylld afäplen, thebröd och ba- 
och först vid detta barnvänskaps-prof brast 

fnrolätnpade gossen ut i tårar och sade, vän- 
al lappande lilla Josepha:

farväl, kära Fröken Josepha! Hit kommer 
aldrig mer; men aldrig skall jag glömma, 

8«d odi snäll Fröken varit mot mig. 
åvilande togo de afsked af hvarandra; Her- 

*' s 
^ter 

af

^else
%!i

H' väl
liiif’

4t* Syndade trappan nedföre, och lilla Josepha
111 i danssalen, och, besynnerligt nog;

n?,gon ödets skickelse, återsågo de båda bar- 
lie,‘ •'varandra aldrig mer, förr än långt in i fram- 

under så alldeles olika omständigheter, ochSi*;!
a,‘ deras hjertan blödt af vida bittrare sorger. 

. Ûet hela af den föregående scenen med Ma- 
j, ftri bade passerat si nära vid dörren, och så 

n<di så tyst, att ganska få blifvit det varse, 
(j l'essa få voro sådana, som ej det ringaste bryd-

§ om alltsammans 
"Nettot

Men i Hermans själ var 
ett svidande sår öfter denna, — i hans
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tanka, högst - förnärmande skymf, och såret I»* 
tes väl snart, men efterlemnade dock ett djup1' 

outplånligt ärr: ett hat, ett oförsonligt agg, 
detta stånd, som — — enligt Hermans lilla <jr^’ 
renhet — ”icke behöfver personlig förtjenst, dy? 
der, kunskaper, högsinnade känslor — eller nHot 
dermed beslägtadt, för att öfvermodigt, stiga ui’? 
på deras axlar, hvilkas skoremmar de ej vore»'*1 
4a att lösa, betraktade blott som menniskor.”

Sålunda verkade Majorens nyckfulla, ög011 
blickliga och förolämpande hårdhet ett vevkW 
ondt, nämligen ett djupt inrota dt fel hos Her®811' 
hvilket tiden aldrig förmådde rätt utplåna, ^ 
— hans fördom, icke allenast mot individer, 1,1

,,p
an mot en hel klass af menniskor. Hvad so o1 ä 
ven verkade högst menligt på Hermans fordo1118' 
fulla tänkesätt i detta fall, var, att inga rig**?1 ' 
ögonen fallande undantag framstodo för hon®'*1 * 

början af lians bana, då intrycken gå så djupt 
i det unga, mjuka sinnet, utan att slumpen tvärt 

om verkligen bidrog att öka hans en gång f*1*9 
de opinion, ty i scholan och vid det gymnas^'1’’ 

som han tillika med Henrik besökte, voro 
få gossar af adels-klasseu, som just utmärkte s’^ 
för dåliga seder, ringa kunskaper, ingen afbe(s 
flit, förmåga dier hog, men mycken högf®1 
och dumdristighet.

® ran förakt för andra till egenkärlek °i'



'“grnod öfter egna fôrijenster är-ett ganska Ii-
Ißt ,

“ci» kort steg, och olyckligtvis måste vi med- 
£lfvai att äfveri hos Herman drog det ena felet 
^ aodra i släptåg. Till och med hans akade- 

n)is!‘a tid ville icke rätt utrota hans en gång in- 
ltfta afsky för adels-prerogativer och anspråk, 

’!l'lier Hvilka han alltid trodde sig upptäcka nå

li

|>0l'ting j samma proportion smått, som det vil- 
sHias stort; hvilket för Hernaan var det förhat- 

^Ss(e af allt. — All fernissa, all förgyllning på 
^Ug, oäkta sak förekom honom som höjden

af
icke är 
n

»n

, aH Uselhet, och — att villja synas hvad man 
lyfta vingarne högre, än de kunna bära, 

s'*ga upp på lumpna styltor, för att kunna 
andra öfver axeln, ansåg han som typen för 
'»etiaklig svaghet och kortsynthet. —
Stackars Herman! Framtiden visade honom 

o? med huru många besynnerliga ämnen man 
lste lära sig att uppspäda dessa rena, klara, — 

glindrande ungdomsbegrepp.
Henrik, som i aiit hnfv udeakligt tänkte a 11- 

lika med Herman, men som var vida tole- 
()!lllîilre, bestred vä! någon gång lians mening, livad 
j/:t acd‘i ståndet anbelangade, men med obetydlig

tie!

»'e
«D

gang.
•let är icke denna klass af menniskor, sa-

*lå i!,n. 
de

rman
m.

som jag afskyr, utan hvar och 
som tror, att ett sköldebref, att mult-
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ii a il u förfäder — (ofla nog föraktliga de âf'el^
<• f(

— kunna ersätta dygder och förtjenster eller 0 
verskyla lasier, fel oeh inlenhet; och du in*s!< 
dock raedgjfva, att delta inträffar ofta nog. ^ 

bara någon framträda med en mängd personl^j 
egenskaper och företräden, låt honom sedan vH'8 

adelsman eller honde och liknöjd sjelf för !*''■ 
ket han är, — och jag skall gifva honom 1,1111 
hyllning, lika stor, lika oblandad, lika odelad, <,lfl 

han är det ena eller det andra; men bed mi? 
drig vara partisk eller ens fördragsam mot 3,1 
språk, som icke äro grundade på egen, verkli?)" 
bestridlig förtjenst.

Men nu ville olyckan, att Herman ofta ’* 
ganska partisk och föga fördragsam, när det g*** | 

de verldens så kallade stoifi, eller deras små sk«?^ 
bilder, eller dera, som blott trifdes i dessas sk11^ 
ga, och att Herman ofta kunde förlåta och g'! * 
en af sina jemlikar, hvad han högt fördö1,1 (' 

och beifrade hos ädlingen.
Detta länder Herman föga till ära, me" 

så mycket mer, som älskade Herman, och s01 

ändå icke draga hans fe! bakom ljuset, f*>r 
endast skyldra med hans förtjenster, utan so"1 '* 

sa honom sådan han är, med full fri- och {i 
tighet lör hvem som helst att tycka, hvad ha" 91 
hagar, och tala om del helt högt. Vi hafv» ” 
drig atagit oss att advocera för Herman, e"'*8



om honom, och Sro ofta ledsna, att vi 
,^ra l*et sä ilia, och att 'i sjelfva icke äro nöjda 
f ritle‘l; och hvad böra vi väl då kunna vänta och 

>>f andra? — — Jo, — — jost hvad fler- 
’Ü1 eu riel saknar: fördragsamhet och opar- 

■ « het.

'or ^n^er Hermans och Henriks akademie-tid
j, e 0 *1« hemma mellan några af de första terrni-

°*> men slutligen fnnno de den länga resan 
kostsam och stadnade qvar i Uppsala, der 

|,rj ~~ l<ända för sina ovanliga kunskaper — gåfvo 
leetioner och försökte med hvad de kon- 

fri Unjlerhjdpa det understöd, de fingo, den ena 
ji,,^ s’"" föräldrar, den andra från Mor Martha, 
sljj , ’"g ifrån *ig det nödvändiga nästan, för att 
i)C|, ® det till den alltid tacksamma, alltid ömma 

’111 tr i f is a sonen.
kj) . oaktadt den största möjliga hnshåIlning,
k, ,fiade det ändå att icke villja räcka till förting- 
ta,| 'a r”e’ särdeles för Herman, som alltid frnk- 
rift ’ a” Modern skulle taga sig för nära, således 
ttif| "°S försäkrade sig icke behöfva så mycket, 
ll,,1 .s°111 i det hela hade, vida större behofver än 
h,”r,k. Hau ville lära allt, han ville se sig om,

V‘lle ha ft a böcker, mtisikalier och mycket an- 
de|’ lia» ville, vara prydligt och väl klädd samt 

' sälkkapslifvet, hvilkel alllid för en ung 
m<,diöre,r oberäkneliga utgifter. Allt detta

tt, o’‘""lagdt, gjorde, att,---------------ilian hanvjss-
kn f| T1 "’af, var han insnärjd i flera,, icke så o- 

skulder. Detta hartnade och plågade 
»ät,"'”- Han föresatte sig att på ett eller annat 
hisjj ^"dtgöra detta fel, som han hos andra raen- 

||>r ”Skydde, — att lefva och bero af andra, 
h,j# '1 ^et hvar och en skuldsatt ändå gör på det

Han besinnade just icke, att en obemedlad
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yngling', med bästa v i 1Fj a i verlden, knappast ksjj
draga sig fram, här i Sverige åtminstone, «t8([ 
att i yngre åren göra skulder, som man i äldre3 
måste svida för, — — men betala. Dessa >1°^ 
doms-skulder äro ett ömkansvärdt säde eller, r«(' 
tare sagdt, ett frodigt ogräs, som skjuter hofft 
och breder sig ut åt alla sidor och förqväf1'^ 
ofta hela skörden af ädlare korn, sopi äfven i °B$‘ 
domen utsås.

Herman hade imellertid ingen ro, förrän !l‘* 
afbördat sig denna sten om halsen, som heter ek11**' 
och grubblade förgäfves på medel derlill, B.ta( 
att finna något, som han på en gång ville och kuV 
de antaga.

Just i denna period af hans pecuniera beky1? 
mer fick en af Professorerna ett bref från s,'_ 
iordna akademL-kamrat, nu mer Fideicomt,,'Üt 
sarie till Lindsjö — Grefve Ludvig X. Det 
ungefär så här:

1VI l n h tt n p I f a T? v t\ »» 9
trsffal

på lucia ao en no-iai at ar, hoppasjag, inin t,r( 
ej förglömt en gammal vän och bekant, som,'! 
genskap af det förra, tager sig’friheten fråg»/" 
k. bror till råds i en ganska ligtig sak, näm1’^ 
hvad valet beträffar af en lärare för min c"1 
son ocls arfiagare, en pilt om nio år. Mink.'1' 
finner lika sa väl som jag, att man vid delt®'1» 
Lille bör se sig om och vara försigtig, mer 
någonsin annars, ty mången har med en dålig,,0( 
illa vald lärare grundlagt sina barns hela of*r

på lucia ao en no-iai at ar, hoppasjag, ini» l’’

finner lika så väl som jag, att man vid delt®'1»,.

!Nu vore min billiga önskan att få en ung, 
och kunnig man i mitt hus, som uteslutande 
nade sin tid åt min son, ty mina vidlöftig3 8 j 
dra görornål hindra mig fullkomligt derifraii, 0 
det är nu tid, att pilten helt och hållet !con1 ^ 
ur fruntimmershänderna. Han kommer nog ‘‘)k 
gen i sinom tid, tänker jag- p
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siä]?Rmma* vän, liärnti vara mig behjelplig. Jag 

a städse vara redebogen till återtjenst.
»Usl l0m <îe Sa!n!a språken och vanliga akatle- 

kunskaper, önskade jag, att den unga man- 
)(e ^'re grundligen hemma i de lefvande språ- 
]j fransyska, Tyska, Engelska, och — om möj- 

äfven något i musik. Rena seder och ett 
g. ^‘gt sätt att vara blir alltid en af de vigti- 
led 6 art'Uarna, ly jag skulle verkligen bl i f va rätt 
(Je om min son, på samma gång som lian lär- 
j,a{.<!et för honom kanske mindre nödvändiga — 
liil .n 0cb Grekiska, han äfven lärde dåliga seder, 
ko’1®* maner och ett lågt, vulgairt språk. Jag 

jkas således, att min k. Bror fäster stort afse- 
P!l dessa saker, hvilka i ett has, sådant som

«01
«litt,

«tnle; 
eSa| .

ä®Utid bli af stor consequence.
appointeraient gör jag alldeles intet afse- 

^ à 500 R:dr — Rgs. eller B:co — c’est 
betalar jag gerna, och med nöje, oin

ar mig till lags. Fri resa, förskott etc.
°r resten innehöll brefvet nigra vanliga ur- 

«i« )t ’ ,t0mma vänskapsbetygelser och begäran 
«stigt svar.

IL„, detta bref i handen, mötte Professorn 
.r tia ii - -- -Î-L -, su
C ?."i*

som infunnit sig på en liastig kallelse.
svar var ett bestämdt nej

då Professorn, som var af hans särdelesgyn- 
Ut0iri' ™ed förvåning såg på honom, och han dess

in ihog sin olyckliga pecnniera ställning,ko
ned ögonen, och en svår strid föregick

?'°g
«Oft, i - K " " “ v'" - ■ - •  .......... .. "

ta tin) nom tmellan en bestämd afsmak for det- 
»itt 1 }n'\ °ch något, som han kallade sin plikt, 
§bd„ förtjeata straff att det antaga. Han be-

dags betänketid,
^cnda kort rådplägning med Henrik, som,. En 'i 1

tiisk
s«tti

■ honom alla fördelarne af en dylik condi- 
lvuken inan kort tid skulle Isljfva akade- 

r°°? s^ecSes högst förmånlig för Herman, 
at>kte låta binda Magisterkrausen åt sig 1839,
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— bestämde honom ändtligen ti!! denna npP° 
ring ai hela sin smalt, alla sina fördomar, och | 
beslöt, nt), af ren öfvertygelse, att denned g0'. 
rätt, — just motsatsen af allt livad han heist skll|l 
le önskat. Han beslöt —med ett ord —alt gå otj 
lefva i ett hng-adeligt hus — bland verhielt* ! 
kallade grädda! Hau hartnades och ville förtvi# J 
hvar gång han tänkte derpå, under den meHa., 
tid, som föregick, inan han inträdde i sitt i>y*• *a j 
och det ville hela hans fasta villju, alt icke
sina en gäng fattade föresatser, en gäng g^11?

... . ... •al«1.löften, för alt ej hela saken skulle gått om 1111

Men nu vore det må hända tid att åter''**11'ii
till Lindsjii, der endast några veckor förflutit, 1,1
der denna långa episod, som mången funnit grli 
ligen — både ledsam, enfaldig och dtim. — "'jj 

S< ör att nn gifva ett litet begrepp om de* J 
förändringar, mer i sinnena än i det. yttre, 
timat pä Lindsjö, draga vi ånyo fram meil n^„ 
anspråkslösa bref från våra förut kända c°r|t 
spondenier:

Slut på Första Delen.



sSå®TO»IÅ2ÅI»llÉSIä»

Tecknade af

fa f f a m ftff ^^ottsitunta

Såsom uti ett strängaspel och säng det 
höres en sammanstämning af olika mo- 
dulationer, så af lägsta, mellersta och 
högsta stånd sammanljuder ock en stat, 
och head i Musik är harmoni, Hr i Sam
hället — Endrägt.

Tankar af Cicero.
'^eintade nr ”Den Blå Boken” — af Geijer )

A % 19 KA JHEÏÆW»
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ANDRA BOKEN.

Hösten ech Juten

k

♦

Väf

l}å svällde mig bröstet, då brände min hog, 
dj/i visste jag, hvnd mig tröt.

Ur "Vikingen” — af Ge i j er.

Herman till Henrik.

lindsjö, den 30 October 188 ’ *

härföre jag inte skrifver*?”------ Da ber mig
''il ^enna fråga, men hvad vill dn jag skall
va om-î 1 denna min fråga är hela mitt

M din; 1>u vet, huru trofast och orubblig 
dj Vïtl8kap är, du vet äfven, huru jag saknar 
j9 ' °C^ huru jag dväljes här; du vet allt hvad 

S Volter känner, lider, njuter, drömmer;
Täl> derom kan jagdåicke behöfva skrifva, 

en J**5 hoppag> dn finner mig för god, att btifva 
Hiistoriegraph åt den Grefveliga X:iska dy- 

e,i> uied motto: ”Mina förtjenster äro mina

®ngd, mina dygder---------- att knnna dem
e(ia), e**er tvärt0111 — lika godt, meningen blir 
«cfi . !1^a' ^eJ> Jag tackar! De må gå sin väg, 

^ Sar min; och då träffas vi troligen aldrig. 
ï!luan är den sämsta af dem, ty hon kunde

1

' ■ ! ; i■■ . '
'i' '■

A 'Mi !
/: ^|r

!l i

\m

. I



vara den bästa, öm du visste, hvad naturen s# 

sat på denna varelse, så skulle du lida och 
öfver att se, huru konsten, eller — jag vet in|t 
rätt livad, — — förstört detta Guds mäster'6^ 

Hon är min dagliga plåga, och, hvad som f«ra' 

gar och retar mig mest, --------— jag ka’1 ■' cl*

glömma, äfven då jag icke ser henne, huru \0‘

melsvidt långt hon är ifrån hvad hon horde
kunde vara. Jag ser henne sällan vid annat

måltiderna. I början talade hon någon gån£ 
mig; nu aldrig. Jag är för henne troligeI1
högst förhatlig varelse; ty blotta min närvar«

iör h6"'

glad och yr och skämtande, inan jag inträd^ t!;

mången gång stadnar jag, med handen på
sd

ett ögonblick, för att öfverbevisa mig om sai*r>îîlB
af min förmodan, att jag är ett föremål för 
nes afsky; ty hvarföre skulle hon annars va 
glad, inan jag kommer, och så tyst, när jaS 
mer? — — Kan du förstå det? — —

, l/

Ilär om dagen kallades jag som vanlig 1

för att dricka the. Den kallelsen åtlyder ja# 
lan, emedan jag just icke förr älskat detta fl«1'
men nu — utgör det dock stundom en dive f
och smakar bra. Jag gick således ned, och, 
att komma in i salonen, der de alla aftnar j, 
samlade, måste man först passera ett f«1 j 
Detta var svagt upplyst, dörren går lätt, 11,3



så
, och, gom man således hvarken hörde el-

S lnig, stadnade jag der, emedan jag från 
nBH hörde sång, och det för första gången. 

lni'an satt vid piano’t, på hvilket hon accom-xMvi
1,aS'>erad 
het.
üfr

till
o sig, med förvånande smak och färdig
vår härliga Geijers härliga: ”Stundom

v 611 Vahen drömmer jag.' Hon tycktes
)(|„ ^etl ®hven drömma, ty i hennes sång, ehuru

^»des 
H

'erkl
dar

0cl* klangfull, låg dock något af en dröm- 
cnformighet. Känslan följde väl med sån- 

n'en tankarne föreföllo mig frånvarande. Som- 
1 stropher sjöng hon om otaliga gånger, de li- 

vïk l0rana(le — dogo bort; och så! — likasom 
) *a^e hon åter upp. Ingen tycktes just särde-

tlj lara henne. Man bullrade väl icke; men 
j0,a®ta hvlgning bevisade dock, att herrarne vo- 
}jj||tl'>BSripna i ett för dem interessant samtal. 
tej[ ^ahr*elia satt och lekte vid ett bord, Mam- 

^-hlla sysslade sagta vid thebordet, och betjen- 

ick * St0(io t^8ta med s*na brickor. JaS vågade 
lj an(,as. Det hela föreföll mig som dessa hus- 
i S(;.*a^0r’ man någon gång emot sin villja får se 

Brnai när en granne midt öfver gatan an- 
dag. ^ Silla hi118* ntan att fälla ned rullgardinen. 
16 .löl>illade mig med skäl, att mitt inträde skul- 

e es förändra scenen, och, om jag skall sä- 
til p 8 Sanniogen, — jag njöt verkligen af att 

gång tro mig finna tecken till själ ochenda
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känsla i Jenna varelse, som jas; stundom 
vara sådant förutan. Sången fortfor allt je11'11^ 
Baron Alarik gjorde sagta några slag upp och"1.
på golfvet och talade några ord i förbigående

den tankfulla sånaarinnan men för första g8"'’
,ll«fsåg jag henne hvarken hesvara lians ord 6

Man fortsatte sin Pr<ens tyckas märka honom 
menade och sade:

Blenda sjunger i afton som en somnamk

Jag tål icke denna varelse, denna Alarik; ^ 
han har dock en förmåga att ofta satta i ord j11

hvad jag tänker. Grefvinnan tycktes icke
minsta uppmärksamhet åt dessa hans ord he

if»»

lie’1

b» f
:dg>

att glömma hela svalget mellan henne ond1 

och anse henne som en varelse — med hier1

men Grefvinnan sade då:

utan fortfor att sjmiga, tills hon på en gång
stigt vände sig om —------- och sade:

— Ulla! Du har väl inte glömt att låta g’1' 

Wilson théhud?
Frågan var ju högst enkel; men — så i"f

kar dock den fördömda ståndsskilnaden
kände likasom en elektrisk stöt, jag vet i^e

om af glädje eller harm, när hon så der >*a
mitt namn, utan ett föregående Herr
likhetsblixt genomfor min själ, och jag me
för dig, att jag i detta ögonblick fann mig

med hjerlä*
, ^ $

själ och känsla. Hvad Ulla svarade, hörde
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Ja så! — Ja, då kommer han väl gnart. — 
^ 8*ck skyndsamt från piano’t.

" Och skulle det väl vara så fasligen farligt, om 
a" den stackars inenniskan fick höra en ton af din 

— sade Baron Alarik spetsigt och satte bå- 
1 1,anderna i fickorna.

Äh, det brydde jag mig just inte om; men 

8a,,,t vore det dock att sjunga för honom, —
^arade Grefvinnan-----------------och hon sjönk

er> * mina tankar, till den plats, hon der förut in- 
^ laO. Jag varobeslutsam, om jag sagta skulie gå 

VaSi men, som jag en gång sagt till hetjen- 
’ alt Jag sknlle komma strax, och man tycktes

'«uta
lo,

m'g, hade det varit dumt och ohöfligt. Jag

foil,
veii

8 således lätt i yttre förmaksdörren och lålsa- 

'"komma, förargad inom mig sjelf öfver denna 

sPelninq. Jnst när jag inträdde, sade Gref- 
’ s°m denna afton var vid ovanligt blidt lynne;

fortsätt din sång — mitt hjerta! — Det lät 

'ra- Har Herr Wilson hört Grefvinnan sjunga? 
därnon lade ett lögnaktigt — ”nej” — på 
Ppar, och troligen ett ganska torrt nej, ty:*iaa i,

etHtîes & nyo af detta besynnerliga tilltal åt 
’'a han aldrig, som till de andra herrarne,

^1)( r,akar säga: min hustru, — eller Blenda, ut- 
a^l'd Grefvinnan.

öa capo, da capo, — den der lilla vaggvi- 
sade Grefven — Det vore visst ett stort



ïioje for Herr Wilson, att få höra en så 
... ,. rost som dm.
— Ack, min vän! — genmälte Grefvinnati, n 

en något litet tvungen ton — Herr Wilson 11 
hört så mycket vacker musik, alt han skulle 
kert knappast upplåta sina öron för min. —' ^ 

du oss thé nu, Ulla lilla! — fortfor hon och f 
frain till sybordet.

— Säg inte så! Säg inte så!------ sade
— Du har en allt för täck röst, och, om 
Wilson i IJppsala är bortskämd af vackra kai’i'r 
eter, så är hau det säkert icke af vackra 
timmers-röster. Eller huru?

Jag bockade mig endast, och G ref v innan gj
de en hastig anmärkning, om att hon trodde
skulle få omslag i väderleken, troligen blott föc
slippa komma i minsta contact med mig och ^

omdöme. Hennes sång hade för ett ögon
försonat mig med henne, hade gifvit mig en du"'

kel aning om livad hon kunde varit; men i>u ®
go dessa tankar åter opp i rök. Om jag 
kunde slippa att se henne, att tänka på he11
Midt under Clas Ulriks uppläsande af: volo

j»{

vill — vis, du vill — vult — han vill — ^
hennes för mig odrägliga bild, väl prydd mef* , 
la sina yttre behag, men äfven förmörkad al 
sina fel. Näst henne är mig denne Alarik b1’5

motbjudande. De andra två, Grefven och



lneni äro, sanningen att saga, så mycket under

llOj»
s» att jag inte bryr mig om dem. Jag har ingen

derföre 
■ än ett

j s att skrifva, knappt nog att lefva, 
»fväl — — tills jg„gre framj — Dock,

Of(}t q
j ' Ä«art stundar Jnlen! Ack, hvad dess annal- 

påminner mig mången ren, oblandad fröjd 
l^r Ilere i lugna Dalen, under min glada, lyckliga

■ ll^0|n! När lilla Gabriella gläder sig åt Julen, 
Kqjjj rn •

ner jag så väl ihog din lilla syster Gertrud.
B»fiul
ar fj
håll,

'»en

»rosgratien är dock lika i alla stånd. Det
i, °rst sedan, som menniskorna böjas åt så olika 
håll, n

Uerom kunde sägas så mycket muntligen; 
JaS är skrif-dum i dag. Jag kan blott litet 

1 den narraliva vägen.
®r hråkas outsägligen för denna Jul, med 

»om du och jag litet eller intet förstå oss

Jclt

H«
»I Sot,

»ämliItj .......«en Julklappar. Låt vara denna sed för
’ IMe|i annars ligger deruti ett småsinne, iyc- 

Clas TJlrik kan icke tänka eller begripa,
her

åttlU °r aU Ila"s hufvlul är öfverfallt af dessa 
fR aDpar. Om lian icke kunde sofva eller äta,
* 0 p }
)He på dem, det skulle jag förlåta honom;

Cud i tack! — det kan han. Med ett ord,

hr
°ch stora äro hufvudyra af dessa Julklap-

meo jaS har gjort mig ett godt löfte, att, —

tin nila P*'ht väl kan förmå mig att taga en be- 
§ad /•■ °

shaiii °n ^essa högborna, men icke deras
eri så tager jag, under ingen förevändning,



emot deras Julklappar, ty jag förutser, att
i ■ . gjilkoper ma» något, som eger intet annat a*1 ^
penningvärde, under det man arbetar natt °c
dag, för att gifva åt de andra ett minne af

Jag vaknar stundom vid midnattstiden;
har jag då icke ens somnat, och ännu lyser
pan i Grefvinnans cabinet, och jag ser sko0

t
af hennes snabba rörelse, alt med handen upp“ ,

ut1ga nålen. — — Jag undrar, hur’ det kan se
detta cabinet! Nej, god natt! Ty J11

nu är det natt, just nu ser jag denna syn»
plågar mig, jag vet inte, hvarföre. ”God nat1'
Sof godl!-----------var det ej så han sade?” ~~
Ack, mitt kåra Uppsala,------- och allt hvad 1

. /
finns! Om jag kunde trolla mig åter dit — nt). "

$ ''$■? $ 4^*"—1

Inan vi anföra frunlimmers-brefven, v i IU9

lemna Henriks svar på denna harmfulla, Ja’ 
nndsfulla och bittra skrifvelse.

Henrik till Herman.
Uppsala, <ieii 14 November 183 

Men hvad i Guds namn kommer åt dig? 
sista bref förfära rni«! Jag känner ick«

* II*1igen dig, än vore du en främling från en a,!
verld! Dina bref äro mer lika Ludvig Il(pruf

sk«-dig? Är datta den giada, yra, fria, roennis* 

skaode och mennisko förlåtande Herman? •— "
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Ir *

0rJar bittert ångra, att jag någonsin tillstyrktö 
1lr,° din condition, hos dessa menniskor, som, 

^adt den mörka dager, i hvilken du vill sätia 

<iln> dock, — prisad vare din sannings-ifver — 
°cIt förefalla mig hvarken bättre eller sämre än 

mest, än du och jag, än dem du ofta pri., 
°dl älskat. Orn denna Grefve — din princi- 

är uppblåst öfver sin rikedom, sitt ao- 
sin gamla ätt och de minnen, den lemnat,

Pal

U» vä!, 
,lu ka„,

låt honom det vara och trösta dig, om 
i med den öfvertygelsen, att duihansstäl- 

’ 0,n du icke just vore han, så vore du ändå 
st"i^r.e ^ sjelfi elb-r hvad du nu är! Tro mig, 

, "‘"gar ocli förhållanden i lifvet förändra bå-
M(i o ,

a,1gler och handlingssätt, och det är ju så
. rl|gt; man st^r „j olika punkter, och sam-

P“
°remål, seddt från alla dessa olika håll, må-Î H

^ afvet, taga olika former för livar och ens 
°lika dagrar för Inar och eus särskilda 

Pllnkt. Dessutom, om din Grefve har ett min
(|r<! i 

^ k)
'jun förstånd, mindre förmåga att tänka djupt 

laft, mera fördomar än du och jag, så är 

,na bända ett naturligt fel, hulket han delar 
som i ute äro Grefvar. Vare 

blott föl 
Vidare,

'N j-31. ,
i|eu U ma»Sa,
j. * Sagdt utan all egenkärlek, blott för den gu-
'fifth

i]j sanningens skull!
>lii ,^refVe är vänlig och artig mot dig, livad vill

an skall göra mera? Inte kan du begära, att
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lian för din skull skall byta natur, denna w»
seilan vara god, — ond eller medelmåttig* pjll

mif'’8satt emot honom lär dessutom ingalunda i«s 
llonom någon hog att närma sig dig, mera än ^ 
nätt upp behöfver. Och denna beställsamma fö 

små-behändiga Capitaine! Ilvad ondt gör han 
fast hans och din verkningskrets, måi — ocb 1,1

na äro sa himmelsvidt ätskiljda? Vill du
att alla skulle vara stöpta i samma form? Tå I d«

icke, att af menniskosläglet den ena är skråâ d d3

re, den andra skomakare? Vill dn hafva hva^ 
skoplagg att gå med, eller stol att sitta på, — l)tïl
föredrager, att alla studerade------ för att
philosophiae.Magistrar! — — O, hvilken ph'*°!l)

Och, de»'phi!-------O, hvilka magistrar!-------
na unga, glada, lekfulla Alarik,------- son1 fö
hört en af våra gemensamma vänner högt l°^t

da! Hvar står han dig i vägen?
det undföll mig utan egentlig mening; me« 
må vä! stå der — för min och din räkning* "" 
Herman, jag känner icke igen dig! — Herm3"’
» I ^

jag ber dig, gör blott våld på dig, gör blott
försök att komma ur den förtrollning och fö»'

stämdhet, som dn råkat uti! Gå blott ett en
steg mot den unga mannen, och, på ali beskrl j 
ning, skall han gå tvänne mot dig, och du kaiiske

honom få en vän, fast han — olyckligtvis råkar
vara sou af en så kallad Friherre! Me«,

|i»(



’a8 orätt,--------men, möter han dig med köld
°cOfidryghet, nä väl, då är dettid att draga sig 
'Mbaka, då skulle jag aldrig klandra dig, orn du 
^elve aldrig så otillgänglig, kall och frånstötande.
^I:i| slutligen, -------- — denna unga Grefvinna,

8(1,11 du _ mot din villja — afmålar med alla 
Sökbara behag, men blott ett fel: — — det, att
'ara Grefvlniia!

Mot henne försyndar du dig dagligen och 
%lu%en, derom är jag öfvertygad. Q»innan är 
^ll «0 och allseeude, — påstår man. Hon märker 
s<lkert, aj. jo ti r k a, harmfulla blickar, att du
gillar henne och hennes------- troligen oskyldiga

°ch skämtlust. Du säger sjelf, att hon iör-
®tu
ta

rtltnas, när du kommer. Nå väl!------ - Ar de.t-
Mtt eiler hennes fel? Hon gjorde det icke i 

Jan; bou har således trott sig se, att du fann 
g(U ondt i hennes glada joller, och qvinnan gör 

något, som hon bestämdt tror att man hossi*llan
!lei'“e Ogillar; icke just alt detta sker af öfverty- 

^Se> nian mången gång af ren hehagsjuka, ly 

Vas döttrar äro de alla, de må då vara Grefvin-, 

eller — — — från vår hy. Och fel hafva 
aHa, annars vore de ju icke Evas döttrar, och,

Hor

tl

«m i,

fa

eines fel — just skulle vara litet mera be-
Ssjuka, äu du kan gilla och förlåta, och detta 

s*n unga cousin, — så — — slut dina ögon 
beklaga henne, men bry dig icke omUtS'för



att straffa henne med dina stränga blickar, ty holi 

förslår dem må hända icke, utan blott skyr à'S 
och dem! — Jag vet icke, hvarföre jag ejkan,r(l 
henne om så mycket oridt. Synden går med tnä1^ 

och nedsänkt blick, men är icke sorglöst lekan1'1’
glad och barnslig.------- Och slutligen--------- k"r‘
Herman, vredgas icke, om jag ber dig se nel' 1 
ditt eget hjerta, ransaka dig sjelf, kratsa och sk8' 

va på egna fel och låta andra göra det på s'11*' 
Tro mig, all tolerans, — och du har ju medg^' 

vit, att den är en dygd, — kommer af att jeo1 
ra sig, sina geruingar, sina uppsåt, sina moti'er’ 
med dem man förmodar hos andra. Du tyc'lff 
kanske icke om denna ton; men jag hade upph*r* 
att vara din trofaste vän, om jag, af fruktan ^ 
ditt misshag, toge en annan, tiärl stridande »i0' 

min öfvertygelse.

Henrik skref ännu mycket mera; men vi h*^ 

va blott anfört det lilla, i luilket han bevisar 
vara precist af samma tanka som vi, något h',f

— troligen.
Nu till frnntimmers-brefvenf

Ore tb innan X. till Fröken IS osa.
Lindsjö, den 30 October 188* * *• 

lack för garnet! — — Det var bra, Blont <** 

som var odugligt. Jag u<yr förtvifladt; tue« j
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V’^ äatlä inte. taga. Jag är alldeles uppledsen 

alli detta tapisserie. Mina ögon taga skada, 
°cl1 mitt bröst lider deraf. Jag blir lunssint, o- 
tnli? <>ch ängslig, allt af denna eviga, tråkiga söm, 

0111 j;'ff en tid tyckte var rolig. — Ilvad sma
lt

»eviar!
Jill

Jag längtar outsägeiigen till

s«m
’ då »läste det taga slut. Jag vet fa tider,

41'»rik
'arit så ledsamma som denna. Icke en gang

lOftr
■förmår att roa mig, och nästan a Ila and ra

'reta mig. Att ieka med Gabriella, är verkli 
Se" det enda, som eger behag för mig; raeiider- 

bat
ät

ar jag ju icke tid. Till Jul — då kan jag

Mi
^'"stone bestå mig denna fröjd. Jag inbillar

a't jag, från och med Julafton*, skall blifva en 
annan menniska, eller, rättare, den samma, som 

a^tid varit förut, ty det är allt detta bräkau- 
C’ s,,'o plågar mig. Äfven har jag andra bestyr, 

^'äknadt Julklapparna, för att få allt ilillbör- 

Sl sl'ick til! Julen. Du vet kanske icke, att, ut- 
11 Utrann, så komma äfven mina svägerskor —

ba
Par)

m etc. , som äfven skola itafva Julklap,

11 rar
och dröja här tills fram i Januari. Jag

’ om Julen kan blifva rolig, och huru Matn-
°«h mina bcll-seurer —■ skola passa ihop. Kan

j ”egrrpa del'?------- Men, blir det inte bra, skill
blifva omaka eller udda

"" så

i

på något sätt, 
tvår jag mitta händer, ty denna samman-

,Sn*ng var aldrig min idee, utan min ärade ge-
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måls, och carambolaget,------- det må då haf,}
hvad utgång det vill, blir dock alltid för ha»' 
räkning. De karlarne! Hvad de tro sig väl för®^ 
allt, väl kunna styra och ställa till allt! — — 0^ 

oss räkna de som intet, — ja, som ett 
ibland — tror jag nästan. Det finnes de, som iclie j
en gång tåla oss, och------- just tor dessa — k1'11'
de man vara färdig att — —----------------
—----------------------nej — nej — nej — det kuD’
de blifva en fasligt lång mening, — längre än I‘e' 
la brefvet, och Gud vet, hvar den slutades» 
derföre saxades den utaf redan i början.

Jag ville väl tala litet om, huru här ser llU 
meu jag har i dag hvarken ord eller färger. Sk»1* 

väl bjuda till ända: Vädret är för otäckt. 
uti tö, eller frost på bar mark, och det är d***' 
ga alternativer på landet. När man domnar i||8‘ 
höst, vill man åtminstone vakna upp af ren, ^'ä<
•inter med dess hvita mjuka drifvor, dess rimfr<'st| 
dess månsken och dess klingande bjellror. ®*e" 
nu! skall man sitta inne — inom fyra murar, ^ 

man vill eller ej; ty CapitaiV har blott tvä 
«m väglaget: — ”Det är krakigt” — eller —”pe‘ 
är djupt.” J3g tycker, han kunde hitta påetttreli 
je! — lute just, att jag liar tid, eller så roy^6“ 
hog att resa ut; men det vore ändå roligt tro, 0|t 

man ej suite i arrest. Apropos om Capital« » * 
;ir han bra ledsam. Det har jag ändå al^r*s



"'ârlit så fullt och så väl som nu. Han säger bra 
^11 mma saker, särdeles vid bordet om middagarna. 
JaS svettas, när han bara börjar. Han tror sig be- 

§riPa allt och talar derföre i allt. Men aldra o- 
^“g'Ugast är han ändå, när han börjar snacka i 
lii|'<3a ämnen. Då blir jag så matt, att jag inte 

V<il> livad jag gör. I går sköt jag stolen från bor- 

l'l> när man tuggade på steken, och Clas Uliik, 
S()lîl såg tortan med snömos och sylt på, höll på 
^ en attaque af nerv-slag. Middagarne voro sa 

lll,)!Ura och roliga förr, — som du väl minns; — 
jÜ *r° de odrägliga. Jag kan inte begripa, livar* 

o°r(:- Alarik är heller inte så qvick som förr, 
tinstone icke så lekande glad. I hans ialallär

!lj> „ .
^ mera peppar än salt. De svida mer an de 
'Ula- Ulla är för tråkig vid bordet. Jag undrar, 

j." finns någon remède för mamseller, som äro 

1‘jertnupna, och dito tillgjorda, och luiru det- 
^edicament kan se ut. Hon rodnar i ett rod- 

spiller maten pä sig ocli andra octi sme- 
,‘ai' Gabriella, så att det stackars barnet tar inte 
!ta siS mätt. Och stundom fjeskar hon såhorri- 

^ ' Hon är alldeles bortbytt; men jag hoppas, 
är öara en kort Bengalisk eld, sorn, när den 

^ ^ar luft, — qväfver sig sjelf, och luft, —

det får den aldrig! — Nog derom!--------
åldrig i min lefnad har jag vetat förr, att Lud- 

sina unga dagar varit en hel — half termini
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Uppsala; men nu vet jag det, ty hvar e»da msdiW 
talar hail ora tlet. JNej, godnatt! Om d»sägerf31® 

detta var ett ledsamt bref, så vill jag icke ra»1**' 
ga dig, ehuru jag bade hog att motsäga livet» *•** 

vore, och i forsla rummet mig sjelf Du vet j"’ 
hvem det är, — sä alt jag åtminstone kan sltfl’® 
texta mitt namn.

P. S. Söta Rosa, köp mig guldringar och d'1®
tofsar til! en bourse, samt en attrape, som föreslå'

1er en tålamodspåse, så är du snäll!

Man har en lång stund hållit Fröken R^* 
svar i handen, obeslutsam, om man skulle biW
det eller icke; men,--------som det ankom, inW1

i den begärda tålamodspåsen, boppas man, att
!tt)"e

;U
got hvar får litet af detta tålamod, åtmiii" 
så mycket, som kan behöfvas för att läsa ett l>r<5 
bvilket på intet sätt påskyndar händelsernas g"fl 
utan som tvärt om ögonskenligen fördröjer

något soin för mängden af läsare är 
aldra värsta fel, en legend-antecknare kan vara 
häftad med.

Fröken Rosa till Grefvinnan X.
Stockholm den 4 November*

Himmelske Gud, bvilket bref! Är det väl

M’

det"'

,Ul
b"'

frå"
dig, eller din onda, ja, din ondaste dä mon? Så‘|ali 

har jag väl aldrig hört, sett, tänkt eller dr"fI'



% förr! Och det — — för litet tapisserie, som 

ändå får Färdigt, eller, — i yttersta nöden —
8°m do inte får färdigt till Jul!-------Är du sjuk?

— Du skali väl icke skänka verlden--------
,""u en Gabriella eller dylikt? Eller hvad i him- 
lens namn går åt dig? Det finns ju ingen af hela 
!"U(it8 personal, som du icke är rakt nppraknad 

,|(1> Utom Gabriella, och den du hvarken nämner 
e^er troligen tänker på, — — — den uya Ludi- 

^fiiteru. Jag föreställer mig precist, att han ser 
llt s°m Dominus*) och späckar sin tystnad endast 

e’' Latin. Detta tycker jag skulle åtminstone roa 

och Alarik. För all del kasta nu bort något 
öeasa öfverhängande tapisserie-arbeten och din 

öriui sittande spleen! Sådant duger icke, när man 

vara det socker, soin ensamt förmår blanda 
°ch ättika. Du förstår mig ju? Jag menar 

111 aiigla-goda Mamma och dina — — Klskans- 
V,r'la __ (ty (let vore ej artigt säga ättik-sura) 
^Serskor. Farväl, kära Blenda! Jag hinner inte 
ttlera> om jag före postens afgång skall hinna kn- 
!'a (lig ringar, tofsar och tålamod. Hvem skall 

Vi* allt detta? —Nei, farväl! — ”Bianca, för si- 
,la Sången.” - -

S. livad i all ve rid’ går åt den makalösa 
Ä- — Är det Alarik eller Lndimagistern, som

*) -p .. . .
,.n gammal scholmäatare i romanen: Jakob Arlig afiiarryat.
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jagat in myror i hennes lilla linfvud? Måtte d6' 

^ara Magistern! — — En systerlig önskan! —

■»cessa«—-—

När Blenda fick detta bref, läste hon det 
förtrytelse, gjorde — une petite moue — — °cl‘ 

utropade blott med yttersta indignation: ”Do®*' 
bus!”------ O, du stenbliiula Itosa!

!1 till det femte oeh i alla afseenden 
berättande och redogörande brefvet:

Mamsell Ulla till Mamsell Augusta.
c?

Lindsjö, den 6 November 1831'*’1' 

Älskade Agusla!
Tack, söta du, för ditt sista bref, som kom 0,6 

Lisa! Hon glömde tre dagar att taga upp det

,d
Ut

pu
file

sin kista; men det var så mycket våikomnare. 
är bra god, som skrifver med alla bud. Det »i 
jag sångerna göra; men jag får aldrig veta, 
bnd går åt den trakten, förr än de äro gång11"’ 
Men nu skall det inte hända, ty detta skall g® 
tued posten i morgon, och jag ämnar skrifva l>e)i> 
natten. Ack, — jag har så mycket alt skrifva o1*1. 
Som du ser, så har jag äfvenden bästa penne, ja» 
någonsin skrifwt med. Herr Wilson har forme' 
rat den, och jag har äfven fått den af hono01' 
A propos om honom, så är han bra hygglig- Ja> ^



tror aldrig-, jag liar sett någon så hygglig; mert 
fas|'gt tyst är han. Han sade i går tili mig, att 

aldrig skulle krusa meil honom i dörrarna. 
4ck’ du kan inte föreställa dig, hur’älskvärd han
^ *åg ut! Han tog en mine på sig,------ ja, som

**r Zieles obeskrifligt rar, ty jag har aldrig sett 
6,1 ^dan mine förr. Den var en blandning af
5°dhct och sorglighet, alldeles som du sa skönt 
"Uryckte dig i stora boken på Trollhättan för na- 
§0t år sedan: ”en blandning mellan moll och dnr.” 

^®k, om du kunde tro, hur’ hänryckt jag blef, 
jag fick se dessa dina ord, tätt bredvid Teg- 

rs> Uti Kusinerna! Ack, ja! Den författaren eller

S'il-

lîe'i

0r^Uarinnan, hvilket det nu må vara, förstår nog
^ ^eta upp det sköna, det ses nog. Men à prn-

så undrar du visst, hur’ jag kunde fatta mod
Herr Wilson formera min penne; men hör,

jka!| «lu få höra, hur’ det gick till: Ack, om jag

ar* Itade en målande penne, att jag kunde be-
Skrifva allt hvad jag känner, ty detta var alldeles
S°m ett li,et roman-äfventyr, här i detta gamla

^'«t. j0) _ ,, gntto härom afton och sydde,
refvinnan och jag, och Daron Alarik läste uren

I '"lsk bok; men, som jag inte mycket förstår det,
^n mycket jag nu ock hör det språket, sa tänkte
® få annat, ja, på helt annat. Ack, ja, — bland 

a»iti
tie

at svRfvade min tanka på vänskapens älskan- 
v*ngpar ofta öfver till dig, min älskade A-



gusta! Ilätt gom det var, så slutade Baron Alar!^ 

att läsa, och, i följd af hvad de läst, började berr 
skåpet tala om köld och liknöjdhet och sanctfi'olt 
i allmänhet, och Grefvinnan påstod, att hon, l)la!l<' 

alla de menniskor hon sett, aldrig än träffa1 r 
någon, som hon an«åg så käuslolös och kall 
inbunden som Herr Wilson. Det rigtigt sved 1 
mitt ii jer ta alt höra så förtalas en frånvara»^' 
ty att vara kall är väl det aldra värsta man kal1 

säga om en person, och det af Grefvinnan 
som aldrig ptär förtala någon menniska i verhh11. 
Slutligen sade Grefvinnan, allt till Baron Al*r^’ 
inen orn Herr Wilson, att hon ansåg honom sä 

liknöjd, att, om Grefvinnan sjelf läge i en öpPe' 
vak, skulle han ej gå ett steg för att draga be"' 
ne derulur, och så stolt, att, om han sjelf lede <ie'1 
bittraste nöd eller vore i det största trång»191’ 

skulle han dock icke betjväma sig att bedja om bje ^ 

eller beskydd. Jag liar aldrig hört Grefvin»911' 
som annars är så fasligt god, vara så hård och 0 
rimlig. Jag bara teg, men tänkte hvad jag t®11*4 

te, och nu började Baron’ åter läsa. Under gä
satt jag och grundade på, om han skulle vara 
ohjelpsam och så stolt som Grefvinnan sagt; t»6*1 

döm nu om min förvåning, ja, älskade Agusta! 
jag ma väl säga min glädje, då jag om afton’»6 
kom i min kammare och finner — du kan väil »l*

drig gissa, hvad, — jo Herr Wilson*



ÎVaHa sidenv-est, som jag mycket väl kände igen, 
lï den är sä ovanligt vacker,— ligga på mitt sy-
^ord

lla8t
d älls

•«ed en knapp urgången. Din Ulla tog ge-
»in fingerborg, — nål och silke, och som en
var knappen isatt* Så när hade jag sprun-

git UPP till Gref vi o nan, för att berätta henne, att
^srr Wilson visst inte var så stolt som hon in-
^»de sig, utanatt han, som andra, begärde hjeip,

l!*r *>an icke kunde hjelpa sig sjelf, hvilket väl
^"tes af denna småsak; men så brydde jag mig
lllle om det. tv då hade hon kanske bara skrat
tat’ titan jag skickade upp vesten med Karin, och 
I)) f

°gade då min penne, men den var mycket li- 
1:11 och dålig, och en liten stund derefter kom 
^lrin tillbaka och tackade mig så oändeligen från 

ßfr Wilson och bad mig hålla till godo denna 
fei|||o> en lång klar penne, den aldra vackraste, 
^8 öågonsin i alla mina lifsdagar sett. Nu har 
3as omlindat honom med smala rimsor af guld- 

j^PPer, att han ser för chantil ut. Och han skill- 

j Viira så ohjelpsatn som Grefvinnan sade! Ack, 
erre Gud! hvad somliga förstå sig litet på men- 

jertati allmänhet. Vi hafva nu fasligt brådt- 
til1 Jul, både med Julklappar och för all den»m

^timande, som då kommer, ty Grefviunans mor, 

^ttalskan, kommer hit, och så Grefvens båda sy-

ar> Grefvinnan O. med alla sina barn, och den 
Sifta Fröken, och några främmande herrar, som
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jag ej har reda på.-Alla dessa komma till 
ton’, och sedan skall här bli stora calaser °c*

hal, och Gud vet ej hvad. Du kan aldrig *|()'
i flhvad jag undrar pa3 hvad Herr Wilson sk»11 

till Julklapp. Alla andras vet jag så väl; me” a* 
drig ett ord har jag hört om hvad hau skall &‘ 

Nej, god natt, min bästa du! Jag är nu bra sö"1 
nig, ehuru jag nästan aldrig plär bli sömnig, när ja» 
talar med dig, min bästa och enda vän. Ack, 0l” 
jag vore så lycklig och hade alla dina kunskaps 
och talanger! Ilvad jag nu skulle veta att värder* 
sådant; men, ack, ödet har aldrig varit mil* *0** 

här i verlden! Alltid din i döden tillgifna vä*1,

Ulla S.

Sådant var Mamsell IJllas bref, och frätt11*8 

les, om vi och läsaren få mycket god tid, 
man väl lemna en liten prof bit af — ”älskade ^

ij|i
guslas ’ — svnlstiga svar. Nu återvänder m®n 
saionen på Lindsjö:

En mulen, kulen Söndagseftermiddag, 
liten tid före Jul, var den alldeles tom. Sky1*1 
ningen var redan för handen, och en nästan ^ 

kohsad brasa i den stora tnarinorspiseln var , 
enda, som upplyste det stora, vackra, men n»B 
dystra rummet. Så såg det ut i saionen.

Herman hade aftonen förut med Lörda£?P
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Kan hade he-I Mottagit Henriks sista href.
I,atten begrundat det, funnit sanningen deraf

*cl, f5
‘•»■esatt sig att söka bryta isen på något 
et>tirn det föreföll honom omöjligt, ty — så 

nia|t stundom stelna i en form, att den gla-
8I®) lifligaste menniska på en gång blir förvand- 

* ei> bildstod, otillgänglig för allt, hvad henne
S*fver, eller snarare till en skendöd; ty man ser 

«Ut rj.
’ 'antler allt, men förinår icke häfva den för- 
n,ag, som gjort en stum och till utseendet

‘"'»loi
väl
ttf

Os. Detta är ett förfärligt tillstånd, som
hrar erfarit, någon gång under loppet 

"" lefnad. Misstroende till sig sjelf, kränkt och
'h .t

stolthet, eller inbildningen derom, är nästan
0l-saken till en dylik domnad yttre menni-

s> ’ So,M dock känner lifligare än någonsin inom 
Man vet, att man gör illa, att man bär sig

^ tl |V» *. O

al> man vet, att man slutligen blir,------ hvad

H g
a"<U alltid minst viil blifva, nämligen löjlig,
a,u,å förmår man icke träda ur det stela fo- 
' ttian sjelf slutit omkring sig, för att åter blif- 
s,S sjelf, — — sådan man verkligenär.
Herman hade tänkt på allt detta, hittills lik- 

et>(iast helt oredigt; men, sedan han fick Heti- 
^ref, låg det orätta i hans eget handlingssätt

*Uç|. .
u tydligare än förut för honom, och, i samma 

man väckes — (så att man vaknar lik-
Stånds-Paralleler, II, 2.
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tSI) ]iå egna brister, tillsinter man ögat någo*^r 

andras. ”Kanske är det spända förhållande, 80111 

låder mellan mig och denna grefliga familj) "" 
dessa menniskor på detta ställe, — — kanske * 

det — till någon del äfren mitt fel” — tänkte 
man och sökte genast att öfvervinna den *" 
villja, lian inom sig kände ntt gå ett enda 
dein tii! mötes: Till den ändan hade lian deilU 

samma Söndagsförmiddag för första gången

tel

tagit Capitain’s många gånger förnyade propos* tio"'

att efter slutad läsning af predikan göra en lSif

re promenade. Samspråkande om diverse,
all«

(1*1de vandrat vida omkring, oeh, då de återvaf 
passerade de stallgården, der unga Baron 
red en ostyrig häst på cordon, och en dum 8,8 
pojke förde cordonen, emedan den rätta stal-'18

tjeningen änmt icke var återkommen från kyr
Al»'Capitain’ och Herman stadnade och sågo pa
flrik småsvor — ocli förtretades på den do*

, f0C
pojken, hytte om, skulle låta iionom rida oc|1
de sjelf cordonen; men nu bar pojken sig *01
faldigt åt och gjorde i häpenheten alldeles m° ,

.. jj V
sen af livad Alarik commenderade. Alarik va

flef'ven halft uppbragt af förargelse, och af'«0
ç poj

mans obetydliga tålamod frestades hårdt a1 1 
kens dumhet ocli omöjlighet. jj

:— Det är då fördömdt,-------sade Alarik
de, som duga något och hafva något vett ocfo



•Ûdas, just nn är det så illa, att han ej ri- 
s> "år han krånglat så förb.
" skall sitta opp — sade Herman, och med 
Sprang var han på hästen.

^ ^etta beslut — var ögonblickets verk. Alarik 
litet på den lilla trotsiga öfverlappen och

"ti sig;, gkola vara borta, ty nu borda ha

iiffii! ip<

f ,il1 en förfärlig klatsch med chambrièren; 
jj "’ till både han» och Capitaio’s förvåning, salt

», som hade han varit fastvuxen vid den ystra
> och styrde honom ledigt och med van
^ Efter flera häftiga volter och vändningar

0tïl bollen, stadnade Herman slutligen, för att
•ästen något litet hemta sig.
*ar Herr’n ridit förr?^ ^ --«itimuii ivu.—frågade Capitain’,— 

l"ke längre kunde styra sin nyfikenhet.
Öet var en fråga, liuflig och klar, — sade 

k ’ 8apskrattande.—Ulan skall vara en sadatt 
,Ha«ka som Capitain’ sjelf, för att inte se, att

sitter på en häst, har suttit derförr
8,0r heder. For Imm har Herr Wilson lärt

frågade Alarik, vändande sig till Her
S(. s0m « a g i t utaf sin lilla mössa och torkade 

tei1 Ur pannan efter den häftiga ridten. 

ti Malroerfeldt — och äfven något litet
,f Salu

nS skulle snarare trott, att Herr’n lärt på
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Flyinge af Elirengranalh, ty så föreföll tlet 

— anmärkte Alarik.

it i)

Herman gjorde en nekande böjning
11»*'

vndet, och ridlen fortsattes å nyo en lång st«""

till allas nöje, och till stor förundran för et*** 

de skönaste ögon, som kanske någonsin 1>*)C ^ 

fram bakom en cabinets-jalousie, för att se 
ung athletisk man med vighet, styrka, ski®*4^ 

het och behag styra en eldig häst.
Ack, du rörliga qtinnohjerta, som en ^ '

börjat slå, livad du kan sättas i för en o11 dr*1

värd fart af små, besynnerliga, outgrundlig* ti»('

— — Men mera derom framdeles!---------------
vandrade de trenne herrarne, efter slutad ri<F

P

. f (I1

ter upp till slottet, språkande gladt och lifl'£
hästar och tidning och dylikt. Herman ve<

f
|/

ill*'flera ord med Alarik pa denna — några h"n !
tjil *’

de alnar långa promenade, än förut på e»
flera månader.

Alen vid bordet, om middagen, var
lika tyst, lika sluten och rodnade blott, ut ,

1, <Jfesjelf begripa, hvarföre, då Alarik berättade 
ven, hvilken skicklig ryttare Herr Wi^0'1 
Äfven för Blenda talade Alarik om det, °c^,4
kunde heller icke förstå sjelf, hvarföre hon
rodnande svarade: —”Jaså!”—i stället att, ,

som hade varit henne vida iikare, helt öpp 
— ”Ja, det såg jag från mitt eabinetsfenster



Pä mannens ord bör man lägga stor vigt, — 
^ likaledes på qvinnans tystnad. Om man blott 
'I#8te, hvad qvinnan förtiger, så kände man hen- 
Il(i vil(a bättre, än af allt hvad hon på hela da- 
Sta «äger,

het var i skymningen af denna samma Söndag, 

erman, — harmsen öfver att om middagen ej
k

Sen
VarU i stånd att komma nr den gamla fnrtrollnin- 

tog sig mod och nedgick i salonen. Den
’ Som man förut sagt, — tom — och endast 

af en nästan förkolnad brasa. Hvar och
Var hos sig, och Herman framgick till piano’t, 

^ Pä det något litet, betraktade några miisi-
^ ler> som der lågo, så mycket den dunkla 

^»ningen det tillät, slog några lätta accorder 
PWt; men, då detta, till lians stora glädje, 
e lockade in någon menniska, preludierade han 

icke ringa färdighet och sjöng sedan med

%
llf

^«llare och säkrare röst flera sånger, hvaraf 
tUlBt var honom kärt sedan hans glada student-

1 l*vilket varat hela sju åren.
I(1Sen tycktes höra hans sång, ingen kom åt-

^’"stone och störde den. Herman var förtjust.

hade icke på så länge accompagnerai sin sång

annat instrument än knäppande på sin violin.
atl lifvades allt mer och mer, och siutligen

a§ han en gammal sång, som han i sin barn- 
,l°<n Is

11
sjü

o ----- “ ---
lävt af Sångar-Jan, när de vallade på berget.
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Det ena minnet aflnste «let andra, h ela h a ns I>arl 

dom sväfvade skyndsamt och rosenfärgad f1,1 
hans rika inbildning. Alla tafloriia derui nr 
fått en magisk soldager, som gaf dem nya be!|W 
och,-------— hänförd af ögonblicket, af sin» 1,1,1

.. f; ■: ■ ' . ■
4 r ‘ ,% 4n im Han ^

n)»'

nen, som skarpt, men dock behagligt contrast 
de med hans praktfulla omgifning, sjöng halb 
an att rätt veta det sjelf, ett improviserai 

ofta af tankar afbrutet Iof till sin dal, — sin 
dom — och till dessa sina minnen, 
ungefär det samma, som när en nordbo står 
tjust på La Brentas eller Arnos strand, eller ^ 

höjden at Isolabcilas alla terrasser, eller
nos dôme------------ och ändå tänker sig he«***1'

det med alla dess behag. Otydliga, drömlik®
— framkommo I-Iermans ord, och deraf skulle 

åhörare knappt kunnat urskilja mer än några o® 
hvaribland Henriks ofta föreföll, och någon £al 

äfven hans systers, lilla Gertruds, hvilken 
qvarstod i Hermans minne som eu liten Ij0^,

tet barn, emedan hon var hos en slägtbng ('c 
gånger, som Herman, i början af sin student!*811 

tarit nere i sin hembygd.
Slutligen uppvaknade Herman ur sina tlr® 

mar, sansade hvar han var, och att han
f®;

från piano’t, rörde litet i kolelden, kastade
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'^'ck åt det stängda eabinettet och återvände 
^ïndsamt tipp på sitt rum.

1 samma ögonblick som dörren till salonen 
^■'gdes, inkom ifrån silt cabinet, som stoUe 

^intill , Grefvinnan Blenda. Sagla och
*°ktmi framgick hon till piano’t, satte sig der, 

ttI* anslog ieke en enda ton, utan, efter en myc- 
^ lang tystnad, sade hon blott för sig sjeii: 
^ertrud således!” —

Kort derefter kom betjeningen in med lampor 
ljus, och strax derpå inträdde Alarik.

"" Det var för väl, att få se någon dödlig va- 
^Se på denna förhärdadt långa och tråkiga Sön- 
a8en —- sade Alarik, gäspande.

Du är bra arlig mot husets värdinna! — sva- 
Blenda, skrattande.
Ja, .— Ju är, min Gud, inte för artig mot 
Beller'

ta,!e

*1,
lie

r! — genmälle Alarik — Jag kan inte 
’^'pa, ,nej hvad jag försyndat mig. Da 
^ Kuappt svara mig stundom, när jag talar till 
j b’ °eh ännu mindre skämta och skratta, mun- 

uSgas och leka — — som förr. — Och hvarföre

Blenda besinnade sig litet.
"" Körlåt mig, Alarik!-------Du har väckt mig
'^got, i hvilket dn har rätt. Jag lofvar dig att 

y Vara så mera. Allt, allt skall blifva som



iorr! Det är dumt att handla af damma bevek“ 

segrunder. Nej, må allt vara gom förr!
— Men säg mig, — bad Alarik 

rit orsaken till denna förändring hos dig

hvad ba*'f8' 
t 0
0jag sett den, som känner dig så väl, allt 

vår första barndomstid, det var inte anderer'
gr«1

in11

men till och med din inan, som annars, 
vare all blindhet hos äkta män, — ej ser 
längre än näsan, — — att han äfven märkt 
och trott dig vara sjuk, det är ett bevis, att *a 

ken var tydlig och påtaglig.
— Ack, livad dn alltid talar utan misskund 

Ludvig! — sade Blenda med återhållet skralt.
da, — svarade Alarik— den, som aldrig tr° 

sig behöfva, att man med honom har undsee*1^ 
eller med ett ord, —den, som alltid tror nig vafä 

fullkomlig och ofelbar, den behöfver man min83 
ieke hafva misskund med.

— Ja, *— så kan du säga— svarade Blçiid®9
2

varligt, men icke jag, och egentligen horde J
• Vf fl

väl icke höra det heller; men, att sätta en barr! 
för dina ord, vore väl lika fruktlöst, som alt 
söka dämma upp oceanen.

— Ja; men lika fritt och ogeneradt kunde ^ 
äfven fått säga din mening om vår älskade G(l>^ 

ve, om du bara fordom lydt mitt enkla råd 0 
gifvit honom eu förb, duglig korg i stället fdf



*— — dig sjelf------- sade Alarik, hälften pà
aitlU hälften på allvar.
" Ja, — svarade Blenda tankfullt och ined lång- 
m> «väfvande ton, — det hade visst varit rätt väI. 

Nå, så prisad vare den gode Guden, och alla 
små sötnngar till änglari — utropade Ala

°ch slog sina händer tillsammans Det var

åevisa

Jan
S • il o

refv„

a ----
aldra first a gången jag kunnat locka dig att 

"^'gifva denna inathernatiska sanning, sotn jag

hade jag än aldrig hört talas om 
^aPpa Euklides.

^ Ack, slipper jag alla dina bevis! — svarade 
"åa, skrattande —steg upp från sin plats, tog 

, ar'å och valsade med honom, oaktadt — lian i bör-
var ganska gensträfvig och sade sig tosen

"ger heldre villja prata än valsa-, men snart lif-
^es han af valsens hvirflar, och under grnfligt 

^ faiC tnen ingen musik, valsades nu af alla kraf-
f’ åiida tills dörren öppnades, och icke allenast

Ve», utan äfven Captain’, Herr Wilson och 
Ulrik inträdde.

^ Uravo! Bravissimo! — ropade Grefven och
"Piiade i händerna — Det gör Fru Blenda ganska

1 a‘t valsa litet, nu för tiden, när hon sitter 
Och ,

arbetar så flitigt, och vädret dessutom är så 
att man livarken kan gå, åka eller rida ut. 

^ Blenda svarade intet. Hennes lijerta sam- 
iUrJcktes tid tanken på sin makes godhet och
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sin egen otaeksamhet, som bon kallade hvarje
tet dylikt skämt mellan henne och Alarik. H°1'

nad betäckte hennes kind, och, för att dölja 
ocli för att dessutom dansa bort sina tankar 
tusen olika sorter, tog hon lilla Gabriella oc!) <1®"' 

sade om ined henne, och sedan ined Clas 
till båda barnens lika stora fröjd, ehuru de r°|(l 
de mest olika varelser i verlden, ty, dâ Gabriel 

fra msväfvade som en liten elfva, luffade Cia® ^ 

rik som en björn, med sâ tunga, klumpiga 8,801 
att ljuskronan skallrade, och lamporna darrade o0, 
flämtade.

liär gossen slutat sin dans, sprang han Se 
nast bort till Herman, för hvilken han länge sB 
dan fattat en discipels vanliga kärlek 11 i 1 en S0>1, 

fast allvarlig lärare, — och kastade sig tung* 
ovigt på en stol bredvid honom, flåsande ef,l'f 

andan.
— Min Gud, hvad Clas Ulrik ar för en t«"* 

luns och likasom begåfvad med bly i hän,,e
och fötter!------- sade Herman halfhogt till S°S'
sen. — Min patron skail få gymnastisera till vareI1’ 
ecl‘ det skall visst göra honom förträffligt g01**' 

Början af detta tal förtretade synbarlig6
Grefvenj men, som han ändå fann sanningen dera
och framför allt nyttan af gymnastiken, sadel10

ingenting, och det var redan ett ganska orätt s*1 11»

ty i Hermans bestämda ton låg dock nägonti^*



*'käsom — en viss fråga, som man likväl alltid 

a»ser sjg gkyljig göra, då man har bestyr ora an- 

barn.
Blenda led af detta.

~~ Ja, nog skulle litet gymnastik göra Clas TJI- 
fltt rätt god t — sade hon mildt och vänd till 
8in make.

~~~ Ja visst, jag har aldrig tänkt annat; gen- 
^älte Grefven, hviiken alltid hade tänkt jämt, 
3llt bvad som sades och gjordes, som dugde — 
|*en> utom Alarik, — fortfor han snäft — så lär 
I,lte här vara nåiron, som kan undervisa min son 

lla8l’a gymnastiska öfningar.
Alarik petade i lampan, hviiken brann dåligt, 

® S!>menmur och låtsade icke höra alltsammans.
Dertill hade jag ämnat tillbjuda mig; —sva- 

S|^e Herman helt frimodigt — men vi hafva ingen
^‘Unastik-ställning.

‘ill
‘et

Ah, den kan blifva färdig, förrän Herrn är 
reds att gymnastisera, — svarade Grefven, li- 
‘°rrt och något snurrigt.

^ Bertill vore jag färdig nu i ögonblicket, om 
gällde — genmälte Herman, småleende, utan 

‘ märka eller låtsa märka Grefvens lilla mulenhet, 
^!,r hviiken alla andra brukade bara — tiga. 

Alarik skrattade i mjugg, Capitain’ häpnade, 
^aftlséll Ulla darrade, Blenda smålog, och Clas 

r‘h började helt högljuddt be Herr Wilson hålla
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ord och lära honom gymnastisera ”nu get

~ Ja, när vi komma upp på vårt rum, skola 
taga en början; — sade Herman — men här 
just icke terrainen der till.

Clas Ulrik blef enträgen, och Herman nek3^e 
bestämdt; men slutligen sade Grefven, som aWi(t 

blef otålig, när icke Clas Ulrik någorlunda fick s'1' 
villja fram:

— Der nte i förmaket kunde ju en början ske' 
Nu blef Clas Ulrik odrägligt envis och l>*et 

pockande; men Herman sade, bestämdare änfö|l,l:
Nej, icke nu! — Ta ia ej om det vidare |)l1' 

Hör Clas Ulrik, hvad jag säger?
Grefven gick häftigt fram och tillbaka P1 

golfvet, med onda svängar och harskningar, ^ 
det var o erhör di, att någon, och helst en säd«”1 
som Herr Wilson, icke genast lydde hans mi«sta 
»ink. Alarik skrattade i mjugg, Capitain’ häpna 
och Ulla darrade.

Bästa Fieri1 Wilson! — sade Blenda, med si
tjufva leende, sin oemotståndliga biick, ocb giclC 
ett par steg emot honom. — Efter man sällan e«*1 
Bila Clas Ulrik visa en så brinnande hojr för °8' 
got, helst något, som värdet minsta mödosam*
var sa oändligen god och sväng honom ett P
ganger rundt omkring der i förmaket! Det 
le säkert göra honom en stor förnöjelse.



Herman såg på Blenda, under allt det hon ta

pa henne till och med ett ögonblick,' saslad«
Setian hon slutat tala, gjorde sedan en böjning på
lilltv«det, tog Clas ‘Ulrik vid handen och gick till

111 en ljuskrona svagt upplysta förmaket, sä-
sä,l(le under vägen till sin discipel:

Detta gör jag gerna, inei» blott för att Clas
*Jlri,(s Pappa och Mamma bedt mig derom; ty

låtars, eller en annan gäng, kunde det aldrig
ail^ai efter en sådan envishet af dig.

Gabriella följde sjelfmanad med. En liten
a,l8$lig tystnad rådde. Grefven gick upp och ned

Solfvet med aiit snabbare och liäftigare steg.
sade han, vändande sig til! Blenda, dock

"(Wt halfhögt, men fullt hörbart för alla dem,
So,h „ .

Vf>ro i salonen:
Bet är verkligen bra löjligt att bedja,—och 
helt ödmjukt, der man blott behöfde befalla. 

' En kall ilning genomfor Blenda, som kasta- 
e,‘ blick af fruktan ut åt förmaket, att G ref

or d kunnat höras dit. Alariks glada leende 
v#n<Hades till en föraktlig och ogillande sväng 

hufvudet. Capital»’ häpnade, och Ulla dar-

tl^

v<üis

för

^1,
M en nu fann Blenda det vara hög tid altall-

bortblanda Grefvens mauvais-humeur och
Slfçr. ,

jj na‘is tankar en annan rigtning. finn talade 
et 0(n väderleken; men Grefven svarade intet
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«lerpå, utan, då Bleiula tyckte honom likasom tysS’ 
na på Clas Ulriks fröjderop från förmaket,
Ii on sig' mod och yltrade;

Hvad det skall göra lilla Clas Ulrik godt
gymnastisera; hvad han bör vara tacksam äfve»
för denna undervisning, och livad det är rar*;
unga lärda befatta sig med dylikt

Unga lärda!
halfhögt — Det

svarade GrefvenvreBigt,t»60 

är verkligen en bra

att

titel åt en prest-gesäll, och, hvad tacksamhet al|/ 
belangar, så tycker jag den visar sig tillräck^ 
med mina 500 B:co, — för att jag kan s!ippa 
tacka särskildt för någon — vanlig eller ova»11" 

egenskap hos mina barns informator.
Det dugde icke; — tänkte Blenda, en a»”30 

sträng måste anslås, om man skall lyckas.
Hör, h uni hjertiigt glada barnen äro

ute! Det är för roligt, när de kunna få uigo»
ten rörelse denna fula, instängda tiden, — ga 
Blenda, efter en liten pinsam tystnad

id«

Ja. hvarföre går inte Herr Wilson ut
promenerar med Clas Ulrik, när vädret någon g
det tillåter? Dertili vore han väl ingalunda 
god, och inte vore det för mycket begärdi he5|cr‘ 
Jag ämnar säga till honom derom.

Ett förfärligt onus! — tänkte Bienda 
g nyo maste hon fatta tag j ett nytt ämne
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~~ Du skall vål lata göra Clas Ulrik en gymna- 
8'^i kasta Ludvig? — frågade hou.

Ja visst! Det är naturligt! Derpå har jag 
ange sedan tänkt — svarade Grefven. Och der- 

ila väiute han sig till Capitain’ och började be- 
Sltrif»a och ordinera om en machin, hvilken, om

klifvit gjord efter Grefvens hnfvud, mer hade 
att likna en galge, eller en klockstapel, 

<;llt:r en kötthur, eller ett dufslag, än en gym- 
llä8,D(. Capitain’ hörde på med yttersta uppmärk- 

,Srr*het, och svarade ömsom: — ”Jaha!” — och 
rtiaom: — ”ja) bevars!” Alarik reste upp pä kant 

Aftonblad, som förut låg framför honom, och 
rïttade bjertligen bakom det. Blenda var oro-

Ii
’ °ch illa till mods. Midi under detta kommer Ga- 

alldeles ursinnig af gliidje, och ber henne 
lf del komma ut och se på en sä rolig konst, 

1 ^err Wilson visat dem. Derefter kom Clas 
^ !‘k instormande med samma begäran. Blenda, 
!Uills* aldrig van att neka sig något oskyldigt 

‘»ekade dock litet, skyggt kastande en fjer- 
,ede,s klick bort åt Grefven och en dylik på A-
afik:> 'nen, när hon såg den förra fullt upptagen 

Upptimrandet af gymnastiken, sade hon:
Kom, Alarik och Ulla, så skola vi gå ut och 

"fu barnen roa sig!
®c!l, stödjande sig på Alarik, gick hon ut s

'^’aket.

'll yd

\ h
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— Söta Herr Wilson! Bästa Herr Wilson! A0'1’ 

gör om det, för all del, gör om det för Mobi1*1 

och Morbror Alarik och Ulla! — tiggde bå11® j 
barnen,

— Det miste varit en förträfflig konst, som ,a 
kunnat locka till sig barnens hela beundran ^ 

anmärkte Blenda, småleende.
— Det var blott ett helt vanligt saDo-mortil'8 

— svarade Herman, skrattande.
— Kan Herrn göra det, — så här på stillastå6"' 

de, fot, ulan språng? — frågade Alarik, något i“1 
undrad och liiet tviflande.

Som barnen allt jemt tiggde och bådo, gj°r' 
de Herman, vigt, ledigt och genlilt, ett salto-m»1" 
tale, och, när han åter stod på fotterna, vänd e' 

mot Blenda och de andra, sade han leende oclt 

artigt till Alarik:
— Det kan jag!--------och hemtade först se<,8's

något andan.
I denna småaktiga verld är det ofta det 1^IU 

det rinça, — det alldeles obetydliga, som ib,8n 
gör en otrolig effect, då understundom det ve^' 

liga och stora alldeles förbises; och bland metH11 
skors företag kan det vara ett, som oândligïn 
der dem, anstår dem, förskönar dem, då ett ^ 
nat, som i det hela har mångdubbelt värde, bl,r 

obemärkt och obeundradt.
Blenda och Alarik sågo på hvaratidra, l*’’9
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S°m for att tyst komma öfteren«, alt den unga 
,llailllen, som stod framför dem, var ytterst be- 
{>aSlig; ty båda voro de på sitt sätt connaisseurer

1 menniskoväg,------- och Mamsell Ulla suckade
e" fasligt djup suck, och barnen klappade händer- 
114 af förtjusning och beundran.

fttieliertid animerades något hvar att ieka med. 
af0on och visa sin talent i vighet och koustfär- 

Alarik gjorde flera vackra gymnasti- 
öfuingar, fast icke fullkomligt med Hermans 

'ffhet och äthletiska styrka. Blenda kunde, livad 

annan kunde, nämligen gå på sjelfva tåspet- 
a> dansande på en fot — upplaga ett äpple,

ingen

ni.
VrHla

dylikt, och Ulla hade en stor färdighet att 
tummen åt alla väderstreck och något litet

med öronen, 
jycken munterhet och skratt rådde, och, som 

U'a Grefvens mauvais-humeur egentligen kommit 
"Hatt han tyckte det vara ledsamt på denna lån- 

Äa> mörka, kulna Söndagen, då det elaka väglaget 
ilin,hade alla besökande, som annars brukade kom- 

^ 5 mängd, blef han snart god igen, bara han fick 

S°t, som occuperade honom, och, da man theo- 
tillräekligt planlagt gymnastik-stälinin- 

så kommo äfven de båda andra herrarne ut, 
ott åse a||a do equilibristiska och gymnastiska

r"'"gar, som nu voro för en dager. Först när 

"Oper’en var serverad slutade man, ocli aldrig i

Etiskt 
gen
flip
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,le,a 8il> lefnad hade Blenda varit så skön, så ^ 

phir-lätt och så hjertligt glad och upprymd 801,1 
denna afton. JVär de gingo till bordet öfver i°f 
stugan, sade äfven Alarik halfhögt, —.som i’ör<^ 
henne, eller pa hvilken hon snarare sagdt stoå1^ 

sig, uttröttad af aftonens mödor:
— Gudar, hvad du är söt och yacker i aft«1'1
— Tycker du!--------Det var roligt, — svara'iC

Blenda barnsligt; men hon märkte icke t vän110 

svarta ögonbryn, som bistert drogo sig -tills»01' 
man, och lågan från tvänne mörka ögon, 80,0 
med den häftigaste ovillja betraktade henne. #cr'
man hade hört utropet och svaret.____ Han,801,1
hela denna afton varit ovanligt munter och g|atl’ 
sade nu intet under hela afton-måltiden, åt i»ie‘ 

och bockade sig strax efter souper’ens slut.
— Jag tror rigtigt, han ångrar, när lian ibland 

är en bra hygglig pojke, — sade Alarik till Bic0' 
da, sedan Herman gått.

— Gud vet, — svarade Blenda tankfullt, °^h 

toregifvande eller verkligt kännande trötthet, 1^ 

hon äfven snart god natt.
Uppkommen på sitt rum, gick Herman i*af'

* » O--------- — ... ................

tigt fram och åter, medan Clas Ulrik klädde t'13 
sig, lade sig och somnade, hvilket allt icke uP?' 
tog tio minuter. Sedan gick han bort till fel1' 
stret och drog äfven med stor häftighet upp Sar 
dinen och fäste sin mörka blick på det red*11
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îielt klaft upplysta cabiueltet, i hvilket en, — om 

,ck« tvänne — skuggor syntes. Hans lijerta slog 

Val(Uamt. Han trodde det vara af dygdens harm! — 
Da härliga Skaparens mästerverk, — tänkte 

iiaii. och fäste blicken pä cabinettats skuggbild, 
hvi"'före skall du « ut som en ängel, men troli-

vara__________________ kanske en fallen så-
—_____ En trolös maka! Kan man länka

8]*s 'tågot vederstyggligare! Skrattande bryter
1,11 den heligaste ed, som qvinnan någonsin gaf.

Stande skrifver du blygd och vanära på din
e®tn — till utseendet så rena panna, och lekande
‘”'Mer du de heligaste band, för att tiilknyta de

'Andligaste af alla. — Irrbloss, jag föraktar dig!

®å tänkte Herman, eller åtminstone sa ville, 
Sä v“efallde han sig att tänka. AU hon var en 
^rcfvinna, att hon var olik alla de qvinnor, han 

"Ulls sett, — allt detta hade han redan förlåtit
61111 e!-------------men, att hon------------------------------

Nej, det fanns en oförsonlig sträng hos Her-
I som gjorde, att detta--------detta kunde

ej förlåta, — aldrig förlåta.
^ ro Lenngren sade en gång om Magister Mal: 

”Han allt att reda ut förslår,
”Förutom blott------- sitt eget hår

^ —• och detta kunde med liten ändring sägas 
Herman, ty han hade vant sig att studera allt,

11,

Ülska i allt, sitt eget hjerta undantaget.



Hade han blott gjort detta litet bättre, så skulle l|il|] 
lätt funnit, att den hann, Biendas förmenta oir(l 
rout sin make hos honom väckte, var ändå '^:l 
större, än hvad en medinenniskas fel och brisde( 

hafva rätt att uppjaga i ett christligt bröst.
Midi under detta utbrott af ovillja i sina t3"' 

l^ar mot Blenda, betraktade han med en uppm»1^' 

samhet utan like cabinettets fenster och IivafJö 
rörelse hos dess skuggbild. En ovillkorlig önsk30' 
ifrigare, lifligare än någonsin, framsmög sig» alt 

ett ögonblick, blott ett enda ögonblick, — — 
kasta en förstulen blick in i denna helgedom- 

Och dit smyger — — — nej, uppenbart 
hcin oupphörligt! — — Jag hatar och förakt 
henne! — sade han för sig sjelf til] mörka natte«' 
slog häftigt ned gardinen och kastade sig på si" 
bädd.

——

Medan Herman slumrar och må hända drå"1' 
mer om helt annat än hat och förakt, — —sk®*' 

le det kanske icke vara ur vägen att se eftet’ 

om denna Blenda verkligen är så föraktlig, 
förlåtlig, 8å tadelvärd, som han och mången l»?a' 
re kanske äfven redan bedömt henne. Men akt®8 ; 
eder! Kasten icke för hastigt sten på hen»8’ 
Herman gjorde det, och Herman kom äfven att 

bittert ångra det.
'©



filentia var enda dnttern af en högre militaire,
Snm iemnade en obetydlig förmögenhet efter sig 
flc!l dog i hennes aldraspädaste barndom. Enkan, 
''^godonjntande en af dessa stora pensioner, som 
^officerares efieriemnade enkor och barn for- 
l,<im (Ingo, flyttade då med sin lida dotter till 
St«ckh«im, der hon var född och uppfödd samt hade 

sin slägt, allt personer af rikets största tä
ljer, likasom hon sjeif, fast många af dem, lika 
tn''d henne, saknade rikedom och stora egodelar. 
Äl,|iralskan ***, Blendas moder, hade en enda sy- 

äfven gift i Stockholm, och nu skaffade sig 
tlll(an en liten vacker och treflig våning, helt na- 

*in svågers och systers boning. De båda fa- 
^djerna lefde således dagligen och stundligen i 
st®r5ta och intimaste förbindelse, och den lilla 
lite«da uppvexte i full vana och öfvertygelse att 

a’l8t; sina cousiner, Alarik och Rosa, som egnasy- 
Sk°n- l)e trenne barnen voro äfven långt enigare 
ftc1' mer införlifvade än syskon. Den lilla om- 
M5r'dighelen, att de dock icke bebodde samma 
h,ls» au aldrig frågan om mitt och ditt kunde 

ttPP8tå, och den förtjusningen, som, för hvar gång 
d(i träffades, alltid blef ny, dessa små afsked, — 

detta återseende, — — allt de,ta b>dr0S att 
8fira deras förhållande vida innerligare, än det 
'dlil är händelsen mellan syskon.

Jemnåriga voro de äfven så mycket som möj-
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HBÉtti

ü"*i fy Alarik var blott ett fir aid re 3n Rosa
Rleiida. Om (let kunde finnas några grader i l^e 
ras barnsliga tillgifvenhet, så var den troligel1 
bögst, som rådde imdlaii Alarik och Blenda. Jä' 
huru ytterst iifliga och häftiga båda, voro de doc*
aldrig oense, ntan, uppstod någonsin en liten I''8*1

så var del ined den iilia trygga, torr-robis9 
och litet mer egensinniga Rosa. Ilade hon etl 
motståndare, så fick hon genast en till, ty det‘ar 
oerhördt, att Blenda och Ålarik tänkte olika eHet
voro oense; men, kom ett fjerde barn dertill,
gick Rosa genast på de sinas sida emot främb‘r 
gen. Aldrig kunde man hafva roligare än dei** 
barn. Deras föräldrar voro väl icke rika, t*1«" 
saknade dock icke tillgångar att gifva sina bat" 
den bästa^ möjliga uppfostran, och för resten al|î 
de nöjen och tidsfördrif, som barn af deras cas|e 
pläga få.

Amiralskan *’* var en af dessa menni*^"^ 
som ver Iden kalla ”för söta, för hyggliga, för

och det just för det de oftast äro 11*

för
mabla
detta,----------- och,-------- det som fattas dem,
att vara ännu mycket mera,------ ”det märker i11'
gen ’. Man visste, att hon lefde indraget, och a“ 
hennes tillgångar just icke tilläto henne an»",; 
men man täflade om att se henne hos sig, kailil 
henne sin vän och avouera så väl slägtskap s0"1 
bekantskap med henne, och hos många voro rd3'



med henne ett af deras skrytämnen af för- 
Sta graden. Och allt delta, emedan hon var en 
Armant menniska, med den aldrabästa ton, den 
Vste takt, den mest comfortabla tournure, och för 

(shjii fullkomligt införlifvad med alla de hög
e|ler rättare sagdi med den högre sällskaps-

^ ä hufvndstaden, der man alltid säg henne, 

ni!|t aldrig hvarken tagande eller laende en un- 
^r°rdiiad plats. Hvar helst hon var, så bemärktes, 

^es och uppsöktes hon.

Amiralskan var verkligen till en stor del hvad
syntes vara, ty hon var en god, en qtick,

Ve
en i alla afseenden älskvärd person; men hon 

Pär allt detta goda mur att tacka sin natur,
uppfostran, sina vanor, sin smak — — än si-

grnnosaiser, iy non >ai m -j —
d’ i'assionsfria varelser, som se tingen nästan

Vattnas högre, eller nedstämmas lagte, än
Vä|slin, «ch som således äfven alltid handla klokt, 

nerndi, beräknadt och ändamålsenligt, utan
ïa*'i0!l

göra våtd på en enda känsla, strida

"«a en
' ar hon dock icke systematisk etter iietiattaii

synlig calculerande phlegma,
gn, glad, fri och ledig, och, för att med ett
— * O 7---- --- ---------- --------- QJ •

beteckna, hvad hon var aldramest,— så säger

0l:: r '

' I 'jff

utan hon

,Jbtt: ”Hon var angenäm” och för andra
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är delta hnfvudsafcen. Man betraktade benne a11' 

mänt som ett mönster af mödrar, dels emedan 11,811 
såg, alt detta kall var hvad hon dock satte fraffl^f 

alla sälfskapslifvets fordringar, dels emedan l|el1’ 
nes bemödanden buro en sä härlig frukt, ty i,|!l 

ilrån den lilla Blendas spädaste år ansågs ^ 
öfver allt som det aldrasötaste och älskvärda»16 
barn, och längre fram som den skönaste och be' 
hagligaste unga flicka, man kunde se. Och ^ot 
måtte göra hvad som helst, hon hade en gång'^ 

tonen så fullkomligt för sig, och man ville icke8® 
nagra fel hos henne. ”Hon är för söt! Ho"
för älskvärd och väl uppfostrad!”_____Se, <|{!

var de ntrop, som blotta tanken på henne, 
åsynen af henne, genast väckte hos alla, utom }tö” 
a fanden, och denna måste tiga, eller säga så rt,e*1' j 

och med smärta tillstå för sig sjelf, att det v9' 

svårt, om ej omöjligt, att sedan få frarn detts k8' 

ra men, efter hvilket så mycket ondt kan k 
tullfritt. Yr, glad och lekfull, ett verkligt baf*1^ 
sinne, i fylliga och sköna former, kom Blend» vl 
sjutton år redan ut i veriden, eller, som ma« 89 
ger, gjorde sin debut med en ”första vinter”-^ 
^ion emottogs med förtjusning, hvart ho» ^ 

men, som modern kände veriden så väl och f * 
sa klart, äfven i sin egen sak, visste hon förd,3 ^ 
det skulie så ske, blef derföre Iivarken förbi* 
dad eller dirad af denna framgång, utan gj°f<
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ar®°™ allt, för att tien på intet sätt skulle af- 
I ®a’ utan tvärtom stiga; och iletta allt gjorde 

011 'Usliactmessigt, utan att egentligen göra sig 
ïeda ‘lerför.

®lenda hade fått lära allt, hvad till det mest 
!„■ 4(1e fruntimmers uppfostran kanhöra, och fått 

ra "tet ordentligt och nästan grundligt, ty an- 

''issle den sluga och skarpsynta Amiralskan 
nu mer blott vore en fernissa, som vid 

anstöt kunde falla ntaf, för att då visa

«let

fa °ch tom okunnighet. Ilon hade gjort Blen-

Men

och eftergifven, ty annars visste hon att 
es dotter, äfven utrustad med alla andra för

ät
ter) dock ieke skalle blifvit omtyckt. Ilon hade

j 8'n yttersta vinning om, att Blenda skulle bi-
^ 8*lt fr«a) naturHga' barnsliga, otvungna

älfl' ^ ai,l«ars visste hon för väl att Blendas fram-
>, ® Guilde bläfva eanska oviss och tvilvelaktig. 

i B
»emödade sig att gifva Blenda den rätta,
^ »l|

jt Srtlaken, och hon visste ganska väl, att enkel- 
>4]’ 8itnpelhet — och natur i allt — äro de grund- 
^ îf’ på hvilka den bäst hvilar. Med ettord,— 

4 011 vann verkligen ett godt ändamål, med go-
L e,lel, ehuru bevekelsegrunderna till hennes 
v«»g.r icke voro så fullkomligt goda, som man 

änskat det, utan att derföre vara det min-
1‘vad
St,

man kunde kalla onda. Allt var bygdt
»nds - Paralleler, //. 3.



bland mennigkorn»!

var ett nätt och väl uppiordt sommarhus, 

allt livad man for den tiden kunde önska sigi
iii(‘

att det skulle kunna bestå

tankt,

ii i' i, >

mot stormar och skyfall, — — — derpå

ty ett saknades, och olycklig18

det just det vigtigaste: — — — varm

lig kärlek till Gud
i |i^

När Blenda kom ut i verlden, sakna»6

der till en början sin kära Alarik, emeda» 
som gosse, nu började blifva efter och mast*5

nu dröja ett år, eller tills han med heder

sin officers-examen. den enskilda f®**1
kretsen fann hon honom alltid åter ocli h®^1’
SOm förr. Sitt i n Ila oiimi ranLtu fnrtrm>rwl6 tii'1

ho» o rn

firade flickans fotter.

■ , i ,

de det att ila mot andra föremål, hvilka J
" f C ‘P I* 'rullade sig för den unga, blomstrande, (,‘l

Men mot dessa log b»"

dansade med dem, pratade med dem,
med dem, men glömde dem, så fort ho" k°r” j| 

Mn goda, alltid glada, alltid hjertlig» ^ 

Irland den kloka moderns omtankar va

ven den, att från deras aldra första barndo"1 J
r ;dra dessa dumma lekar, detta meningslös» •>
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111 och fästman, som setian alllid kommer
8d ^rtrelligt och onödigt, än i vägen, än som ett 

ri än som en ledande orsak, me» sälla» el- 
ler «1(1

hi*Hter.

ilatle
»ra
11*

•len

rig Ull egentligt gagn- Alarik och Blenda 
således vida mer vant sig att anse hvaran- 

S0|n broder och sysler, än någonsin fästa si- 
,a"kar vid ett annat förhållande. Tvärtom: 

ärik brydde nu Blenda, än för den ena, än tor 

a 11 dra af hennes lillbedjare, titan alt det just 
sved i hans bjerta, h v il ket väl äfven lill

'fl 11 del kom deraf, att Blenda var liknöjd for 
% *
%o 
kur,

•le

a'la, och Blenda, å sin sida, såg Alarik nian 

" — prata och skämta med andra unga fiic- 
1 deras närmare sällskapskrets. Sådant var 

'"•ga cousinernas förhållande, när Alarik ändu 
6tl1 lilef officer; men, — o, sorg och smärta! —

St,
Vi*l ett cavallerieregimente, långt nog från

ftckho|!n- g,, Jjten kort tid på våren fick han
"*U.

i alla det högre säilskapslifvets nöjen, och 
Hd var otvifvclakligt den gladaste och lyck- 

I Blenda haft; ty, alt äfven ute bland frätn- 
*e sin älskade vän, honom, som visste allt 

h°n tänkte, allt livad hon menade, —--------

'»ii#
Vate
'‘"gar

kj_ 'a'- en råga på all glädje. Men nu kom af- 
^’•tunden: nu måste Alarik resa ned till regi-

il
b,

*“U:t, fSr att dröja hela sommaren der!
vorn oräkneliga de tårar, som då gjötos, deliif-
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ten att skrifva, att tänka på, — att icke gVà^ 

hvarandra, som då gjordes.
En gruflig tomliet rådde efter Alariks afreS 

i de båda familjerne, och nu slöto sig Kosa 0 
Blenda, om möjligt, ändå närmare intill bvaia11 

dra, och, om Biendas oförställda saknad ocli 
ta voro ändå lifligare än systerns, tillskrefs 
den vida större liflighet och rörlighet, sot» 
i hela Blendas lynne och väsende.

De båda familjerne hade redan ett par 
öfver sommaren tillsammans, hyrt hus och *rä 
gårdar på en egendom, ett par mil från StoC 
holm. Dit utflyttade de nn och lefde derett6“1’ 
fortsatt Stockho!ms-lif, mer än ett landtligt dj'1 
Oupphörliga, glada, lekande, skämtande, men hj^J 
liga bref från Alarik muntrade de båda falfl 
jerna beständigt, och allt, hvad som passed ^ 
roligt eller ledsamt, och tusen upptåg, som 
hvarken händ t eller kunde hända, skrefv°9 '7 aff}

att skrifva fort och ledigt och således äfveB 8* 

Sem», uppurugs nu» amiu, ej auenasi ai* " i*
tjfßE

ra sina egna, utan äfven; ofta de andras M
Deraf införlifvades ännu mer dessa tvän»e ul)o,
varelser, som till allt utseende voro så fuH^°

ligt likstämda, åtminsone ännu, då hos båda
. <r jj»

je lidelse ännu slumrade, ty, — — sig sjel >

I

stan ovetande, afhölls dock Alarik ganska i»*
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Fatl de ohyggligaste af sin ålders utsvâfningar,
^8t genora sin lillgifvenhet för Blenda.

®*en na kom hösten, man packade in och styr-
l'e * nyo kosan till stengatan. Äfven Alarik vän-
tlÖes upp. Han hade en stor del af sommaren, 
Cff

er mötenas slut, bott hos en sin fars vän, en 
e^lålder8 rik enkling, med ett stort, förträffligt

h 
’itd 
ken

der en syster na gjorde les honneurs soin 
'“na. I detta hus hade Alarik åtnjutit myc- 
godhet, haft sina hästar der och fått lefvat, 

J1*1 kan behagat nästan, ty, hvart han kom, blef 

aMtid en stor favorit. I sina bref hade han 
a talat med förtjusning om sjelfva stället och 

^ tacksamhet om dess invånare. Värden i 
för länge sedan ur all tjenst, titulerad 

urskalk, Commendeur af Vasa-Orden, myc-
r‘k och lika andryg,
'Alkända Grefve. Han frågade alltid mycket 

(.j uriks syster, samt om alla andra unga, gen-*» Al

flickor i hufvudstaden, och, när Alariks tid 
att dit återvända, tillbjöds han af Grefven 

'’ura honom följaktig, ty äfven han ämnade 
^ liil Stockholm, fullt besluten att der söka sig 
„^“ka, för att ånyo få sitt stora hus i complett 

Nf, ty nu började han ledsna vid sin älskade 
er Reginas värdinne- och regentskap. 

t outsäglig glädje rådde bland de tre unga
8l|terna, när Alarik återvände. Blendas hjerta
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slog högt, men blott af ren, oblandad glädje.
1 a rika âtçr slog väl knappast högre, me» (lock 'J® ii; ||

1 '

I

■ *

: ; i I
,i /. • ■,
ll'!". ■

A-
0'

I».roligare, och han b le F nu oskiljaktig från Bbt" 
Au Grefven infördes i de bida familjerna* inli"1* 
ste krets, faller af sig sjelft. Alarik skänitadcfl 
ta med Eosa, och beskref det härliga och «I®11 

ga Lindsjö, och lade sig ut öfver, huru för,r!l 
ligt väl det skulle kläda henne att vara värd"1" 

der — etc. — — Men aldrig föll det hono"1 
att vända dylika tal till Blinda. Imellerlid ^ 
ste Alarik, för någon tjenst angelägenhet, g"i'ai 
resa på fjorton dagar till en af pro»iti»er"8' 
och man döme om hans förundran, hans W 

nad — — — och, vi måste tillstå det, — 
hans grufliga harm, då han vid gin återkorns*1

Blenda-------------éclat förlofvad med Greffe
Blenda b le f storögd och förvånad öfvrr» 

Alarik kunde möta henne med förebråelser 
ogillande, då bon så ofta hört honom önska 
parti för sin syster.

— Det var helt annat! — sade Alarik 111 

blödande hjerta, och nu först korn han ih°S 
sina lättsinnigt framkastade ord till systern,

t. ■ ! '

äfven som en af dessa envisa, ensidiga,

hvilka han dock aldrig haft egentlig meni"?’ 
det kunde låta så, ty han hände G ref» m, 
ligen som er, hederlig och beskedlig roenni* 
dessa tvämie egenskapers dagliga bemärkebr»1 ^

odrä?11»
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*c!l despotiska hus-tyranner, soin se kort, tänka 

llaPpt, och h vilkas alla själsförmögenheter inskrän- 

1 siS till en blind villja, som alla måste lyda.

adt detta framskymtade nästan intet i saloner- 
^ «1er Grefven nu visade aig, och nu först ångra,- 
J6 A|arik, att icke ha framställt Grefven, sådan sont 

1,1 'erkligen var, utan olta öfverskuggat hans

°ch ridiculer, af verklig tacksamhet och hj 
godliet, och nu först kände Alarik, In ad han

K"aPpt
vetat förut, att lian älskade

»fr
lu'a helt olika emot sin syster och hela den 

's’a verlden.

Men just Blenda, isitt hjertas oskuld, var den, 
!°rti i ~

lfostade honom.
Gråt icke, min söta, snälla, goda Alarik!

« 8ftde hon och torkade tårarna ur ynglingens

Gråt icke! Du gör mig förtviflad! Jag vet, 
M( ? 00 .
, Ja§ borde rådfrågat dig, inan jag tog ett sa-

®ahs
%

*leg; men man gaf mig ju hvarken tid eller 

^'11 någon ting; och, — — — 0IÏ1 du tror mig

oj, -------------- en af de största bevekelsegrun -

som man både brukade, och som bevekte 

j^s aît finna mig uti allt delta, var hoppet att 
6 ^ehöfva skiljas från dig åtminstone. Dukan 

^ f|)rstå, att jag i början tyckte, det vargrufli- 

t *edsamt oeh motbjudande att gifta mig med 

1, ^ammai man och lemna Stockliolm med allt,
«tja

s°m der blifi it mig så kärt och dyrbart, och alt



Besynnerligt nog!

1

111 _
" :. |;ä i,':;:

id#,, :

jag gerna velat slippa flet; men dä talade all® °|B 
huru orätt detta var af mig, hur’ glad jag ska^ 

göra Mamma, Tante, Oncle, Rosa och digt ^ 

lycklig jag skulle blifva, och hur’jag skidl® J
och deriblaad *l°allt livad jag kunde önska mig, 

alltid främst utsigten, att alltid få vara
mans med dig, ty Grefve X. vill just, att du a 11U!

har ditt hem hos honom. Och, dä jag grät
öf>'eI

att skiljas frän Mamma, Rosa och alla mi,ia »r

dra vänner, så svarade man alltid, till och ,1,e 

Grefven ejelf: ”Ni har ju ändå Alarik, eder 
goda cousio.”

Detta tröstade vet'

ligen Alarik. Ilan var nog klok att finna,
att han sjelf, nyss vorden under-Ileutenant,
man någon förmögenhet, samt alldeles jef°M år'f|

med Blenda, aldrig kunde blifva ett parti f<’r lie*1'

ne, och, om hon skulle gifta sig med eu aü11 jöl

så kunde Grefve X. på sätt och vis vara de« e»'

da, som icke alldeles skiljde honom från hei#

och således att föredraga framför alla andra- ,
Ögonblick funnos väl ännu, då han, dåra1

sin egen passion eller ock förutseende, a tt d»

icke skulle blifva lycklig, bad henne göra <>,n 1
sammans, kosta hvad det ville; men, mer s®

tl>jei .t'
teg han stilla, och, som han såg Blendas ege* ^
ta alldeles lugnt, såg henne vara honom sje‘ .Blf

varmt tillgifven än någonsin, vaknade ingen eu(te®1



's «vai'tsjuka. Hade Grefven varit ung, älskvärd 
,Ck älskad, så hade Alarik troligen rasat. Nu var
Ua h »

•ugendera, och nu förlikade sig Alarik gå 
^"iugorn med idécn att se Blenda tillhöra en 

atlllan' då hon ändå nästan aldrig kunnat komma 

ti!ll»Sra honom; och hoppet, att få följa hen- 
1 ho Under samma tak med henne och, — —

«da
än'«?

11 an nu i sin blinda ungdomsyra trodde, al- 
ö skiljas från henne, — — — gjorde detta

^SHgt.
Mången kan väl undra, att den unga, sköna

^ ’ yra Blinda sa snart lät öfvertala sig att
'a den medelåldriga, icke just obehagliga, meu

hellagliga, Grefvens maka. Men den, somså
, rar> den liar icke sett alla de nät, alla de be^
îat, Sy^rui|der, som läggas omkring en bug, oer-
Ool för att få benne att gå in på äldre
1, Sa kallade — klokare menniskors idéer; de llafva
*a' 1>,

]eky hört alla de skenfagra löften, som gif-
ei,ue, icke skådat alla de luftslott, som unp-

N
ttt i * hennes inbildning,------ alla de lockelser,

ett ord, gom föräldrar tro sig hafra rätt att
9 (r
b'ut, när de verkligen sjelfva äro öfvertygade,

i))^ dermed befrämja sitt barns väl. Lägger 
lo "l! därtill, det förnämsta af allt: — ett fritt
'lefts

tti ’ der en annan bild icke redan spökar och 
a,la de snaror, som läggas för den unga

»t

‘am.
så bör man slutligen icke för-
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OiKlra ÿig,

var

att redan under Julen ß,al

(Jrefveiis och Blendas bröllop.
En af moderns mest öfvertygande och

kande skäl hade varit följande ord, som
icke nu först, utan allt ifrån sin barndom

,ö var icke det ringaste förälskad i din fal'
I »It 0®när jag gifte mig med honom. Det var ne* 

hållet ett — parti de convenance et de rni>oH , 
ment, och ingen dödlig kunde ha varit lycklié8 

sitt äktenskap, än jag det var!" ^
Hon hade varit gift två år och några 11,8

Blenda hade således alltid hört sin moder

yttersta ömhet och tillgifvenhet tala om
«0'

lorade make, såsom man alltid brukar tala 01,15

da och beskedliga döda, och hon trodde, atl
|je#'

nes mors äktenskap var det största be'**61
sanningen af den satsen: att olika år, san'1

. äjjgW
gif venliet, endast byggd pä aktning och >

just livad mau borde helst önska sig- c|i
var det en röst i botten af hjertat, soro h°B

ofta ropat n/j; men, som den icke talade j
gon viss, utan var blott ett formlöst Ij"1'1 ^
nedtystades den snart af alla de andra 'e' i,

fgrö
röster och tungor, som talat till Grefvens ^ (.j| 

Blenda fick ett kärt löfte, alt icke förr " 
våren anträda sin resa till Lindsjö, utan, of^

»f hela rikedomens gla
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-

ni bela vintern sväfva omkring, frän nöje tid 
^e> från förströelser af en sort till dylika af 

Cl1 *leit annan. Detta berusade Blenda, och hon

Sift,
e sig ibland vara verkligt lycklig. Hennes

ermåi var ännn för färskt, att någon orm skulle 
îat eng tänka på att leta sig in i hennes glada para

pet fanns väl må Itända några af hennes ford- 
f il I bedja re, som tänkte något ditåt; men de hop-

Neg
''Ml«

en tillkommande »inter och höilo sig
crtid stilla och på vederbörligt afstånd. Dess-

»,

‘antis ju alltid en stötesten: — Alarik vek 
»ni,i,). .. J

»c an någonsin från sin cousine, och, som Blen-
l|a» 
i'Ut ln0(!er med så fullkomligt gilltiga skäl,-------

^'tiedan de »oro sanningens och öfverlygel-
g

försäkrat och tryggat Grefven, att icke
^"ista kärlek fanns i hennes dotters systerliga 

' Iffi P
^ b 'enhet för sin unga cousin, lemnade Grefven 
^ "e fullkomligt tryggt i Alariks händer; och det

riit» vät, ty må hända hade ett tvång, ett för-

,t ’ ctt bevakande öga------- just »äckt den gni-
SOn» ännu lugnt och stilla låg forq'äfd. Mot- 

,a Sar och hinder äro oftast det — stål och flin- 
fo’ Som lättast förmå framlocka kärlekens eld.
''1 jj|

0î) l,ïïî**ade den ännn helt och hållet hos Blenda 
jtj. '^frades ofta lios Alarik, just genom den om- 
IdjJj iS*le,en, att han hade ett beständigt, ett full

's» broderligt tillträde till sin sköna cousine. 
f*rehe X., åtföljd af sin unga maka ocb hela
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(ill
IP-

Gref'
b«'

dess slägt, reste — när våren kom — ned 

sio stora egendom, det ståtliga Lindsjö, hv 
re Fröken Regina under tiden, och enligt 
vens föreskrifter från Stockholm, satt i aldr» 
sta möjliga skick. Hela det stora huset liadc111 
dergått en fullkomlig förvandling. Öfver »H4
— ny-tapetseradt—ny-meublerudt, och allt‘let 

rikt, modernt, och, — — som anordningarna 0 .
indirect emanerade frän Amiralskan,------- ytt,e

smakfullt.
Al

Nu börjades ett lif, som var fullkomlig4 
och främmande, och som således, utom alla a11^

1 y
ännu större, — äfveu hade alla nyhetens bel*®»
— — för Blenda och hennes unga cousiner. ^

... „ , fotsatt nu icke i hyrda rum på en malmgård» ^ 
att draga frisk luft, ekonomisera och kunn® S3s

sig hafva bott pd landet öfver sommaren, u 
var man verkligen der och roade sig pS. all® °Pl 

tänkliga sätt, utan all tanka på att spara och ^ 

hålla. Man hade hästar, éijnipager, bâta*") 
lard, grannar, samt kom mande och farande
I " » |Jl ^
langväga främlingar. Man hade allt hvau ^ 
kunde önska sig, och den sommaren var se

känd i hela slägtens annaler som den r 
tid, någon kunde minnas. Visst var väl l<r 
Begins, ined sina tretiotre på nacken och

litenbelt så många löjliga pretentioner, en 
testet) ibland; men sä (jenade hon äfveu uHa

oV"
éo*'
sl«'



e,t litet mål for de trenne unga skraltsjuka cou- 
*hitirnas tysta och omärkbara förnöjelse. Äfven 

klumpiga Clas Ulrik med sin envisa Mamsell, 
S(ntl skulle valla honom Öfver allt och iära lio- 
tlfl|n läsa och skrifva och tala Fransyska, voro 
V’Sst icke något roligt följe; men så besvärade sig

<ian
er just icke Blenda särdeles dermed, utan, se- 

n dagen i fullt skratt och 
”sin herr son”, — skickade

hon en stund om dagen i fullt skratt och 
SkiilMt lekt med
ilflu honom ut til! hans Mamsell och glömde sedan, 

Ut han någonsin fanns, utotn när något rätt de- 
licat vankades att äta eller dricka, ty då hade 
!l[)ri alltid den glupska pojken i minnet, och mera 

ådrade icke heller hennes ännu helt förtjusta
•»att.

fill vintern återvände man å nyo (ill Stock- 
oeh början var för Blenda högst brillant; 

f'n Sedan kornmo omständigheter, som gjorde, att 
ll0n mindre förmådde vara ute, och, när hon i A- 
Ml 
hou

!‘ohn
itic

med sin man återvände till landet, åtföljdes 
hlott af sin moder, hvilken af den lilla Ga- 

riclla redan helsatles som mormoder vid Piugst-
t i d oen.

Ilau
Alarik kände en oförklarligt bitter känsla, när 

' efter fniläudadt möte, återkom till Lindsjö,
Blenda satt med sin lilla dotter pa armen, 
'ar alltid i återseendets och afskedels stund, 
han tidigast kände, alt hans lijcrta slog hår-
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«lare for Blenda än for någon annan qvinna i ver^ 

den, slog varmare än det borde, än bana Ii>f"
och lycka det tillät. Men-------------han vand«
sig snart åter att endast vänskapligt umgås irK^ 

henne, han vande sig vid allt, utom vid Ble'1'*11' 
make, som för hvar dag, livar stund blet' lion1111’ 

allt mer och mer motbjudande.

Man har med flit icke sagt mycket om 
Blindas make. Det är ett ängsligt, otacks3111 
vätf, att beskrifva dessa ljumma, ©beräktttd'r*' 

h v a rd ags in en iiisko r, som den ena stunden äro 
got, vare sig godt eller on.lt, den andra åter a|i' 
deles ingenting, och livükas alla tankar, meni»^ 
och löretag bero på slumpen, väder, vind <)C^ 

omständigheter.
Är nu en sådan menniska tillika i det ly«1*11' 

ga förhållande i lifvet, att lian har stora egol,‘:' 
lar och kan befalla öfver en mängd menm'sk1^’ 
och sjelf befalles af ingen, så blir han snart å1’ 
nyckfuHaste despot, fast han sjelf tror sig vB'ä 
en “ugel af godhet och eftergifvenhet. Han ^ 

för biind, att någonsin märka någon öfvergåt1»
1er förändring hos sig sjelf, och på det sättet 3r 

han sig oupphörligt oiik, har oupphörligt nya 
ser och idéer, efter h v jIka hans orogifuing n|3sI(' 
boja ocb rätta sig, om de villja hafva något Icf”
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«3

"ägon fred och ro. Detta hade varit ganska lätt 
f°r Blenda, och hade hittills icke kostat henne
li"ga8te möda; men småningom började äfvenledes 
ll(ln märka, att man måste nyttja all den lilla 
^®Highet, som är livar och en beskärd, för alt gö- 

ta sitt lif sä drägligt som möjligt. Så länge del- 
*a nv! lyckades, kunde man ännu säga, att Blen- 
^as Bf hittills icke varit annat än en blid vår-
tito
k

rgon, utan stormar, utan slörtsknrar, utan ett 
"Anande sol eller en skarp, ka 11 nordanvind. Dnt 

Var lugn och klar, och de små moln, som uppsto- 

skingrades snart.
Bet var icke alldeles fullkomligt sa med Ala- 

Han var väl lika yr och glad som Blenda, och 
80,11 fordomdags; men han kunde icke lida hennes 

och han var dock tvungen att lefva under 
Il,a tak med honom och att som oftast plierasarn

f«r Bans dumma meningslösa ideer, om han ville 
f°rlfara att vistas hos sitt hjertas dyrbaraste v au.

ibland var detta tvång, denna Grefvens 0- 
^Sgliga inbilskhet och egenkärlek honom alitle- 
les olidlig, och, märkte han någon enda gång, att 

0,1 oågot litet plågade Blenda, sa var han ung 
bart‘slig ännu, nog lättsinnig, nog obetänksam 

00,1 litet beräknande följderna deraf, alt han 1111- 

^•'stundom påminde Blenda, huru han hade af- 
henne, och huru han redan da insåg, alt al- 

' riS Blondas lycka skulle ligga i denna omaka
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förening. Mer af ledsnad och harm, mer 
foü instinct, — 5u just af fasta grundsatser 
föresatser, ryckte Bienda då fitet på axlarna*
Alarik inte tala så, bad att slippa liiirn det
sprang sjungande och skrattande sin väg, just
att bevisa Alarik, att han hade orätt, och att lio»--, ---
va t ganska lycklig, ty, som hon just ingalunda vii 
rit tvingad att gifta sig, ville hon för ingen deb jt 
Alarik eller någon skulle tro, hon ångradesig/1' 
1er att hon varit dum och kortsynt. Häruti ^ 
visst en hög grad af barnslighet och oförstå11

men egentligen icke något ondt. Men, ack, ile*

finns så mycket på denna jorden, som hvarken 
godt eller ondt, men soin kan blifva båda dek>r' 
ne, alit som vindarne komma från olika håll
biåsa derpål

Så här, utan särdeles många omvexlingar 
de några ar framflutit. — Ett besök hade B|e"' 
da under den tiden gjort hos sin moder i Sto1^ 
fiulm; men vid Jifvet i hufvudstaden hade Wei' 
ven alldeles ledsnat. Han var der afldele» ^ 
obemärkt, för litet räknad och fa nu sig v ida b'11 
re af sin makliga, halft furstliga landtlif, def l,ii"
var högsta hönset i korgen, hans villja en la g, od‘

lians mening ett oraket.
At åtskilliga händelser hade Amiralskan



^ år varit nere hos sin dotter eller ens sett 

leillle, men hade nu lofvat att komma till henne

*!fter
Kr Julen samt äfven passera en liten tid der- 

på Lindsjö. Grefven hade äfven funnit för 

Süra samma proposition till sin kära syster 

samt för resten — per posto — öfverta-
'at 
fa|,l

sin gifta, äldsta syster, som Blenda, af fler- 

'ga orsaker hindrad, ännu ieke gjort bekant- 
äP *ued, att komma från den ailägsna landsort, 

bebodde, för att äfvenledes, med sina barn,''Qil 

S<Sta 
Cfefv

en dylik vistelse bos sin enda broder,

of v

eu på Lindsjö.
"ienda ocli Alarik bade allt några gånger i 

rsta tysthet skrattat litet, och undrat litet, — 

er alla dessa olika planeter, som Grefven ville
SaHla
''«Le

till ett system, hvars sol han i alla hän- 
8er dock alltid tänkte att sjelf förblifva.

Men det är mig detsamma, — sade Alarik, 
'utande. De må komma, alla dessa stjernor.— 
Du är Venus, och jag är din måne, och der

art
8in
M

ar jag nöjd; de andra må blifva så fiendtligt 

de behaga mot hvarandra, dess roligarela dr
jr j

(,et kanske att åse

Såd an var ställningen, när Herman gjorde sitt
I tj ( V, ** ,

aue i det grefliga huset, och nu skulle man 

villja veta, om äfvenväl läsaren kan känna
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förakt för denna unga, lättsinniga, hittills bek)nl 
merslösa samt ännu barnsligt glada och yra 'a 
reise, hos hvjlken ännu ingen enda passion hu"11'1 

vakna, emedan ingen egentlig motgång Stinn 
henne. Flon var lisserligen icke ht arken ett s 
dessa helgon, som man måste falla i stoftet för0®*1 

tillbedja, eller en af dessa änglar, som ma" 1,1 

rustar med flera dygder och sköna egenskaper, 
det tinnes sandkorn i Iiafvet, eller en af de8,# 
qvinnliga fullkomligheter, som aldrig laga *>"dfa 

steg, än just pä det rättas oändligt lilla prick. 11 
an hon var en skön, fast ännu outvecklad ktX’PP’ 

om hvilken man ännu icke rätt kunde säg», 
ruvida det skulle blifva svarta eller hvita b101"' 
mor, när den heta solan en gäng skulle få ^

sina lodräta strålar derpå,------- nied ett ord, ^
hon var en ung qviuna, hvarken god ellcf or>^' 

emedan hvarken något egentligt go dt eller e$e 
ligt ondt ännu mött henne på hennes lefnadsb'111 ^ 
\isst — iiade hon en liten älainodisk så k®^ 
hus be hofs-religion: Ilon tackade Gud alla af|n‘'r' 

— — hon visste just icke egentligen, för bvat1, 
°ch bad honom äfven om allt det lilla, soi» k’1'^ 

de fattas henne; men något verkligt behof 
tala med ett högre väsende, att söka tröst, råd, 
stöd och styrka hos sin Gud, — — det hade ^ 

ännu hvarken känt eller försökt. Hon hade rörd1
och fruktan för Gud;------ men kärlek och för“'0*“



"'toi»,

'ill 

"ail

il ^ t gömde hon t il ! sin iilla Ga-
till sin goda Alarik, — lilt lîosa, till

" a"Ud af upprigtigl hjerta älskade moder, 

"ilia Bfrîga vanner, - hennes man oberäk-
1 »t h vilken hon ensamt egnade fullkomlig un- 

“erSifvenhet, — när hon icke med lek och skämt 
"Uie alskudda sig den, — men für resten in- 

^ '"'Cg mera. Och inte något mera tycktes han 
uSära: Blenda var nll en „ing vorden en grann 

"’"«bel i hans ståtliga hus, förutan hvilken han 
Pintle vara, och i hvars ställe han ieke ville 

'a någon annan, oeh, bara hon punktligt gjor- 

livad Grefven ville, så fordrade han just

»eke 
hifv 

tie

8" bevis, hvarken af ümliet, 
‘"nil

kärlek, — titlgif-
et eller förtroende, hvilket var för väl; ty 

fl-^L ,
“ade Blenda verkligen icke vetat, huru dessa 

^"'tlligen skulle se ut, dels hade hon icke med 

Sla vi 11ja kunnat prestera dem,-------och, henne
«ftv«n
°ch

gna, — hade de blifvil af en högst farlig
0 P å 1 j 11 i nr art. Derföre var nu allt så godt och

*1 i e
, )ra> sotn det kunde blifva, ocb, hade bara ti- 

! ’ *kyndat sig litet, så att allt detta goda, — 
*^6nd» åtminstone, — kunnat få stelna i vanans 
^Paiste degel,------ så hade Guden gång på rä-

! tapernas stora uppgöringsdag — — — emot- 
^ Blenda bland de tusen ocb många tusen —

's. I
■ ‘"'f-vakua, — half-sofvande, halft seende, halft 

halft af himmelsk nåd förtjenta, — halft
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oförtjenta varelser, — — — — för h v il k a l’^'e 
icke varit en pröfvotid, utan en ofruktbar, lof<

jord, der Guds frö blott legat och It vilat, 11
att gro, — uppspira, blomstra högt, — " 
1er onnlikt vrida sig i stoftet ocii grymt afb11® 
gas. Nej, — ieke bland dessa halfsjälar bief l'e

det Blendas iott att framträda. På en helt an nä"
[H*

sida skulle hon sti ; ty iifvet hade för henne g° 
sina orkaner tili den tid, då de kännas bäst ocb vef 
la mest: Blenda var redan tjugnfyra år; me*1 ^ 

nes utseende talade ännu om aderton eller

”Jag afskyr och föraktar henneï” — ^

var Hermans sista ord, när han sent omsider 
somnade; men ieke desto mindre drömde han» 
han var öfversäll, just emedan denna Blend®» 
som han så gerna ville afsky och förakta,-'" 
hon, — utmattad af någon den föregående ®^
nens öfningar,------------stödde sig, icke p® ^

riks arm,----- d frutan på hans, snafvade ^ | 
ten — —- — — — — och föll — mot hans br° 
Herman vaknade!

Himmel och jord! Hvarföre skulle jag vakn® 
— sade han helt högt och reste sig häftig* 
med en feberiik känsla. Men han var nu obj^ 

ligt vaken, och, i stället för att söka sofva, rJc^ 
han undan gardinen, — — och se, ännu ti*“1''3
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ä*pan i cabineüet! Drömmen hade häftigt upp- 
tl)rt linnom. Tusen olika, — nya, — objudna — 
*“l(1er framtrollades för lians phantasi, och slut- 
1|fc"e'b likasom emot sin villja, men öfverväldigad. 

^ s*,la phantastiska, brokiga tankar, utro-

han;
^ ~~ Menniska utaf vedi Om jag vore i ditt stäl- 

’ s'fulle hon icke sitta der! — — — — Men i 
ÏItlrQa ögonblick flammade hans kind af en blyg- 

8l:1'rodnad, och han ryckte hastigt igen gardinen 
ÖC'' fastade sig å nyo på sin bädd, utan att kun- 

s°fva, ntan att ens förmå upprepa: ”Jag afskyr 
°Ch fraktar henne.”

f<Jfter denna stund undvek Hernaan att ens
klicken på Iilenda, under måltids-timmarna, 
aalonen var han lika osynlig nu som förr.

fUii 

««h J
■— ]»»

deremot såg man honom ofta tillsamman 
Alarik nere i stallarna, eller med Capitain’ 

^ huru man uppförde gymnastik-ställnin-
åt hvilken Clas Ulrik hjertligen gladde sig.

^ Blenda arbetade tyst och träget pa sina Jul- 
l, l’l'ar. Qrefven var vid ett lynne, som fullkorn-
'l»n > _

arftionierade med Adventets dimmiga, kulna“st 11

n‘örka dagar.
' l^len blir då aldrig den välsignade Prosten 

* sitt ben, — sade en dag Alarik till Blenda 
så att han kunde komma och spela bräde, be-
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rälla om Pat'oii M-s lantïthushållning oc'1 

com pli mon ter till it in man?

Jag måste höra efter <iet å nyo, t arJ'
J*

Blenda, leende, — ringde genast och befall6 L
/jf|l

litet iibnd till Prostgården och fick snart
. ^jjll

fröjd fulla underrättelsen, att redan samma dac
iti'i_ leds»«1 

ofta *«*'"
middagen konde man ränta den 

men efterlängtade och i höst - 

Prosten, ;

Herman hade redan flera gånger hört u 
ren tala om, Ii vilken utmärkt hygglig och !|e^ 

lig Prost församlingen egde, och hvilken s*°rf ^ 
da det var, att lian vrickat sig i foten, sä ' 
många veckor hållits vid sängen. På Grefve1"1 ^

»krifning skulle man blifvit färdig tro, att det‘a ”

en perla bland menniskor i allmänhet och p rO*1®

för*
W-

i synnerhet. Herman blef derföre icke lite1 

md, när lian nedkom till middagen i matsah’« 

fick se en liten, kortbent varelse, med en *Pe . 

utstående mage, en dito underläpp, tv än«6

>l*‘

Ii'

rrä, illistiga och pliriga ögon, under t»ä»n<' 

►kiga, grå ögonbryn, oeb öfter allt detta *"
,sk«l’rodnande pernk. I hek denna lilla v»«' 

varelses person fanns ej en enda gnista ( 
het, ej heller ett enda tecken, som lof>*^e " f< 

inre värde, hvilket kunde ersätta de yttre bi' ‘ 

11a. Ipphof han då sin stämma till, sä *at , 
ett Ijatl imellan knarra och pipa, eller sna)'af(J



* |ji
■ '■ v i;'Iffl■*ning- af båda delarna; som var mer än obe- 

'^gligt att all öra, ty det var motbjudande ocb vi- 
ri8t- Grcfven såg ovanligt glad ocb förnöjd ut, 

06,1 då var lian vänlig mot hela verlden, pre«en- 

ra,'e derföre Herman, med ett högst artigt till - 
— __ för Herr Prosten, ocb denne trodde 

Se,las|, att bär var något favoritskap i fråga, ocb 
iUt det skulle vara ännu ett ytterligare sätt att 

bt>ri* Grefven sin cour medelst mycken artighet 
111111 denna hans sons lärare. Herman utstod så-
l«ir1:8 ett verkligt criminal-förhör och dussintals 

8°r om Uppsala, om hvilken nation han till
it

^'Hlin,.
0ri'e, — hvad vitce genus han hade valt, och

11 g t n oin hans hembygd ocb alla de gamla 
l*r°'star, der funnos ocb hade funnits på fem- 
Uo år.

^fcrman svarade öppet och utan omsvep på
^ It'ad han visste, men fick ofta gifva det led- 

s»n"«»m

Ma

a svaret: — ”Det känner jag sannerligen ic-
— eller _ "det är mig alldeles obekant".

B|efrtU fick på denna stund mera npplysnin- 
°m Herman och lians enskilda angelägcnhe- 
an bon förut fått på flera månader, och hon 

lle en underbar rörelse inom sig, när Herman,

Mt

" a|t ens

- sade
vaga p a orden, med ren ocb klar

vara bondeson. Alarik ocb Ca- 
sågo upp, likasom litet förundrade, Mam- 

*tl1 Ulla släppte sin galfel, och en besynnerlig
Mii’

vKvV.K“

‘ : ' • ’ iVi

■ . : 4 ; ,

Ill
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rodnad spred sig öfver Blendas kinder. — 
ven hörde icke eller låtsade ej höra det.

Men snart märkte den lilla krypande och t>a* 
sluga Prosten, att vinden icke längre horde ålä’1 

från det hållet, utan att nu vore det tid att 3 
handla Grefven sjelf och det, som närmare 
honom än en informator:

Det var en förträfflig gärdesgård, Herr Gref
ven låtit uppsätta mellan stora ekängen och djl,r' 
gärden! Och ett sådant råg-gärde som Herr Gte 
vens, bade hvad qualitet och quantité! heträ 
det tror jag knappt man skulle kunna upp

flat

let*
hela Göta rike! Det är alldeles som j<lS 
ger, till hvem som vill höra det, att det är e" 
hjertans fröjd och en verklig ögonfägnad »tÉ r\ 
sa öfver Herr Grefvens egor och possessionat- t'' 

jag ville väl se någon possessionat, som har 
saker i den ordning, i det ypperliga skick °c 

den förträffliga författning, som Herr Gref'etl‘ 
Det finns väl knappt i Svea land!

— Nå, — hur’ lefver verlden med Herr P<0 

stens granne, Patron M. på Lundtorp? — fr^ 
Grefven, som icke allmänt ville liafva beröm 
smicker åt sig sjelf, utan äfven något litet 
pa en annan, såsom ett slags folium åt sio eo 
glans.

ade 
0cf* 

u-i*1 
e*

— Äh, -
gör efter,

han sträfvar med denna verlden
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rnsten — men Gud vet, hum det kommer til!, 
(*et syns inte nu mer än förr något derefter, 
det, «om gyns, det är mingann intet attskry- 

rne'1- - He, he, he!
" Han har väl för litet arbetare och för klen 

— anmärkte Grefven.
^ Så är del! Så är det! — Alldeles som Herr 

, behagar yttra, och de få arbetare, han 
äro utfattiga och utsvultna torpare, och bön-

hÇj.

(| ’ SQ|n snart gå från sina gårdar. Och, när man 
^ 1,11 ton» vill sköta en sådan egendom med 8 à 
(| *'9r oxar, så kan man väl förstå, hvad begrepp 

karlen har i landthushållning.
S Nå( |t (i r’ s|0g j, ans nya potates-method ut? — 

fråfliiäade Grefven spefullt.
Alldel es som Herr Grefven behagade förut» 
lan fick icke tredje kornet, och dessa små

i|(, e^ndiga. Nej, det var ett af hans illa lycka-
^Perimenter. He, he, he!

V(j| än hans mossodliug då?—frågade Gref-
k, ’ 0f»htadt han lika så väl som Prosten visste, 
'b1 u

slagit ut,
^j> — ui! — sade Prosten och ruskade fli-oji
På hufvudet — Den vilt jag icke ens tänka

' blir jag färdig tro, att Herr Grefven är
prophet, ty precist gick det, som Herr 

Ve’t beliagade förutsäga, och han lär äfven
i.Stdnds.Paralleler, ll,
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hafva yttrat till en viss person, som jag ej 
nämna, att, om han bara rådgjort med Herr Gte

5Je»
os5'

nîOrt

ven förut, så hade han gjort ganska väl
det värsta af allt är, att han just för denna rn 
odling, och genom den utdikning, han derförgj 
fått sig en process på halsen med Lunclm118'^ 
arne, som påstå, att han till en stor del fot8*11 

deras qvarnvatten. Och deruti kunde väl 1 

just vara så stor skada, — hä, hä, hä! — 
det är just Lundums qvarnar, som aldrarne«1 t
ga i vägen för Herr Grefvens, — hä, ^9*

0 ? de"
hål — — — skrattade lian. Herman såg P*
gamla smickraren och iiycklaren — (ly f
genskaper äro oskiljaktiga) med yttersta
och med verklig förundran mötte han hän
vis en alldeles dylik blick af Blenda, för I*1'*1“'

r»1
hela Prosten var en afsky, oaktadt hon var

del*®'
Ike"
i

glad, att han fanns ibland. Grefven och Pr° 
fortsatte allt jernnt sitt landthushållning*»*!' ^

val!ef'

medan Blenda talade halfhögt med Alar*"' 
eftermiddagen utgjöt sig Herr Prosten i ett 6 

af beröm, öfver hur’ mycket Gabriella VU*P 
'er Blendas arbete, öfver den förträfflie8 

björkveden, som man påtände i salonen,

[• 
tt>rf:1

od>
1)1

ver allt annat dessutom, ända tills Greft’en
ponerade honom en pipa och ett parti bräde

fie i Grefvens rum. Capitain’ följde dem- 
man skyndade upp på sitt rum.

Pv
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*- Si, Gudi tack! — — sade Alarik, när de 
Stäl,8de dörren. Nu äro de, just der jag önskat 

e,n! Måtte de nu länge der vara och förblifva! 
" Blenda drog andan lättare, drog äfven litet 

^ munn’, men teg — och sydde. En liten tyst- 
^ «ppstod.

" Skulle du kunnat tro, att han var en bonde- 
Stl"’ — sade ändtligen Blenda, utan att se upp 
tf|11 «Ut arbete.

k

' Åh ja, - hvarföre inte! — svarade Alarik, 

i!)land fann ett litet nöje i att motsäga Blenda. 
Och hvaraf, — om jag får lof att fråga, kan 
«ma det? — sporde Blenda med en viss'Hl d

lrni t tonen.

Ty annars hade han ej kunnat vara en sd
%
'it k

^ Od under samma tak som du och icke blif-
®r Uti dig — svarade Alarik, skrattande.

Aclt> så dumt! — genmälte Blenda, men blef
>5d 
tr k
Ht

som en ros------- Tycker du då, att Capitain’
*r> som varit här längre än jag, eller tror du, 

eil bonde-son aldrig kan blifva det?
Bet var två frågor på en gång! Da måste

hi.
vara interesserad att få svar på mer än den 
Bet var väl den om Capitain’, kan jag tro?

so»le Alarik, spefullt skämtande.
Bienda ryekte litet på axlarna, snurrade litet 

**et 'ackra hufvudet, men teg och sydde.
"Ni — n|i __ fortfor Alarik i samma ton —



/.;.....
____

ïlüf nn inte så ond på mig! Jag skall l>esvafi 
bada dina. frågor, bara jag får veta, hvilke« **■ 

först vill hafva reda på. Förmodligen den
Capitain', efier da började raed honom. Nå v"8

tai1' 

e#
Ku om Capitain’: han kan-------i min

W

ka — alldeles icke blifva kär, ”ty det är i>u
gång alldeles emot hans natur”,---------- OchWer
Wilson, oaktadt han är en bonde-son, kan

fjjl
blifva outsägligt kär, är det troligen reda[1 
en Superlativ grad, men, — o, förlåt, icke i 
— — — Kan icke en gång blifva det! Nu ^|ä 
,lag Ja besvarat dina frågor dig till nöjes?

Blenda hade en otrolig hog att veta A^r> 
hvarföre; men hon var för röd, för stamm»11'1 

hade alldeles för kort anda, att våga tala. 
teg. ,

— Jag tror verkligen, du inte tyckte om (,ett9 
Så ser det sannerligen ut; — fortfor Alarik o',arfl„ 
hertigt — men det Sr nu en gång så, och 
troligen icke ändras.

— Och hvaraf dömer du del? —• fraSa
Blenda, skrattande, för att dölja sin förvirrin£

i lå1'
— Om Capitain’?-------frågade Alarik me« ^

saå enfald. Blenda ryckte blott på «Ie Ta<^ 

axlarna.
— Ja så, — — om Wilson! —— Jo, fört-- , 

pa karlen, att han har en flicka, som
hvart ögonblick saknar, drömmer om och •»"
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Hela hans utseende, den sväfvande blicken, 
^eil oupphörliga färgskiftningen, — — allt,— 

ullt —_ — bevisar min sats.

Detta sista sade Alarik helt allvarligt.
"Nå,--------men om han nu icke vore kär i en

^ka,_____ ____________________ Blenda fann icke

*^gfa ord för att fortfara.

~~ Såblef han det icke i dig ändå! — sade Alarik.
Dienda teg, ehuru hon velat gifva allt, for att 

îrik skulle förklara detta; men det föll Alarik 

in denna gången.
^ Det är så likt er, —railitaire-pojkar,— sade 
enda efter en liten tystnad — att tala med 

^Stspråk, att uppkasta satser, utan att kunna

Al!

0f8v

h ara dem, eller försvara meningar, utan tec-
C1‘ ‘Dl skäl.

Alarik började skratta.

^ Jag tror verkligen, — anmärkte han — att 
11 inte tyckte om, hvad jag sade om Wilsons o- 

%ilhShet att blifva kär i dig?--------”0, qvinna,
'Diiina!” __ __ _ __ __

Ack, det var nu för väl, att Tegner fick lära 

. alla att skrika på dem! — genmälte Blenda, 
armfuill skrattande.

Ja, se, han känner eder! — sade Alarik —
^ Jag börjar snart äfven att göra det. Säg san-

Y, ®etl, Blenda! Förtröt det dig icke, att jag sade 
WiL...................... . .............. . .

s°u aldrig kunna blifva kär i dig?
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FörtrSt! — svarade Blenda harmfully 10(111 
högt rodnande. — Nej; — men jag skulle väl 
lust att veta, hvarföre.

— Nå, der hafva vi det! — genmälte Alar''1 

— När du vill veta, hvarföre, då betviflar du Jl 
en min mening, ty annars behöfde du ej förk|a' 

ring derpå; och, när du betviflar min mening) 1 
är du ju af en annan, — och, när du är afena11 
nan,---------------- så---------

— Åh nej, sluta nu! — sade Blenda, lägg9®^
handen på Alariks mun.------- Det der pån>i,llie*

mig om — ”nyckeln till lilla herr‘ns skåp”.
Du vet, — — jag tycker inte om den ena slul89^ 
sen på den andra, utan svara nu helt simpel *! 
hvad jag vill veta!

— Och det är?------- frågade Alarik, sedan l>9'

hjertligt kysst den ord-hämmande handen.
Blenda sydde, rodnade, men svarade icke‘

— Är det, hvarföre Wilson aldrig kunde 
kär i dig?

Blenda teg allt jemnt.
Nå väl! — Din tystnad befaller mig ta!a!

Jag har sagt, att, om Wilson såg dig hundrade *>r' 

så skulle han dock aldrig kunna älska dig "" 
(en kall ilning genomträngde Blenda), — och
vill försvara min sats: Äfven om han icke äl 
förut (Blenda ryste), så skulle han dock 
drig välja dig till föremål för sin kärlek.

d'
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" Du tror således, att man väljer ett sådant? 
"^sade Blenda nästan för sig sjelf. — Alarik gaf 
d akt derpå.
" Nej, _ du skulle aldrig - fortfor Alarik- 

blifva den, sorn ingåfve honom någon kärlek, 
011 Star för högt för honom, — för mycket utom 

^'itisen af hans phantasi. Ja, svalget mellan eder 
îf 8a stort, att det vore en viss grad af löjlighet, 

»Ulja ens försöka öfverstiga det. (_Blenda 
^te obemärkt på axlarna.) Han kan finna dig 
^tl) heundra dig, hänföras af din liflighet, din 

Sa,18i din dans, hela din förtjusande varelse; men,

0 Oiig! — — en karl älskar icke den, hvars ne* 
lersta klädningsfåll — han - af underdånig vörd- 
^ icke vågar vidröra. Det är något motbju- 

för en karl uti denna qvinnliga öfverlägsen- 
()et' °ch allmänna lifvet, erfarenheten och häf- 

. __ vjsa oss ju tusen exempel mot ett, 
en kung till och med kastat sitt hjerta ät 

6tl 1vinna af de lägsta klasserna, då en manlig 
^'vid deremot tappat sitt hjerta hos en

’llcössa eller drottning, verkligt och upprigtigt 
^at henne. Jag medgifver nog, att uppfostran, 

^öing. och kunskaper höjer den ena klassen full• 
.^‘gt till den andra; men, om det något är, som

§ skuUe tro------- stadnade qvar, — stadnade
I eï ~~ på sin ursprungliga, låga ståndpunkt, sa 

det hjertats böjelser. Jag vet nog, — och med-



gifver fullkomligt, att Wilson i alla möjlig* l,ef' 
sonliga hänseenden icke allenast kan mäla sig
utan sättas högt, högt öfver de flesta a f vår*
likar; men icke dess mindre tror jag, alt ha» I*11®* 

snarare skulle kunna känna kärlek för en bl)'®’ 
blå ögd och rosenkiudad landtflicka, — än för 
förtjusande, allt fördunklande, allt öfverträfh

id»Grefvinnan Blenda X. (Blenda kunde ined m0 
dölja den harm och förtrytelse, hon kände-) "" 
— Mannens hjerta älskar att halka nedföre. ^ 

har en motvillja för att klättra uppföre. Det h*11' 
der stundom, att man tror sig göra det sed,,are' 
men det är ofta blott ett misstag, ty ma»
blandar sa mängen gång kärlek och en vlss
fä »ga, en viss bog, à faire parade de

liK»'
(|Ci

bon gout, — och hjerlat ligger ofta och s 
rar helt stilla, när en hop andra, underord»3 

ofta rätt iumpna känslor göra ett otroligt 
som skall föreställa kärlek. Ack, nej! Bet 
alldeles omöjligt, att Wilson kunde brinna af kat

lari»'
rot6

lek för dig, ty, säga hvad man vill.
svårigheter och omöjligheter såsom sporrat
kärleken, — de skola dock icke vara sky höga.
en man icke, —- — oin än aldrig så långt bor 
kan se en skymt af hopp att få ega en 
slocknar kärleken, likasom en eld, der all 

allt luftdrag fattas. Och hurudant, — ^

vädjar till dig sjelf,------- skulle *51 en
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a§a dig till gig genom elt brott,

81

Att ned- 
det ligger

'gen alldeles utom kretsen af lians rena tan-bol
kap> - — och, detta oberäknadt,--------hvad m-

81gt kunde han väl hafva, att du,— — du —nå- 

så länge verlden stod, kunde komma att
'illhn
ger,

höra honom?------- Vore du än fri tusen gån-

skulle du än blifva det en gång 
ritatleles — (Alarik suckade djupt), — •— så — 

- — vore väl hau ändå alltid lika långt ifrån 
genkärlek — och utan hopp om en sådan, — 

och så — — — —
O, du förblindade, kortsynta Alarik! —inföll 

ei'da med yttersta liflighet — Tror du väl, att 
Wiinohjertat känner några slåndsskilnader?

din

li'gt
<U

Alarik hade talat lugnt ocb sansadt, talat en- 
' tro och öfvertygelse ocb trodde, att Blen- 
aHiörde honom, ungefär i samma lugna sinmes-

^i&ning, om ett nästan likgilltigt ämne. Man 
Ö(>me derföre om hans förvåning, när han, ~~ 

Vl(l Blendas utrop, — kastar blicken på henne och 

henne med brinnande kinder, darrande lap-
höj,

> °eh stora tårar skymma hennes ogon. 
filenda! — sade Alarik, — Hvadan denna upp-

'al|,li»S af känslor?-------------Har jag sagt något,

Plågat eller slött dig, så vet Gud och mitt
e§et 8amvete, att —-----------

.

tji:
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— ÄIi, nej!------ afbröt honom å nyo Blend®
— Jag vet inte, livad jag kom att tänka pä."

Hon steg hastigt upp ifrän sitt arbete, g1' 
bort till ett fenster och torkade fort bort de 0 
bjudna tårarna.

— Blenda! — — Jag fattar, — jag förstår
icke i detta ögonblick!------ sade Alarik, eftef
liten tystnad å ömse sidor.

cl

— Tänk icke mer derpå! — smålog Blend®0
tog vänligt Alariks arm — Kom, min goda Al®ril1'

^ Üskola vi gå och promenera litet här i saloneH, • 
jag ser ej att knyta längre!

De gingo nr cabinettet, de gingo tysta 
hvarf upp och ned i salonen; men slutligen 1 
Blenda, troligen för att komma på nya tankar 
nya samtalsämnen:

— Ser du, Alarik, huru härligt fullmånen 
ger upp der bakom skogen? O, om det vore en 
gusti-afton! — —

Ja; men en härlig månskensafton blir
alla fall. sade Alarik och marken är 3

det1
11(1°'

jnt«les torr, ty det fryser allt jemnt. Vill du 
laga din pelisse och göra ett par slag i stor® 
le'en? Det skulle göra dig oändligen god1 e 
allt detta stillasittande förde förb. Julklapp*11' 
som taga med sig din helsa, ditt lynne ocb d* 
tjusande färger. Kom, min söta, goda Blend®- 

Blenda tryckte tacksamt vännens hand
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utan att svara, in i sina rum, för att få den 
""halade pelissen; men Alarik gick allt jemntupp 
°ctl «cd, med allt snabbare steg — och sade tor
Si8 sjelf:

] " O, Blenda, Blenda! livad jag varit outsägligt 
ïcklig) om (jll nggonsin kunnat blifva min! Men 
'lika helvetiska qval jag skulle känt, om du ic- 
5 aHenast tillhört en annan, utan äfven älskat

en an tian! Se der! Dn är redan fär-
Kom nu, du goda ängel, du söta, hulda va

lise!

^ch da gingo tysta ur salonen.
^er b le F scenen snart alldeles förändrad: Man- 

eilsdagern, som i långa fensterformer låg tigan- 
^ l>a den pngelsba blommiga mattan eller stod 
^8 och hemsk på de dyrbara, men något mörka 

1’oterna, utestängdes snart af ett par betjenter, 
^ 111 beställsamt drogo för — de lätt löpande si- 

1, 'Sardinerna samt tände lampor och ett par 
* hvar krona. Sedan gingo de sin väg.

——

Herman hade suttit i sitt höga fenster och

hllt betraktat månen, som vandrade fram mei-ta«kf

£ 0r°Hgt skyndande moln. Äfven inom honom 
n"8 ‘«gen ro mer, utan en obestämd längtan 

8 bonom snart att, ute i den friska vinterluf-
IÇ||

’ a*ky!a den brinnande atmospher, somtycktes
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©mgifva honom, hvart han tog vägen. Hank**1* 
de en kappa öfver axlarna, och ville sedan ts£ä 

sin mössa, sina handskar och en liten trogen käpP' 
ined hvilken han i luften och i sanden teck»äi 

mång* underbar runa; men ingendera af desSÎ 
små-persedlar var till finnandes. Då påminde k30 

sig, att han haft allt detta i handen, när 1>3)) ,l! 
kom i salonen, strax efter middagen, emedan k3*1 

och Gapitain’ varit ett ögonblick nere vidden311 

nu icke fulländade gymnastiken. Herman tog 
ledes vägen till salonen, men fann den till ein 
vaning alldeles tom, och något ännu besyn,,t!r^

gare,------- att cabinettets dörr stod halföpPel>’

men, då han hastigt framgick på golfvet, sp1'2“5 
dörren helt och hållet upp. Herman stad»3^ 

tvärt,------ väntade t hvart Ögonblick, att ett.ttl^
skulle framkomma och stänga denna för h011“^ 

otillgängliga helgedom, ty äfvenväl cabinette* ' 
upplyst af en der antänd lampa. Men hände0 

teblef, och Herman närmade sig ovillkorlig1 
par steg, — — — — —stadnade åter,—— 
å nyo ett steg — — och se! nu låg ju hela t»ke 
naklet öppet för hans, — för första gången i k*

lif, — — barnsligt nyfikna blickar.
Cabinettet var, likasoin Hermans run* t

af dessa förulnämda torn eller utbyggen, fast t
motsvarande sidan. Dét hade tvänne, djn|,a> 
ga fensler, fullsatta med doftande blemmoi

),r



^fskymda af höga, från tak till golf fallande 

"'“tkröda sidengardiner. En liten mjuk soffa i 

8luiIt form, med svällande sidenkuddar, ett litet 
^etsbord, der en halfknuten grön silkesbonrse 

eu läst fruntimmers-chiffonnière med åt- 
8l<illi«a preciösa på. Ett oändligen vackert skrif- 

°r‘l med allt sitt utsökt eleganta tillbehör, ett 
'“»Ifullt och dyrbart bokskåp, äfven i antik, Gö- 

form, ined några väl bundna äldre böcker,
’tien många nyare, endast häftade som vanligt, s a m t

8l(|r så kallad Emma och några andra

rre saker, utgjorde rummets prydnader. Her-
bände sig i början illa till mods; men, som

<D ---------------J ' '

bref, inga handskrifter eller dylikt låg till- 
®a,,gligt eller framme, repade han snart sitt van- 

mod och stadnade qvar, hända hvad Bom 
kunde. Han framgick mechaniskt tili bok- 

^M'et och kastade ögonen på Blendas lecture. 
et första, hans blick föll på, var Jean Pauls Ti- 

öen låg öppen, Herman blef glad och förrå-t# a.

fferefler kom en hop bättre och sämre af 
ila

nya literatur, men icke något att just e~ 
'Sen harmas öfver, förrän lian fick se — —

elt Svenskt original, som han icke väntat;-------

‘ill hans glädje, och till heder för Blendas

• 'oro blott några blad af första delen upp- 

— Här, som öfver allt annorstädes, voro 
tcbningarne ur II» ardagslifvet” väl och so-g-

. i'!1

•IUI: i|:p .
: 1 i



fäliigt bundna, men ändå temligen slitna gen»“1 
flitig läsning; — allt till heder för Blenda» l>jer 
ta och smak. Herman kände här denna plågsaH1 
ma oro, — detta, — orn rnan så vågar säga 0,1

en man,-------detta darrande, för att finna
som han icke tyckte om, icke gillade iios Ble”11'1 
Denna känsla är ofta instinctlik och o vil lkor^"’ 
man må säga så högt och så mycket man vill»al 
dess föremål är oss likgilltigt, afskyvärdt, for,iat 
ligt m. m. Detta är blott utrop,, — bakom hv'|ll! 

hjertat ofta smyger, endast för att gömma sig' 
IVej, — detta går väl inte längre an! —'sil(' 

Herman tyst for sig sjelf, lutade sig ned, ^ 

läpparna pa den halfknutna boursen; men, 
samma ögonblick de vidrörde den, rann i‘wi)(,l) 
tanken på Alarik i sinnet, och att den trolig" 

var honom ämnad. Han sammanbet våldsamt ^ 

derna och ilade ofördröjligen ur cabinettrd- 
salonen tog han blott mössa och käpp — 
och skyndade sedan ut, — i kall luft och kä»'*0 

lös månglans.
Månen slösade äfven sitt silfver denna 31!° 

pa stora alléen, och fläckar deraf voro aH1^ 

Ijnsa och klara, så att hvarje, äfven det ring3’11' 

iöremål låg tydligt, då andra ställen derer»0* 1 
ro alldeles kolsrarta. En vanlig händelse i stal 
månsken bland träd, hvaraf somliga äro iöHa^! 

andra ater ännu hafva sin gula höstdrägt *1'“



87

lî

om lidelser, som hvarken religion, moral 
er förnuft gillade, och som alla dessa trenne

(irtHan vände ditåt sin hog och sina snabba, i 
'aiHle steg. Han ville likasom springa undan sina 

egoa, orediga känslor, sitt eget — ojemnt, oroligt 
^Pi'ende hjerta. Men, ack! de följde med och 

tala<ie ett nytt, ett hittills för Herman okändt

8Pfåk,
ill

I"agter sammantagna icke voro i stånd att fuli- 

0adigt qväfva, nedtysta och kufva. Det fanns en 

i botten af Hermans hjerta, som da och då 
'l8kade de hänförande orden: ”Tänk, om hon vo- 

I °skyldig och dygdig!” — — en annan, som sa-
C' ”Tänk, om hon vore fri och din gelike!”-------

för att fly denna — hjertats farliga siren- 
anS> ilade Herman allt fortare och fortare, lika- 
,)ai kunde man springa undan den mägtigaste M- 

' Np som Skaparen nedlagt i ett menniskobröst. 

e han öfver en blä 
en kolsvart skugga;

ån ■,
lla<le han öfver en bländande måndager, an 

?%>tn
!i

men hastigt 
^ jdar han 6j[t lopp,— — — stadnar och
îss«ar. Hau tycker sig höra sagta röster framför 

närma sig allt mer och mer. Herman 
aiies icke. Man bar ibland en underbar för-

> «om

%

«ut
<tfi|

S*> att känna närvaron af det föremal, som ute- 
tande sysselsätter våra tankar, äfven när det 
•ies för våra yttre sinnen. Herman trodde «ig

s,,*n i
"a?

i den sagta hviskningen dock igenkänna Bien
'Sst. Herman var sjeif i skuggan, och
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se nn, — — — framträder der icke i mänglaIi
sen ett par------- tätt slutna till hvarandra, S'0®’
Vandrar framåt! — — — Herman kastar sige,B^ 

ett af alle'ens stora träd, och, dold af dess sW 
ga, och utan att ens draga andan, låter lian A'a 

rik och Blenda passera förbi, och hör blott 
orden från Blendas läppar:

— Ja, min goda, dyra Alarik!------- Hvad i0'11

lif vore föga afundsvärdt, hade jag icke dig! 
Och derefter Alariks svar:

— Ack, Blenda, min älskade vän! Dessa dina °ri 
vore i stånd att väcka upp mig, Jåge jag än i1”1
kalla graf, — och------------

Och nu hörde Herman icke mera! Men ta 
icke detta nog? Kunde väl nu mer ett tvifvel ÜPP 
stå om hennes otro, hennes brottslighet? —■

— Jag föraktar henne! — sade Herman 0 
tryckte hufvudet våldsamt mot trädets stam* 
i detta ögonblick af olidlig, namnlös smärta v8j* 

Hade äfven hela hans förmåga att skåda nedisl
eget hjerta, att der-------med rysning se, !,llf
det brann af en eld, som redan, — Herman 0,li 
tande, — hade förtärt många af hans bättre ka" 
lor. Ilade Blenda framstått för Hermans I>He^ 
i fulla glansen af qvinnlig dygd och oskuld, «n!'8 
de hon ma hända äfven då väckt en art afkar^ 

eller snarare af dyrkan och tillbedjande i 
gens rena, men varma hjerta. Denna känsla k8



lQà hHiula Varit mild, heli# och nästa» välgörande.
et hade varit en ljuf sommarfläkt, »om susat öf- 

V(!f hans hjertas ljusgröna vårbrådd, för att gif- 
4 "" Hy, en förut icke anad värma, ett nytt o- 

lif åt allt, hvad som grodde der, af godt och
*Cllt frö.-------Nu åter var Hermans otillbörliga
‘delse en storm, som härjande framgick i hela 
14,18 varelse. I det förra fallet hade Herman af- 

SliyU alt — äfven i sina tankar — neddraga fö- 
I(iltlålet för en ren kärlek och en oinskränkt be- 
'lll('ran från den höjd, der det i verkligheten stod;

~~ — nu åter — lekte hans glödande phantasi 
Itlfid hilåer lika hänförande, som de voro otillåt-
Ha .

1 hka berusande, som de voro omöjliga att er-
Hans onda dämon hviskade allt jemnt: ”Hvad

j" a,|nan dödlig i verkligheten eger, det måste
11 väl åtminstone kunna få tänka dig,” — — och

“"hända vj|| (jet öfvermensklig styrka till för en
lidig man, att ur sin inbildning jaga den för-

4JUiande qvinnobild, som der med våld inträngt,
han på en ffåiiff är fri från alla baud sjelf 

OM, • ,j ‘cke anser sig begå ett helgeran mot en ren 
‘"‘•»«lens ängel, då hah tänker sig föremålet för

'•vinnande lidelse delande den,------besvaran*
Uo , _
j "en och låtande honom, i ett rus af jordisk

°J(I» glömma hvad han bröt mot religion och 
‘"»fal.

•Hed förskräckelse gjorde sig Herman redo för
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si? sjelf: Det var icke afsky for brottet, det vä( 
icke förakt för ett lågt, skändligt handlings®^*’ 

som tände hans häftiga, brinnande ovillja till^6* 
na Alarik,---------- det var — frätande svartsjuk®

Ja djupare Herman nedsteg i sitt hjerta, l'eSÎ 

svartare och hemskare såg der ut. Det var 
religionens dufva, som der nu mer hade sin tillA^ 

i ostörd frid; — — det var en otillåten kärlek®' 
— det var hatets, — svartsjukans och häm('el1 

ormar, som vredo sig omkring hvarandra ochl'®C 

jade och förtärde allt, utom sig sjelfva.
Herman ryste, men hade dock nog sans 

att tacka Gud, som dragit sjelfbedrägeriets 
kelse från hans ögon och visat honom, hurnif^ 
det onda redan hunnit, och.hvilket våld han <°r 
ste göra på sig sjelf, om han skulle kunna hi»*’'11 

dess vidare framfart.
En oupphörlig strid fortgick nu inom $ef 

mans bröst, och, ju tystare, ju mer sluten >ö® 
sig han för andra syntes, dess våldsammare sl,f 
do de onda och de goda magter inom honom ^
segrade de ena, än de andra: Än unnade
81S att tänka sig lycklig och älskad vid Ble"1 ‘
SI^a> än smakade han i inbildningen sötma11
att utträngt Alarik, att se honom qvida och ^

— och än förbannade ban sig sjelf samt 3

dessa foster af en mörknad phantasi, och
. ^

satte sig att återgå till fordna bättre tankar,
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livad hau dä älskat, och glädja sig, åt hvad 
8(,ttl clä var honom kärt och dyrbart. Och till 

Urnans försvar — måste tilläggas, att hau ofta 
lyckades i dessa bemödanden.

gånger, under loppet af dessa första 
a£arj då han först börjat lära sig att rätt skada 

1 sin själ och sitt hjerta, kände han en otro» 
® *l0g att iemna alltsamman, att fly hela strids» 

l1 alsen och återvända till fordna Vära trakter 
0(!l' fordom älskade sysselsättningar. Men detta
3|ls^ Herman som höjden af omanlighet, 
re »

”Bätt- 
borde vara hvarje qvin*„ än illa fakta!”

Valspråk, men mannens åter: ”Stadna qvar 
^ mpa förtviftadt!” — Så tänkte Herman, och 

Rodnade äfven qvar.

, ^n inom B len das bröst,-------------var äfven
Väl i

Uer kamp och strid?-------
Ack, nej! Dertill var hon ändå mycket för yt- 

st> mycket för grundlöst och lättsinnigt uppfo- 

— — Allt selian den aftonen, da hon höll
jjjj
s( 4tt förråda sitt hjerta för Alarik, tog hon den 
^0r8ta omsorg, att för honom och för hela verl» 

dölja, hvad der föregick; men för sig sjelf, 
f,1 1 8in inbildning, der tog hon en rik ersättning 
l>, del tvång, som verldslifvet lärt henne att å- 

s>S; en lärdom, som hon dock nu, för för-
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I sta gången i sitt [if, behöfde begagna. for'1 

hade hon, åtminstone för Alarik, aldrig trott 
behöfva dölja, livad som föregick inom henl16' 
men nu skulle bon ej för ali verldens goda ‘els!| 

att ban baft förmåga läsa i hennes bjerta.
Blenda hade öfvertalat sig till att t ordf8« 

sin make. Hon hade vid altarets fot lof»at 1,0 

nom trohet och lydnad, oeh, när hon pu»kt*lf 
uppfyllde det sednare och bokstafligt icke **r 
mot det förra, trodde sir Blenda, — likasoif 8 

manga med henne, — göra alldeles nog. j
hade hennes prof icke heller varit så hårda- 
sin verkligt rena känsla för Alarik fann B1^' 

icke en gnista af brott, och, som hennes make 1 
ke förmenade henne denna tillgifvenhet, njöt h0“

nur
.d»'

deraf fullt, men äfven oskyldigt. Andra
män hade hittills varit föga farliga för B*6“
Van vid deras oinskränkta hyllning och vid
salons-språk och den bal-courtoisie, som börj®rö
få allt mindre och mindre modnlationer, ansåg ^
deras gärd af beundran och tillbedjande som etf3

tighet, den ingen förmenade henne, oeh de« ^
kunde neka henne, emedan ingen hade nekat b®11

m

aif'

den. Men se, nu — uppstod för hennes blickar e»1
t !l*

man med alla de företräden, som en härlig l,a 
och en i hög grad fulländad uppfostran ka» » 
va. Såg hon på honom, — — — så var ha» 1,18 

ligt skönare äu alla dem, hon hittills sett; h»1
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'l011 honom, —-------si förde han ett nytt, frimo-
'''^> djerft oeh eget språk, som hade alla nyhe-* 
tefls «■etelser för den lifliga, känsliga, allt upp. 

4tt®n«l.e Blenda. Hermans organ hade ettoemot- 
stWl}gt behag, och, när nu orden, som någon 

flöto från hans läppar, hade en helt annan, 
Ö^are, renare, högre tendens, än allt det prat 
^'"anlagdt, som hon hört af sina unga, dansan- 
,lf!‘iUbedjare, Alarik undantagen, men Alarik var

%
tytt

''eremot blott en spegel, der Blenda väl åter 
troget och sannt, allt hvad hon sjelf känt och 
r*t hela lifvet igenom, — men sällan något 

något, som hon hvarken kunnat ana eller
ma till, — när, säger man, denna skarpt i 

fallande skilnad mellan Herman och alla 
(.e u"ga män, Blenda förut sett, tydligt framstod 
jr Stines sinne, så må man icke undra, att det 
6taf bländades och betogs.

Sådan visade sig Herman för Blenda. Han 
åetta väsende, som hon sjelf anat och drömt

Oft)

«ifv.

'I^nuan oupphörligt söker, söker, tills hon funnit 

eher söker det ännu på grafvens brädd;

lingen gång, utan att i sina tankar kanna 
bet någon form; — — detta väsende, som

~ u (luioi r 7

å®tta väsende, som är henne öfverlägset i allt,

med en enda blick knfvar och beherrskar 
s 6’ genom denna för qvinnan så oemot-

l!l1iiga och retande öfverlägsenhet. Och nu



stod det framför henne, — — detta väsende 
Men det stod kallt, liknöjdt, slutet inom sigsje^J 

ntaa en enda blick af gillande, ännu mindre 3 
beundran eller tillgifvenhet för henne, s»m 'arS® 
van vid en dylik hyllning, Qvinnan är a^!1 
skarpsynt och allseende, när hon älskar: Det vS 
icke nog, att Blenda trodde sig läsa köld o c b ^ 

nöjdhet hos Herman, hon upptäckte äfven, l"a 
soin verkligen hos honom fanns, hon såg med stlllJl 
och qväfd smärta det förakt eller den vedervM9' 
som hon väckt hos honom, utan att begrip® £el1 
om hvad, ty hon kunde icke fatta, att henne9^ 
sterliga vänskap för Alarik kunde sä illa tyllaS' 

och att Herman kunde vara så sträng, att 
pa detta blotta sken fördömde henne. Ilon tr01 
de, att hennes fel i hans ögon voro hennes 
hennes ställning i lifvet, — och hon afskydde*^

före båda delarna. O, huru mången gång, i 
tens djupa tystnad, när hon helt och odelad*

bn'rverlemnade sig åt tanken på Herman och den 
nande kärlek, hon för honom kände och för 
sjelf bekände, huru många tusen gånger ö»9 
de hon sig icke att vara född under torft»^1’ 
utan en enda af alla de fördelar, som rik«^ 

och börd gifvit henne, men deremot begåfrad & 
mångdubbla naturliga behag, så att Ilerm®11 lC 
kunde ga henne förbi, — — icke kunde ^e 
ne, utan att älska henne, utan att upplyft® beI)I1
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llil 8>g, utbilda hennes förstånd i likhet med hans, 

M'4 och undervisa henne, så att hon kunde få 
sin oändliga kärlek med denna tacksamhet, 

Hln icke literuner några gränsor, när den eg- 
ilas ett öfver allt annat älskadt föremål.

Huru olika såg det icke ut i Blendas veka, 
Vi"'ttla hjerta, emot i Hermans! Han hatade och 
^skydde sjeifva sin ovillkorliga känsla, hon ater 

skade och hyllade äfvenväl den. Han bortja- 
så vi dt han kunde och förmådde, minsta 
af Biendas bild och sökte alla medel att

1 b „
'4ll<la sina tankar från henne; — hon åter 
^li>fde blott vara allena eller i minsta ro med 
>lla tankar, för att genast locka till sig ynglin- 

forledande bild.
Hetiom Frostens frågvishet hade hon fatt ve- 

*a u®gra af Hermans enskilda förhållanden, och

es*a blefvo stödjepunkterna i hennes drömmar om
Sî,li!let på jorden. Herrman hade en gång sagt, 
Stt l»an visste sig icke ega flera anhöriga än sin 

och denna moder utrustade Blenda i sina 
j rikedom med alla de dygder, alla de be-
j 'b’ un äldre qvinna kanhafva, och öfver allt det- 

5 kastade hon med en viss stolt förtjusning den 
e'l!ila< men prydliga och högtidliga — Svenska bond- 
flr*6»en.

Hennes mest älskade phantasi var att tänka sig 
nti§ och öfverlemnad åt sitt öde, utan ett enda
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stöd på jorden, förrän Herman kommer, 1$e* 

ängel från himmelen, och räddar henne fri" e 
lände och vanära, och förer henne hem i
moders enkla hus,-------och Jer,-------- under
ta låga tak, — der finner Blenda den himme* f 
jorden, hvaraf icke en dag, icke en timma, ^ 
en second — — kan letas upp på Lindsjö pr3^ 

fulla slott.
Äfven i Blendas mest phautastiska dröm 

ingick dock alltid hennes stora tillgifrenhet ^ 

Alarik, ty på ett eller annat sätt var han dock 
tid med slutligen, alltid som en vän, som ^ ' 
h,xilken bortkastat alla fördomar, för att glädj* 
åt Blendas rena, verkliga lycka, och åt de» vä"' 

han funnit i Herman.
.ig

Med Blendas rika lifliga inbildning ers3 
hennes phantasi henne ofta den hårda, kalla 
jetomma verkligheten, ty hon, den glada, yral^e11 
da, som förr funnit nöje i allt, Ao« hade nu, 8 
som i punkten af en brännspegel, samlat all3*’1
tankar om fröjd i detta lifvet omkring ett e”
töremål, och en enda huld, mild blick af h°n 
Tar äfven allt, livad hon nu mer önskade. 1 
ett ord: hon närde en häftig, fast hemlig °c^ j 
synlig eld, utan all tro, och, — vi måste 11 

Blendas försvar äfven säga, — utan allt hopP> 
önskan, att den någonsin skulle få någon lnft- ( 
ack, — blott en blick, — en enda blick från bjerta
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(^er Blendas enda önskan, och hon anade icke, 

J«st detta skulle vara det farligaste vinddrag 
°r sä mycken eld.

^ Att icke G ref ven märkte någon förändring 
08 Blenda, mer än den han tillskref herines träg- 

tlil ar')ete med Julklapparna, det var vissticke för- 
*1"l'er%t, ty han hade aldrig känt, sknlle aldrig 

tunna lära att känna sin unga maka, ehuru
fliih
^"trodde sig göra det fullkomligt; men, att Blen- 
,Js lidelse kunde vara en hemlighet för Alarik, 

ur nästan otroligt; dock måste man komina'l6t låte
ill,

t’ att, om en mans skarpsinnighet, hurn stor
°®k må vara, först skali svika, så är det i frågan 
Vad gom föregår eller icke föregår inom qvin- 

’ °ch att ingen hemlighet är någonsin så väl 
v. aiitdj som den en qvinna verkligen vill förtiga.
s 6 Sag Alarik, att med Blenda var en stor för-
^illa

J|an
Wv

? inträffad; men han tillskref det sannerli- 
Cl1 hop yttre orsaker och iiade en gång fått

jj8Ut '»ufvud, att Blendas ängsliga och eviga Jul- 

H som höllo henne, mot hennes vana, så stilla 
H länge uppe om aftnarna, verkade högst 

^'81 för hennes helsa, och att, bara dessa en 

^ v°ve fulländade, skulle Blenda åter blifva 
^fullkomligt lik, håde till lynne och allt annat, 
Sls, ’ llade icke Alarik kommit upp med detta på- 

^Ude, så hade det säkert aldrig fallit Grefven
Stands-Paralleler, II., 5.
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ia af egen inspiration. Emedan detta trüg!1»
betande och sträfvande äfvcn- plägade
trodde hon detsamma som Alarik, till en st°r d«1'

och hade hela tiden längtat till de eviga tap is«6'

rie-arbetenas slot; men, om det var för att dal1 

börja den sista af alla sina Julklappar, — 
bourse,------ hvars tillkommande égaré egnad«s
många tysta tankar, som der knöts maskor pa

Sl)0«('

sen, det vet just icke häfdatecknaren!
ty qsäkert är likväl, att Blendas lynne, —---- j ,

nans lynne beror bra mycket af småsaker, j 
detta bief vida bättre, allt sedan hon börjad 1,1

do«'detta arbete, luilket omvevlade med attgöra 
kor och dock-kläder till Gabriella, nägot, s0"1 

ven oändiigen roade den ungdomliga, ännu 1,3 

liga, Blenda.
Alarik såg detta med största glädje ocb v 

tade sig mycket godt af den sig allt mero^*1*1 

närmande Julen.

•60000«

Ehuru ingen halftimma, ingen minut 1

tuenniskas lif tyckes vara lika, finnas deru11
fora"

stundom stående korta tider, dä ingenting
drar sig, dä tankar, känslor, tycken och intty ,
och vgga^ ovissa, om de skola stiga eller falla- ||

"|ltdant status quo var nu en liten tid i Hermans Kl® ' ,
sådant i Blendas. Hennan stred mot sin boj
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liien'la införlift aile sig med sin, och sä skygga voro 
''e b^a, att de sällan eller aldrig vågade kasta en 

blick pä h varandra; men, kunde det hända, 
^'let någon gång en möjlighet, att derasögon en 
^'-"öedel af en secund möttes, da fanns en full- 
"^l'S harmoni mellan dessa hjertan i lagor, och 
lbr«nno deras kinder af en eld, som endast kärle- 

ei1 förmår tända. Men, som de bada hastigt ned- 
ll’&0 ögonen eller vande dem bort, sa var 

blott det väsende, som i sin vishet nedlagt så 
' *r,iS» lidelser i ett svagt menniskobröst, för att 
lere',a oss tillfälle till strid och seger,------- det

<r ölott detta allseende väsende, som märkte den
» H

"Sa> betydelsefulla rodnad, hvilken upplågade på

§at|g, likasom af en elektrisk stöt,-------och
^ 1,18 ed an så småningom slocknade, allt som hjer- 

a,ert0g en någorlunda vanlig tact.

vaa 
«U h
Ifc

^U tröga, sj elf viska ■■—rikedomens lastdragan- 
i*refveJ och du, småbehändiga Capitaine, begaf- 

fed en själ, soin fått rum i ett nötskal, och 
''jeria, så stort som ett knappuålshufvud, och 

’ 1'lla hjertnupna och platt sentimentala Mamsell
—• -— och du, — trogna, goda, älskvärda Ala- 

I Ha,den J kunnat drömma, oin hur mycket kär- 

sotn tyst brann omkring eder, sa skullen J känt 
'‘'1er
I som baden J stått vid foten af ett brinnan- 

^esuvius, omhvärfda af eld pä alla sidor, Ar- 

^lorik! Den dagen skulle väl komma, då äf-
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ven den brinnande, flytande lavan pknlîe n* ^ 

nu i lugn, säkerhet, frid, — ltanske lid °Cl 
ined i ett aflägset hopp, — — invyssade lijerta-^ 
Men ännu anade detta intet. Der var ett lug"’ 
men ett lugn, så hemskt och fullkomligt, s°fll 3,! 

tid lugnet före en storm.

Nu kom Julen,---------- Sjelfva Juiatto.. ■
tades alia de främmande, och hela huset taf 
den prydligaste ordning för deras emott3ga,,(k' 

Förrän the'dags trodde man sig icke få höra 11 
af någon af gästerna, utan, som Blenda Iiaft°lr° 
ligt att göra på förmiddagen, gick hon 
kiädd til! hordet om middagen, och något l|,a 
seende, att hon var iixjtiieUe att komma deriffl'! 
skyndade sig< att äta, så vidt de kunde.
som annars brukade tugga i iargo-lento-tact, ‘ 
nu till med ett atlegro-con-brio, Capital1’' 
vade uti sig soppa, fort, behändigt och 
messigt. Alarik sväijde maten nästan hel, jfef'

Cl»®man åt obetydligt, och Ulla alls intet. Endas* 
tdrik gaf sig sin vanliga goda matro. 0
*,-er delta hör man ett gräsligt skällande af afla 
dons hundar, och, som marken var hårdt ti^rü^' 
men ïngen brö fanns, kunde man höra ett åk(() 
redan på gansi(a j|ngt håll, o,ch, att ett sida«1*8
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1 lågande, kunde nu ingen betvißa, som icke va- 
lit stendöf.

Kan det vara Mamma, som kommer så tidigt 
,edatl? — sade Blenda, gladt uppspringande.
" Åh nej! Det är troligen min äldsta syster, 

^!l°a är alltid ute i tid — sade Grefven med ea 
!'88 familje-stolthet; ty af alla Blendas fel fann» 

sont i Grefvems tanka var större, än att hon 
lät vänta pl sig; hvilket han då alltid sa- 

6 att hon hade i arf efter sin Fru Moder.
Klenda oeh Alarik vexlade en fjerdedels blick,

Or K .
lntet af allt detta undföll Herman.
Grefven hade ganska rätt: Nu tågade in på

®attlen en g^or fyrspänd och åttasitsig, af de gam-

1 0^ormliga täckvagnarna, som man redan på
^ an§a ställen slopat och användt till hôtel för
klingar och kalkon-ungar. Men nu plockades 

tit ,t^ e,*na något, som väl inte var nagotdera, e- 
mycket slägt-tycke dermed kunde finnas: 

* var små fröknar och små herrar, fyra till 
j ^et, två af hvar sort, sedan tvänne fullvuxna 
s,°^nar, gl en gouvernante och sist Grefvinnau 
iS 1 En liten omärklig suck undslapp Blenda för

w

^ °ch en, som tömdes ur vagnen, samt då ocli 
^ ögonkast på Alarik, som stod i fenstret, med 

8Eg(la armar af lutter förundran öfver en sa- 

^ I®ennisko-gröda, ty på kusksätet satt, utom ku- 
ei)> ‘îtt fullvext son, förhoppningsfull Under-Lieu-



tenant, med vishet och lärdom, nyss bouteiiierä ' 
korkad och hartsad hos Major Hazelius, och ®|S^ 
kom en vagn eller kärra med kammarjungfru1, 0 
betjent.

Grefven hade sjelf trafvat utaf, for att eiu0 
taga hela denna skara, men, i anseende till 
starka kylan i de kaila stentrapporna och 
das tunna klädsel, bedi henné stadna qiarUpP6 
rummen; hvilket hon gerna gjorde, halft dar,a 
de att skola göra bekantskap med så mån#® a 
förvandter pà en gång. Alarik satte hände*11® 
fickorna och sade sagta till Blenda:

— God natt! Nu går jag och livilar min® 
medan du lär att känna hela din stägl. God 

Herman gick upp på sit*
När de voro gångna,sade

— — Blenda log. 
mörk i fingen, 
da till Ulla;

g#91”

— Ack, min Gud, Ulla! Att jag inte hade
och förstånd alt kläda inig i förmiddags! 
skall jag hinna med del? — Hinna att lägS® _ 
mina Julklappar, och ändå hålla så mycket si) 
®kap, som no behöfs?

1— Äh, det skali väl gå för sig, söta Grcf'11 
lilla! Var bara inte ängslig! Jag skall lijelp® 
med alit, hvad jag kan, — sade den hjet'ia,ls 
skedliga och tjenstvilliga Ulla.

Och nu öppnades dörren: Grefven kono t11 
pandes med sin syster, ett långt, torrt frunti«1

;|äJ 
niur’



"*ri «»na femtio, med tunna läppar och straf upp- 
!ï"' Bienda presenterades genast für sin Bväger- 
^ °di ett ceremoni famntag blef följden deraf. 
^at> bief en liten artificiel sorgscène mellan 

refvianan Britte-Julie och hennes broder; ty

11 bade icke sett honom, sedan hennes man dog, 
^ Sedan Grefvens förra Fru äf>en 'ar samlad

sitta fäder. I parenthes sagdt, hade Gref-
^“an Britte-Julie aldrig tålt hvarkeu den ena

^ ^tu andra utan varit obstinat mot sin man
, och tvär mot sin svagerska; men nu tala- 
ll ^ j

'°u om salig Salomon och salig Sara och höll 
let^tt^en 8*rax bredvid ögonen. Under dessa li- 

Po effect beräknade ömsesidiga sorgutgjutelser 
ri'B Blenda en hastig och lustig bekantskap med

j öttv'eu, den ny bakade Under-Lieutenantcn, sina 
t V|lx,ta niècer Ililda och Thilda, tvänne oformligt 
, 4 °ch val snörda flickor, och sedan med alla de 
S| *’ 8°m skreko om hvarandra, ty en hade frn- 
e 0,11 näsan, en om öronen, en om en tumme, och 
^ 0|ft en tå. Gouvernanten, Mamsel Delaville, 

)(^l ^l(l>liyska, som var född och uppfödd i Stock
's 11 °CB talade vida bittre Rospigska och pig-
ij ^bolmska än Fransyska, och som endast ha- 

H B'conska namn att tacka för benämningen 
hon skulle hjelpa alla dessa smä- 

en) men hjelpte nätt opp ingen, utanskrek, pä
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gäll och högljudd Franska, än (ill den ena, än 
andra, än att helsa, än att liga, än att svara.

Hela rnminet blef fullt af pelsar och
1 jcj'

der. Blenda var alldeles yr i hufvudet och ' 
te icke, hvar hon skulle hörja eller sluta, och-'* 
aldrig nigon dager uti att få in dem i salon?11 

la på en gång. Hon, som minst af alft —- var 
fatt, blef det verkligen nu, och, för att haf‘a

ho"got att göra i denna förfärliga röra, tog
u'*f

unge ensam för sin del och skulle p~- 
Men den skrek som en räf, hade ett o»<lt h'1? 

och en knappnål, som stack henne i rygg®1** ^ 
— Nej, för Guds skull, — sade Blenda ^ , 

högt till Ulla — tag denna och gif mig m a,,!1 
Men nu började Bonne-åmie att cotupf'1"

lera, och syster Britte-Julie hade just s.- 
likpredikan öfver saiig Salomon och salig Sal’a 
Bror Ludvig, och man började, begifva sig

jjil
Ionen. Men det var icke något lätt göra: eI 
de tappat en handske, en annan förlagt s"1 
duk, och de andra förlorade sina, medan d® 
vo bland reskläderua för att leta.

— Stadna du qvar med dem, — kära LU11, 
sade Blenda och bad de stora åtminstone vafa

innerligen goda och komma med henne i — j, 
Blenda hade icke af naturen fått rätt mychet

Sii3'
lamod, och sällan hade detta varit på ett s 
prof som nu. Hon »ar alldeles försagd. Nä*



fc°m nr detta fasliga barnpratet och skriket, blef 

dock bättre; men nu kom en ny svårighet: 
®refvinnan Brilte-Julie hade inte på många, mån- 

** är varit på Lindsjö, der hon annars var född, 
"Ppfihid och gift. — För hvart rum, man nu 
Poserade, som var så tolait omskapadt och fik- 
’a,>dladt, egnade hon en suck och en påminnet-

*t det gamla, som varit, hvilket oftast innebar 
1511 litet klander öfver det nya, som na var. Ater- 
*st!* kom nu salig Sara på tapeten, och Blenda 

ined en liten harm på, att hon, under alla
e ät'cn, som hon varit gift, icke sammanlagda hört

0,1

®ycket om salig Sara, som nu på denna lilla 
n'>tvd. »Min Gud,” — tänkte hon — ”skali det 

la ett hvardagslhema!”
först i sakmen började man spörja, om heta

Mif

eiltla skara hade ätit middag eller ej, och nu 
e»af det sig, att detta var ogjord 11

få det hela var detta en välsignad sak; ty,
t"u!er sken af värdinne- och mat-omsorger, fick

1ötida aflägsna sig elt ögonblick, draga andan och
a,,8a sig en liten smula.

När hon kom ut i matsalen, så stod redan
aPitaia’, som varit en af de oförtrulnaste och if- 

H »
saste afpelsarne, och lagade på ett ridicnls-lå», 

I"!l1 «veverat, och Alarik stod och såg på, allt med, 

ai|<lerna i fickorna och för resten mycket för- 
**J#»i»#d, tj man hade osat i hans rum,, si att



han kunde ej vara tier. Blenda kora i ett grufl’»1 
skratt åt allt detta sammanlagdt; men, som Alar^ 
ändå var utestängd från sitt ruin och ej kunde 
tänka på att få ostörd sofva sin raiddag, som l,il!l 
beräknat, — bad Blenda honom gå lilla garderob*^ 
vägen in i hennes sängkammare, der tända e" 
vaxstapel och börja att lägga in och försegla e" 
hop Julklappar, som redan lågo framlagda 
sängen.

— Gerna, — sade Alarik — bara jag slipper 
in i salonen och räkna öfver hela delta menafere',e

Alarik gick, och, just när han smög upP ti>r 
den lilla vindeltrappan, gick Herman förhi, i»*vep,
i sin kappa, för att göra cn lang promenade * 
skymningen.

”Hvad han tänkte* vet Freja-------och Ska*'

den, den vet!”
Inom några ögonblick var en ståtlig diner 

verad, och Grefven förde in syster Britte Job1'' 
samt Blenda sin neveu, som på vägen f>'aea<' 
henne, om hon varit nyss i Stockholm, sade ^ 
komma nyss derifrån, helsade från Blendas ^fl 
Moder, hos Inilken han sade sig gjort en vis*'1' 
fast han icke funnit henne hemma. Blenda bera 
tade honom, att bon hvar stund väntade- sin MalI! 
ma, och då beklagade unga Adolf, att lian e 
särskild händelse icke hade några visitekorf, i,a 
han gjorde den otnförmähla visiten. Blenda SI,,!i
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lor
'S och visste redan nu, hur’ pass trovärdig ne-

11 'ar.
Capitain’ förde de två onga damerna, och 

■île Delaville föste in barnen. Clas Ulrik hade 

t ltilla stått som en stock och ej gif»it minsta 
ecl<en till lif. men, när man återkom in i matsa- 

Ster satte sig till bords och åter började äta,
v aknade äfvenvät hans lifskrafter, och han at 

'gen med appétit af prima sort. Äfvendere-
u'e gjorde heder åt Blendas diner. Ljus voro

en ontända, och nu först började Grefvinnan
Ju lie att mönstra Clas Ulrik och anmärkte,

"ode och seende på sin bror: ”att han hade
ott ,1 .

'»rag öfver ögonen och ett drag under näsan, 

tycket liknade salig Sara”, — och frågade
»il
'«Ha

S|o broder, allt med en suck, om han ej fann 
(i Robert frappant lik salig Salomon. Grcfvin- 

11 ^fitte-Jnlie fann nu för godt att fråga efter 
■ ' ''Na gud-dotter, Gabriella; men Blenda sade

eil"L‘> att hon, för att hålla sig vaken och snäll 

"fronen, nn sof en grundelig middagslur.

V
^frer slutad älning fördes gästerna till sina

>in
1 mycket ordentligt och berpärat voro i

«0(1
S ställda för dem alla; men icke en enda af
as förnuftseuliga anordningar blef beståen- 

ll*atl en general-ändring skedde nn med sän- 
I ’ ')0rd och a|la andra meubler; och, som alla
"«Sj- > T

voro fulla med askar, påsar, knyten och byf-
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ten, sâ bief en revolution, dess make den e»1^*
kr«'kan (änka sig, som sett något dylikt. Barne»s 

ko pä Svenska med hvarandra, — Boniie-ai»1® 1! 
Fransyska till häda Fröknarna, Grefvinnan Bflt*6

„i#
Julie gaf ordres och contra-ordres åt en af hu® 
jungfrur, medan hennes egen dito ännu stod i

nta»vrå, i munkläde oeh vantar, som en pelare, 
tecken till lif eller förstånd. Blenda blef helt0,11

slu*'och svettig af allt detta och aflägsnade sig 
ligen, under förevändning af diverse bestyr.

Innerligen, ja, barnsligt glad, att ett8go°^|C 

slippa ifran detta oliyggliga väsende, ko»1 
smasjungande oeh halft dansande in i sin 
kammare. Men der mötte henne en förfärlig

Jio»

säflS'

tt e),|!

och omkring honom lågo tjogtals med my 
förseglade paqueler, men — — — inge»
med utanskrift på, -------ty dem ville Alar^ s
Blenda skulle skrifva eller dictera sjelf, o®®1 l* ^
i häpenheten och sin andans ifver------ totalt g 1°

bort, — att man nu ej kunde utanpå se, hvail ^ 
fanns inuti. Blenda blef först stum af förvä,llll|‘ 

»en kastade sig sedan i ett gapskratt på ^ 
och Alarik blef desperat ond på sig sjelf, ^ 
han varit så dum, dessutom på paqueler»® 0 
äfveu något på Blenda, som skrattade. Tid®[1 * 
gick imellertid. Faqueterna refvos upp 1 vrc>1' 

mod. B lead a böt om en klädiiing i si» t0*'1
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°cl> dicterade under tiden, skrattande och skäui- 
^11 tie, verser och utanskrifter, som Alarik, äfven 
Skrattamle, _ nedskref pà de nja paquelcrna. 
^eniia stunden var ett himmelrike för Blenda, 

S(l,a dock i häpenheteu glömt att lata fålla ned 
liften i sin toilette, helst hennes lilla omkläd- 
Stl «kulle gå sä fort och behändigt. Hon anade 
*}’ a,t tvänne mörka och fördötnahde ögon sågo 
»råta'> sitt mörka rum i tornet midt öfver, hum 

svängde halfklädd i det ena fenstret, och Itu-kon

tl1 Alarik satt i det andra; men dessa bistra ö- 
18 égaré kände localen alldeles lör litet, att

Ve,a» hu rusom der fanns en stängd dörr dem imel-
i'°> och han var för litet herre öfver sig sjelf i 

*'etta ögonblick, att förmå sig gå irån lenstret» 
^,1,ula eller tiinka på något annat.

När Blenda var klädd, och alla Julklapparna 
ltllagda, körde det åter, och nu kom Blendas mo- 
H den älskvärda, goda, glada, af alla menniskor 

°1!,tJekta Amiralskan. Blenda ilade i sitt hjertas 
8lïtlje trappan utföre och tog emot sin Mamma

«Jelfva vagnen.
Rrefviur.au Britt«-Julie, som redan satt klädd 

(>c!l Uppstaplad i en soffa uti salon en och sag allt 
',nta genom fenstret, emedan Grefven låtit an- 

tnarechaller vid porten, sade litet Spanskt 
*’11 Capita in’:

" Nu är min svägerska iskc sa rådd far för-
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fining, som för en stund sedan. Gud tltdetli® 
komma väl!

Men Capitain’, den hjertans goda och fro1®1*1* 

menniskan, som inte anade något ondt, och 
tyckte, att Blenda var ett af Guds skapade 

eterverk, och trodde, att alla andra tyckte så 
svarade enfaldigt och beskedligt:

— Ja, det är en riglig ängel, — må GreM1"1'1" 
tro, — som glömmer både s% och sin hels» fiif 
sina vänner.

Grefvinnan Britte-Julie gjorde en knyck Pä 
nacken och vände sig till sina döttrar.

Hilda, ma fille, avez vous vu sur les n»te>' 
qui est snr le forte-piano? Tbilda, avez vo»«,r 
gardé sur les figures, qui est ici tout autour?

IVon, Maman, pas encore, — svarade Frö^1' 
Hilda, soro inbillade « ig vara ett chef-d’oeuvre r 
musik.

~ ^onr Maman, pas encore, —- svarade Frökt’* 
1 bilda, som trodde sig vara ett dylikt î de» 
dande konsten, och denna tro hade de fått påeti 
högst eget och negativt sätt, ty den ledde sU‘ e' 

Se'Htiga ursprung från omöjligheten för Frühe» 
îbtfda att firïgra forle.pia|l(>j ocb samma oläge1*"
het for Fröken Hilda, att kunna draga ett e»*1* 
streck mtd en blyerzpenna. Deras konstfärdig' 

heter voro således högst relativa och kunde ock



altl nS komma i beräkning som sådana, annat än

*seu>

‘kan
'n

,meilertid omfamnade Blenda sin Mamma ic- 

gång, utan många, och torde tienne, under 
1:11 glada välkomst he Isning ar, till hennes rum. 
" Ack, hvad detta var roligt! — sade Amiral- 

— Ilvad jag ontsägligen längtat och träng
er denna stund! Och hvad min Blenda är

Jo* alldeles minSiS lik!
Får jag se på dig! 

nttl* vackra, söta Blenda!
^fefveu stod der äfven och talade ont:- sm

pilart men i den modcr-j, - att se Nådi Svärmor”;
,bl fs'ädjem aldra första utbrott märktes detta

'Ppt af Amiralskan. Nästa minut var hon dock 
r det sig aldrig förglömmande, aldrig af kän-

)( öf'erväldigade fruntimret, hvars sciiola varit
"«ii
^ stora verklen, — allt ifrån första barndomen.

vänligaste leende räckte hon handen till^ del
Iti

Ml
^åg och hade den förekommande artigheten

'‘Ha
fr%a, först efter Clas IJIrik, och sedan efter

^ Gabriella. Den sednare sof ännu, och Clas 
i rilc hängde sig fram till Amiralskan, lika nöjd,
V,

han trampade eller skuffade, för att lå
K v

Sa Mormor pä hand”, — väl vetande,, att den
Satn ma förträffliga Mormor — hade en pirat,

v*r outtömlig i carameltsvägen.
t **0 ögonblick for en mörk, nedtryckande tan- 

Seiiivm Bielldas själ,------- den — att för för-
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sta gängen Iiafva en mäglig kans-fa inom sitt b1*®* 
soin hon hvarken ville eller förmådde medd^®’1 
moder. Det orätta, det fördö inliga i Blend»«11,1 

tiga, fast for hvarje menskligt öga dolda 
jeke — Ilade nästan aldrig framstått n*6 
bjerta färger för hennes själ, som i delta ög"11 
blick; men hon gjorde, hvad sä många gjort |5' 

henne, hvad så inånga olj eklig t vis kornsna p 
ra efter henne: hon jagade bort de mörka» ^ 

tände tankarna, och behöll blott de ljusa o^1 
ende. Äfven skingrades de förra betydligt 
den rörelse, som rådde omkring henne.

Alarik bom nu äfven och omfamnade dr®1 

nerligen älskade Tanten, som han aldrig 
förebrå någonting, mer än att hon öl'“^1^ 

Blenda att behalla siu korg oeh kasta bort ; 
sjell.. Men i detta ögonblick var hvarken l*^ 6 
1er rum att tänka derpå, utan han hels-a de ^e0> 

med en verklig, sonlig tiligifvenhet.
När den första hdsnings- och glädjsp® 

men var förbi, sade Amiralskan:
— Nu hafva ni andra kära gäster •—inb1®^0'

o .. I II®
banner, som vänta eder i Salonen. Alef'®”1 
l‘il dem! Alarik kan stadna hos mig, tills j3» r 
skat upp min resinössa

toif

Grefven ville göra granna och långa in'®" 
singai, Blenda hade svårt att lemna den S°
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^fil modern; men med en liten betydelsefull blick 

sin dotter sade Amiralskan:
Gå na till din goda svägerska, mitt kära 

!’ari'! Hon kan ej så väl som jag veta, huru rnyc- 
^ da älskar dina anhöriga.

Klenda gick. Grefven stadnade qtar.
1 sa Ionen sag förfärligt ut: Grefvinnan Britte- 

i ståtlig hufvudbonad, salt midtisoffan, och 
<0 andra fruntimren, oändligen friserade, raka 
0clls*yfva, på yttre kanten af stolarna. Lieutenan- 

tieveu’n, bläddrade i Gallerie der Zeitgenos- 
®Ç|> och utropade då och då:

Kors, hvad den är lik den eller dent 
Sarnen smögo omkring, tydligt besvärade af 

*ltla högtidskläder och nya skoplagg. Capitain’ och 
^l|fl stretade med sällskapshållningen. Ljus och 

i*n'Por voro tända öfver allt i alla rum, och eu 
fl8ansvärd högtidlighet tycktes råda från golf till 
Uk.

Blendas ankomst satte väl litet lif i spelet, 
medan hon sprang genom förstugan, föresatte 

^*0tl sig att öfvervinna den räddhoga och quasi 

a,l*hipati5 §orn hennes svägerskas kalla oeh stela 
”Ppförande väckt hos henne. Hon började nu 
8pfaH med barnen och rigtigt lära sig dein ut- 
a‘uill, ouil Sllart logo mot henne både lilla Ko- 

lilla Ludvig, lilla Fanny och lilla Lina. 
Capitain’ och Ulla, som nu ansågo sig aflösts,
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få be!»8
t»

rusade ut, — för att, som de sade, —
J>å den ”söta, änglalika Amiralskan”. — Åler 
bnyck på den grefliga Britte-Julianska naeW1'- 
men dessa blefvo inånga, när dörren slutt*®*11 

öppnas, och Grefven kom införande med den 
nu helt vackra och oändligen behagliga s»ärr«0' 
dern, åtföljd af Alarik, CapiSain’, Ulla och C|s> 

Ulrik. Nu skedde en stor presentation, ty bvar 
ken Alarik eller Amiralskan kände någon af ,|e 
nya gästerna. Stelheten öfverröstades nu alhie 
les af den glada, artiga lefnadston, som fra« Be* 
ta ögonblick blef den rådande. Amiralskan 
sig genast med flera angenäma och smickra*1^0 

ord till Grefvinnan, talade dessutom om så m®11' 
ga smaroliga äftenlyr under sin resa, som 1 
sjelfva visst voro ganska obetydliga och vanlig8' 
men som, väl och ua'i»t berättade, väckte alb«8“* 

skratt och munterhet. Midt under allt detta *'å' 
de Blenda till Ulla:

Kära Ulla, — laga nu, att vi få extra
»hé, — helt snart,------- och till Clas Ulrik s»l(e
hon helt sagta, hviskande:

Kära, lilla Clas Ulrik! Gå nu upp till ttert 
Wilson oeh bed honom för all del komma hit ,,e‘^ 

i salonen, och, jla„ kommer, så tag bon0'1’
cla sjelf i handen och för artigt fram honom 

presentera honom för Mormor och Tante, så ska 
du, utom allt annat i afton, äften genast H de^(t

all



>tor»> granna päron af socker, som jag har här i 

Ulld<;n< under min näsduk.
Clas Ulrik besåg päronet en second och sprang

»st. Blenda kände en orolig fruktan; men snart
0|)l),,Ss dörren, och Herman, högst väl och smak- 
fullt klädd, och med en säkerhet och hållning, 

(lla nästan rar förvånande, då inan så der, rid 
la"8 ar, inträder i elt nästan alldeles Främmande

*äl‘«ka

*»Ul
ap, kom, förd af Clas Ulrik, fram till Ami-

an, och både han sjeif och alla andra små- 

hl)' när Clas Ulrik sade:

ante.
Se här, min söta Mormor! — Se här, kära

*l!|j

Cla8

är vår snälla, beskedliga Herr Wil- 
soin alla tycker om och håller utaf, och jag

r»niest.------- Mamma, får jag mitt päron'?
ßlenda dolde sin höga rodnad med att kyssa 
Uirik, gifva honom hans päron och sagta för- 
honom, att han aldrig varit sä snäll och ly 

£ s°m nu.
^an drack thé, och conversationen bief deraf 
'gen litet animerad. Alarik, på Blendas ty- 
hastig», rnen enträgna böner, slog då och da 
en nödtvnngen krok omkring fröknarna. Ca- 

ilUai't’ admirerade Mamsell Delaville’s piratine.

Mli 
8l», I:
*" Ute,

e,'mi>n hade samlat alla barnen omkring sig, och
"«»da

11 »n
satt på ena, Amiralskan på den andra si-

°m den raka Grefvinnan och tvungo henne,
»In förekommande artighet, att äfven blifva
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litet tillgänglig. Grefren marcherade upp ^ 

ned rat d gin neveu och förhörde honom öft er l*3,lä 

cours fôr Hazelios, och iieveu'n svarade 
hrarannau gång;”Ja, min nådiga Onde!” — ell«*5 ^ 

”Nej, min nådiga One le 1”
Nu kom Gabriella inspringande och ilade é6 

nast Iill Mormor, som blott kysste henne af ^ 

och hjerta, men sedan satte henne på GreN'11“81' 

Britte-Julie’s knä, Gabriella vände sig fö c n *id1 a 
och ännu litet sömnig till denna Ta nie, mätte 
ne med bistra blickar, gjorde si g på en gång 
hoppade ned ur hennes knä, såg ännu en 
misstroget och halft bortvänd t pä henne, och s5' 
de sedan:

D"
rtjfl

. he»*

Nej, fy! — Hos dig vjM jag in t e vara* 

Tacka vill jag mit* c®ser ledsam ut. —* 
Mormor!

vek P‘Detta gjorde tydligt ett oangenämt intry« , 
den stela Grefvinuan och ett ganska obeliae1^ 
äfven pa Amiralskan och hennes dotter; u|e11 ^

förra fann sig genast och sade, skrattandet
Ja, ja, Gabrielia lilla, blir du ha?3

lOf»bekant med den goda Tanten som med Morl° 
sä få vi väl se, hvem af oss som får äpplet af ^ 

bJed lock och pock blef Gabriella snart I'1*

tamare mot Tanten; men mot sina små eo 
var hon högst oblid i början. Den lilla lätta 
ga och smakfullt klädda flicka», med sina »Ib16*6



•'«bits

«(na
*lc

gtÎ!Î(,ê»1a 'lockar, le ! a ri) 1S ögon o.c'h törn ro.sk îivder, var 

SOni en liten sylph emot dessa tunga, klampande, 
*anipande barn, som tycktes tillhöra ett helt an-

51,1 Hågte.
Nfl började man tala cm syster Regina och

Hg Htet för, att hon icke hördes utaf; men
c,u,a påminde något hvar, om huru hennes Si5-

^erslva Regina .—--------visst icke just i ät vänta
^ Hg, men gn(Jå alltid tyckte om att komma sist, 
Air i , 1

n°n icke kunde komma först.
Det är på en rätt oförmånlig sida, som vår

^sU“r Regina då gjort sig känd hos vår Svägerska

6a'ie Grcfunnan Britte Julie, litet Spanskt till
broder.

Lägg nu inte detta lilla fel den goda Frö- 
vegina till last, ty då tar jag det som cn pik

°mer sist, anting,en jag vill eller ej, utom just

t? -V •' * c :

.

etmas-t verldslifvet cifver, nä ren sa ti an

- för hwlket jag äfven begär en mention 
"arable af min måg, —

’'S nit'k til! G ref ven.
1 ett sällskap af olikartade och mot ftvar- 

ir® litet skorrande naturer och einnesstämnin-
§ 9 J* 45 K „

"nns väl ingenting bättre, an nàr en persan,
allseende blick, med .fin och ledig verldston, 

flcli i
liet*a smidiga i tankegång, och lekfulla i ord,
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person uppstår som medlare oc!» tîliraItaslaiH»*

'id alia tillfällen. Blenda hade för mycket
denna slora konst praktiseras af modern, för a<11

jioit
kesjelf hafva lärt pig- något deraf; men, s,,nl
på det hela var vida lifligare än modern, hade
häftigare böjelser och någon gång små altse'1

och dis!raclioner, kunde hon aldrig i detf* 
upphinna modern och öfverlemnade alltid

. .. |jä*
J»e, så 'idt hon var närvarande, denna l*a 
roll af universal-fredsstiftare,

Men den ena stunden förgick efter de” 
<lra, och ingen Fröken Regina hördes utaf- 
nen, som för väl usste, att det var Julafto11 
jade blifva oroliga, och man började tala 0,11 , 
lyckebändelser, om att iåta barnen få «in ^ 
jel«e och fractal, och alt klockan var nära åt,a’^ 
— då ändtligen en vagn rullar in pâ gårdett'^ ^

1)«r'

och ett fruntimmer kort derefter med n>-'C
buller och bång inträder i saionen, allt it|S 
af Greben. Af hennes första anblick såg ” 

tydligt, att bon just var bland dem, som vl 
ra på en gång både först och sist. Nu

ilie’r

högljudda, på stor dramatisk effect beräknade
•tingar, och derefter rese-äfventyr, — 10
vidunderliga, så långt och v id t och bredt rc 
rade, att barnen höllo på — — — först a,t ^ 
af otålighet och sedan att somna af hitter led*1

Men var goda Amiralska visste råd för
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(1

första ebb i Fröken Reginas ordström, eller
f°rt det blef henne möjligt att honnêtement

^ ett ord i laget, sade hon:

" Fröken Regina är alltid efterlängtad och o-
taligt väntad, hvart hon kommer, men i afton mer

"ågonsin. Se på barna-skaran der borta! —
^ stå nn i den gladaste väntan, att Fröken,
^"il alla sina möten under loppet af resan, äf-

Ve“ händelsevis träffat på Julbocken och tagit

etl med sig hit till dem.
hetta bief no en liten signal till barna-fröj-

C|'s begynnelse, och nu uppslog Ulla, likasom
^Utt trollslag, cabinettets dörrar, och der möt- 
t ” 1
^ ögat verkligen af den vackraste anblick, man 
^lll'tle tänka sig, när man äfven beräknade all den 
r°jd, den skulle åstadkomma. Blendas rika upp- 

‘"'"’ngsgåfva och Capitaiii’s makalösa talent att 
höra den visade sig här i hela sin glans. Ilela 

’’"«met var bekläddt med stora, höga pomerans- 

lagerträd ur orangeriet, och dessa behängda 
^ olika sorter frukter af socker, gjorda af 

f°ckhohn8 bästa conditor, den makalösa David- 
8°"> och så naturliga, att man kunde misstaga sig 
°tn öem. På midten af rummet reste sig Julgra- 

j81,1 som med sina otaliga ljus och förgyllda äp- 

päron och vindrufvor räckte nästau opp till 
Dess bas utgjordes af ett rundt Julbord, 

hpdukadt med Julkusar och alla möjliga läcker-
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»rfic8
h»f

Iieter, allt uppiagdt på en fullständig barns 
af vermeil. Bakom träden skymtade fram 
och der hvita, förseglade paqneter, som med 11,1 

gon svårighet kunde dragas fram, då utanskrift® 
alltid var till en af barnen, hvilkas fröjd var ^ 

gränslös, att de, funno inga ord och knappast 11 
gon rörelse alt beteckna den med. Härifrån Sl0* 
de dock Gabriella ett undantag, ty hon sväf''a<|e 
som en liten dansande elfva från det ena ti*1 ^ 

andra af alt denna härlighet och gjorde de 
gaste och naivaste reflexioner» Clas Ulrik l»4 ^

heher icke länge förfära, utan började snart 
till bästa, under ganska lustiga anmärknic»3 1

af den ymniga välfägnaden. Men de andra s4(,ll<> 

med utpekande magar oeh oändliga munnar, 
nade till skratt, som dock stadnade i detta vidöpP1

tillstånd af hitter förvåning och beundran 
barndomens glädje, den må då yttra sig huru 
helst, väcker dock alltid förnöjelse och tillf’re 
ställelse, åtminstone hos dem, gom bidragit d 

till, och Blenda kände sig helt lycklig, t»är 
alla kommo omkring henne oeh i tafatta

de1'*

de

»iefl

hjertliga ord betygade henne sin tacksamhet °c 
sm förtjusning. Clas Ulrik var ganska måog0^ 
‘lig; men man hörde redan en stor skilnad F 
hans sätt au uttrycka sig nu, sedan hans UP4’

j---------- --0 »u, cuuun —

Sostran var j s| goda händer. Amiralskan gj°r 
denna sanna anmärkning halfhögt till Blenda,



l^en Lief en artighet, bâcle för fadern och 
^raren. Detta gladde Herman verkligen, som i- 

i sin ungdomliga otålighet trodde sig så på 
'^'cberget och alltid stå qvar på samma punkt, 
llär han uppoffrade tid ocli osparcl möda på den- 
^ clas Ulrik. Men endast ett ovant öga kunde 
^Pptåcka den skilnad på nu och förr, som verk- 

fanns, fastän den varit -så omärklig för hvar
V

Herman, likasom alla andra, lockad af Amiral- 
I ai's oemotståndliga tjusningskraft, närmade sig 

fcli!|esnart,och,som hon fullkomligt hade i sin magt 

stora olärbara konsten, att rätta sina samtalsäm- 
efter den, med hvilken tion talade, fann hon 

on sträng, som oändligen roade Herman,
ari|Hgen theatern. Med noggrannhet och stor 

"Hill 

slikt 
ty a 
för

'len

otnesförmåga, men utan alla konsttermer och 
a phrager, gjorde hon behagligt reda för den 
°Peran: ”Den stumma från Portici” — —och 
het sätt, på hvilket man gaf den odödlige 

^'tillers — ”Jungfru”. — Derifrån öfvergick man 
^4rt till tidningarnas så olikartade recensioner 

e,8fver, och Amiralskan förklarade sig vara full- 
0ltl,äSt af Dagligt Allehandas mening i detta fall. 

Midi under dessa samtal började då och då, 

0ai den outtröttliga Capitain’s försorg, en och 
'l'an Julklapp till den äldre delen af sällskapet 

St ands-Paralleler, II, 6»
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ait dansa in. Blendas va.ekra, smakfulla a 
hvarpå ingen blef lottlös, betind rades allmänt, °c^ 

P® benne sjelf regnade det Julklappar naturlig* 

vis. Dyrbara och prydliga från hernies man, gen
\l'

tila och smakfulla från hennes moder, och de 
dra horriblaste tapisserie-arbeten från hennes 
gerskor och niècer, med så många otäcka djur« 
kräk på, som Noaeli hann samla ihopa i sin 
alla på bjerta, fula, opassande bottnar.

gitt
icl>

an’1-'

ä ! a*'Det var en otäcka! — — Den skulle*'® 
drig i ve rid en Herr Wilson villja lägga örat f 

— sade Clas Ulrik, som redan kände Hermans' 
tipathi för grodor, när han i förbifarten 
Bienda sitta med en kudde i banden, på hv>

al1'
äö

i! k1"11

en stor padda eller groda var anbragt på en 
deles eldröd botten.

Men Amiralskan anmärkte genast, It nr’
Û4

O .... . . ’ , lät
naturlig denna groda var, hur’ hon tycktes j1

villja taga ett skutt, för att hoppa ifrån kul!
— Ja, det vore det bästa bon kunde göra, 

Clas Ulrik och sprang sin väg. Men Fröken

iiW‘
S3‘l6

da var ganska smickrad af Amiralskans refle**011' 

bröstade sig mycket och talade alldeles får ^ ^ 
^et, om hur’ svårt det varit att välja färgerna 0 
hur i omöjligt det är ati få de odeciderade ^

gerna af sephir-garn.
Af dem -hon förut kände, hade Amira 

icke glömt någon med små gentiia bevis, att
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°g deras olika smak. Capitain’ satt allde-^8 f-
UrtJUst med ett litet, liögst elegant monte-

•<1(U
k l’er!{tygsbe8tick i handen, Fröken Regina 

i ett tomt, men ytterst prydligt, Album, 
4 ^e<*an ^•’ömmande oin allt det loj och pris, den 
^ e Götarna att innehålla, och Ulla kunde aldrig 

^ Ptisa alla de shawlar, shawletter,
°eli

tyger
îf [/)reC*<,8a’ SOln ®1011 dels
^ B,tiies moder. Alarik hade ej orkat med Jul- 
^ *>ai‘ ‘ill någon mer än Blenda och båda bar
il ’ Herman gaf intet och fick intet, förrän mot 
''"ta

Mutet 
i" an

4 ett litet paquet kom honom tillhan-

81 fifvr
Ii ",au paquetet var brutet, blef han obehag-
'"t .ritt»

'erraskad deraf; men, när han blott såg deu
Börsen, som han gå väl visste hvilka hln- 

i^*11 ’lirkat, då kände han en oemotståndlig 

le|(, oblandad ungdomsglädje, af ett kär-
(1 och tacksamt hjerlas första fröjd, som i
dt °S0nbliek glömde allt, utom den saligheten
U ara Hiogkommen af henne, som han, motsinvill-

I Ij) n t i
t). . s,i> öfvertygelse, dock öfver allt annat äl-

^ ^ » Uli"enna lilla bourse var dessutom för Her-
1

mycket välkomnare, som den väl icke var 
“'en e u d a « t fylld med de små nya, vackra

. rar 
%at 1 man na liar. Något af mera värde hade 

Imnom och förtagit den lilla glädje, som
«ijjl, _ n J .

'ii} . i0rligt infann sig. Han lade den genast 
^itt î *"Rrta, och den tacksamhetsblick, som tyst
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ocli hastigt egnades Blenda, undföll henne 
icke, utan uppjagade på hennes kind denna 
senrudnad, som endast är ett barn af kärleke11. 

Men slutligen b le F man här, som annorst»
äfven trött vid Julklappar, oeh en elegant 8°y^
förtärdes hastigt nog, under hvilken alla v0f8° D , |jl»
tet sömniga, utom Fröken llegina, som hade
sen saker att säga och fråga alla menniskor-

Blenda fick om aftonen tillfälle att en b
Ml»'

stund ostörd få vara inne hos sin moder, 
ge-t hjertligt ord sade de då hvarandra, oß“ ^ 
get litet godt skratt undföll dem vid min,,et 

den tilländaiupna aftonen och den— "beske 
men ledsamma slägten”, — som Blenda k» 
dem.

•Ja, Fröken Regina är visst odräglig*
onekligt, sade Amiralskan; — men hon är ^ 
lusen gånger bättre ån din äldre svägerska- ^ 
ta dig väl för henne, och var ytterst upP1”

sam mot henne; ty hon är af dessa, de svår3*

af alla menniskor att lefva tillsammans r“e
som hvarken kunna gilla sig sjelfva e”~ o ^eller

ja gilla andra, och som oupphörligt sitfa V
for att anmärka fel hos and att der•a)311

" ------------------------ -------- ---------- ----------- i - J’

quitta sina egna. Ilon är slug och afun(
.fo11'

st»
Ilon har ledsamt sjelf och känner inge“
njutning, än när andra kunna få det äfre“»
de, åt livilka lifvet tyckes le. Jag hedragef
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ie På henne. Jag har noga gif vit akt på hen- 
Ie i afton. Hennes ondska ligger för mycket i 

£e,1> att kunna betviflas. Akta dig väl för

®lenda, yngre och godtrognare, tog till en del
finnan Britte-Julie’s försvar och försäkrade, 
att i

‘ öuru kärf, stel och sträf denna ock förefölle, 
hon sig ändå i längden kunna fördraga 

bättre än Regina, som var typen för allt 
aSh'gt och obehagligt, i Illendas och Alariks 

e.
^åg icke så! — sade modern — Den dag

, e komma, då du säger och medgifver, att Ite-
î'Ha i!.. ,

111 en angel emot systern.
"" Fv

det „ ,
£odt om änglar!

, ^ Ja,

hevar’s! — skrattade Blenda

«no

Da blir

en ängel> Ja>

'«ge

» n tl re ondt, än den mattar och tröttar, väc-
eJömkan och skrattlust. Nej, nej, mitt barn,

Gud, att du ej bar två sådana sväger

skämtade Amiralskan
'0,'elsevis blott, ty i hennes odrägliga hog att 
as Och höras, att, med ett ord, väcka allt det 

uppseende hon kan, på ett eller annat sätt, 
er mera ridicul än elakhet. Hon är så fullt 

^ Sselsatt med sig sjelf, att hön in te hinner så 
^«ket tänka på andra, och hennes löjliga egen- 

hennes blinda tro, att alla bemärka, alla 
t 1U ra> alla härma eller afundas henne, gör myc-
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ift

äst«

ekor som Grefvinnan, ty en dylik, och ogi
vore värre äa alla sju arfsynderna tillsaruo13 

Nu kau man ändå lite blidka hennes hat 1 

stamning med att vara artig och vänlig niot
nen, ty det såg jag likväl var hennes svag
da, och derpå må man icke undra. Gör derfö'5

hvad du kan för dem, och framför allt vi«s
c lealdrig trött vid dem, om du än dignade »t 

nad! Skaffa dem något litet nöje, så attm81’1

utaf ined dem, men så, att det ser ut, som
du roa dem, så vinner du tvänne ändamål !’
gång! Säg för all del till Gabriella, att vara*

nan method med så små barn. Gör, m ed ett1

hvad du kan, för den goda fredens och e"1

tens bibehållande, ty ingenting är värre
vara i fejd med sin slägt, och, huru mat* 
inå göra, så får man dock alltid tort, och det ■»*’

mot sin Tante! Hota och locka, det finns ing6'
or«

åM

fiuf*"

Men, ackåtminstone oklanderliga, medel.

skäl nog, ty, har man fått på sin lott
förstånd och god villja, så må man väl l>ruka
sa håfvor till sin förmån, och den består

$$ '

ett godt förstånd, en viss utvärtes sämja o'6 

omgifning, sina anförvandter och hela
f" str1«'- ia>

Blenda tackade modern hjertligt fSr (1 

välmenta råd, som onekligen voro goda, e<f> ^ 
de ledde till ett godt ändamål genoni go^c'



iecterade vcke till1, att dessa råd dock icke flô- 

Ur den enda klara, rena, outösliga källa, sora 
*Prider jet gocja f5r (iet godas skull, och icke 

det godas vinning.för

Blenda gic k trött och tankfilH till hvila. S4 
5l'an hon släckt ljuset och tillslutit sitt öga, koin

‘»aniiÄ Hermans bild, förhärligad af denna 
°rsla> enda ömhetsbiick,

sielf,

— — denna blixt 
hjertat, som antände, just för det den brann 

Blenda kunde icke tänka sig rnätt på den 
^*§heten, att älskas af ett sådant hjertayså olikt 

^ ä dem, som förut rullat sig för hennes fotter. 
0,1 hade känt en outsägligt ljuf känsla, när hön 

® ^»nom med så mycket intéresse samtala med«I
h

hN
'tå,

goda, älskade moder, Äfven hade hon 

en viss glädje och förnöjelse, blandad meil

tl:
förundran, sett honom ledigt och artigt a- 

8«ra sig till de andra damerna och började 

nna, om det icke var mot henne ensam,

tes

ôterai
^’n han iakttog ett så högst förbe håll-sa rot och

,ll*pförande, — hvilket, sammanlagdt med den
*Sa> till hjertat trängande blicken, gaf Blenda

^cket att tänka på och förde henne icke långt 
hårfan sjelfva sanningen. Dock t viftade hon, —

rtlan tviftar starkast, när man ifrigt önskar nå- 

* ~~~ — — — och den (pinna, som sjelf älskar,
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som vågar medgifva det för sig sjelf och 10 
skulie önska att äfve.n biifva älskad till baka,
— orn än med en aldrig så stum kärlek, —* 
den är ännu ieke af qvinna född.

Herman kastade sig klädd på sin bädd,
Upp sin lilla bourse, tryckte den krampaktig! 
sina läppar, men hånade, — ögonblicket dei"e
— detta utbrott med att kasta boursen lik?1
tigt på bordet. ”Men tänk, om hon är osky*1'0 

och dygdig, fast skenet är emot henne! 
hviskade en röst, som un allt oftare och star 
lät höra sig inom Herman. Att Blenda var 
hjertas idol, kunde Herman ej mer neka f°r 
men, att hon skulle vara det, och han ända ve 
henne ovärdig hans ovillkorliga klirlek och W 
ning, det var honom en afgrundstanka. ,

—- —• — — ”Om hon ändå vore den ren*) ,
la, idealiska qvinna, som jag tänkt mig, — j
skulle jag icke blygas att ha inrymt heiino 
hjerta, fastän hon tillhör en annan. Jag 8^°
tiga och älska, — —-------— och hopi>®8 ^
ett högre, — ett ljusare land möta den, 80,0 ^ 
jorden blef mig förnekad. — — Men, om ^ 

brottslig oeh eländig”-------------------- — ^

— Och här stailnade alla Hermans tankar!

fteh

Han skulle gifvit en verld, för att lilifva 5-F*'e
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om att Blenda var skuldfri. Han var ung 
S* barnslig nog, att ofta fråga slumpen derom. 

Iîi>8,igt uppreste han sig nu äfven från sin bädd, 

!"etl föresats att räkna tie runstycken, som voro 
ï,)0"r8en, och anse det jemna antalet som Bien- 

^nsägeUe-donn. Detta var äfven ett af sin- 
,lets konstgrepp, för att ännu en gång få något 

^ göra och bestyra med denna lilla talisman, 

!ri»g hvilken Hermans alla tankar och blickar, 
j0t bans villja, mot hans föresats, — ändå dröj-
«P »f

«an tömde hastigt boursen, men se,-------
1)13 var hela den glädjen slut! Der låg ju ett 
s>nå, runda ting, invecklade i tint mörkbrunt 

^fper. ___ — Med högsta ovillja aftog han pap- 
^r<3t och kastade sedan ett dussin ducater fram

bordet

"’o hända borde, — till Herr Grefven, med e»
**hn, en bön,------- for djerf att kunna kal-
öd[»>juk:

------det var då blott en masque för det-
^edrägeri! — utropade han och vände blicken 
^ häftigaste ovillja från guldet.

forman var, som man väl minns, — grulligt häf- 
,S| °cb lika hastig var han i sina heslut nu, som i 

aba‘ndomsdagar. Ilan tog således, utan minsta 
anbande, ett pappersblad och skref följande: 

lärdes förlåta, — nådiga Grefvinna, — att 
bonder tnig till eder, och icke, — som jag
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Återtåg edert guld! — Jag har l>3
tet sätt gjort mig förtjent deraf, och, — j3£
gar af ven tillägga det, — på intet sätt gj<>rt 
förtjent af en almosa. Återtåg derföre

guld--------och använd det till någon
re, någon, som på en gång bättre behöfver 
mer förtjenar det än jag, och förskona mig 
att tacka för mera, än hvad jag af gåfvan kek® 
1er, hvilket, — om det är tillverkadt af de re"ä’ 

oskyldiga händer, som jag önskar och b°PP 
har för mig ett värde, som intet guld i
någonsin kan få!

Denna skrifvelse vecklade Herman off 
»lucaterna, förseglade alltsammans och för«^1^ 

sig att genast på morgonen nedsända det till ®fe 

'innan. Han visste, —han anade icke, huru 111- 
ket kärlek, huru mycken passion låg gömd i ^ ^

sa stolta ord, som tycktes mer komma fd" 

Spansk Grand, än från den Svenska bonde-80
,oe"'

Men Herman var nu en gång sådan, °e*1 

som klandra honom, hafva rätt; men de, som 
honom med hans fel, de hafva äfven rätt

Herman kunde icke sofva om natten. Den
kan sväfvade oupphörligt för honom, att han 
första gången talat ett par ord ur sitt hjer,a 
henne, som han oupphörligt tänkte på, u*®11 
veta, huru han skulle tänka sig henne. Han
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8ls se henne läsa dessa ord och ville gifvit å ny o 

v’erld, ora han vetat, hvad hon dervid tänkte. 
'Ingenting kanske!” — tänkte han, och i den- 

1,5 tanka, att vara alldeles likgilltig for den
»Iskar

att
°ch h

Ma,,

^«It

matt

\ är någonting så hemskt och förödmjukande, 
man blir färdig förbanna sin egen svaghet, 

ïerroan gjorde det äfven.

Andra morgonen var en faslig rörelse i huset, 
skulle farit inangrannt i ottesången; men 

hade försofvit sig, utom111 och nätt alla
^ en llegioa, som verkligen varit der, och som 

Urtl hem, just när alla andra möttes i frukost- 
1 *tt m ti t. Hon var i högstagrad triumpherande öf-

k'«tu Ii
'letta företag och ansåg sig nu böra göra full-

g reda för sin otteresa:
Itet var ett charmant väder i morse! Starkt 

"^"Sken och litet snö fallen i kraken! Det blef
fil

All
'erklig uppståndelse i kyrkan, när jag koin. 

* trängde sig omkring mig, och hvar och ta 
'*le hafva ett ord eller åtminstone en nick ntaf 

Jag trodde, man skulle fråga efter eder,
^'Ira — — sjusofvare, mais point du tout,-------

^ ''ar s| förundrad att få se mig, att man glöm- 
al|t annat. Fru Wadell tyckte, att jag blifvit 

^ och Prostinnan sade mig, Gud förlåte
^ b’ ~~ så mycket complimenter, att jag höll på 

klifva helt egenkär. Hon är tn bra hygglig



‘?,M998l$3t
....“

Ï32

i va'

menniska, Prostinnan. Prosten har hlifvit gaHl' 
mal, man Jika vänlig och välmenande som all1'1*' 
Han sade mig så många artigheter, att jag ^ 

alldeles stum. Det är för roligt, att se sig vatä 

så välkommen och så tirad på en ort, der man 
rit förr. Då först börjar man tycka sig 
något värde. — — —

På det här sättet, — ty detta var blott e»^1' 

ten profbit, — gick Fröken Regina på, utan 
nämna ett ord om predikan, eller något, som ,,)f! 
dagens högtid och åminnelse hade minsta sa,l)
manhang, ntan omkring henne sjelf svängde 8^" 

hennes små tankar i en evig ringdans, Jikas011 
guldfiskarne i sin glaskupa. Herman trodde, att 

hon var galen, och yttrade ett llyktigt ord W 
om til! Alarik och Capitain’. Den sednare såg tiel* 

förskräckt ut; men Alarik sade spefullt:

— Ja, — man kan åtminstone med skäl säga
llo*’

litet
om hon icke är galen, så är hon ännu mindre 

Fröken Regina tycktes i allmänhet vara 
besvärad af att ej mer vara värdinna på 
Blenda fyllde så väl oclt så fullkomligt denna p!®*“’ 

att hon såg med en liten viss grämelse, Ihd'U 
skulle blifra henne omöjligt att stundom få

commando-stafven; något, som hon hoppats
trott.
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Blenda hade med förvåning, men äfven med 
en hög grad af förnöjelse, emottagit Hermans skrif- 
Velse- Uppvuxen i dessa falska och skefva åsig-
ter. *f hvad som skall vara ädelt och ridderligt,

hon icke neka för sig, — att, ju mera Her- 
1Sa!» hade, äfvenväl af de högas stolthet, dess när- 
'Bare stod han henne, och dess mindre behöfde 

011 fad na för sin kärlek, hvilken betydligt rotfä- 
8*g af denna händelse. — Må hända finns 

fel hos mannen, näst feghet, som qvinnan 
så mycket som girighet. Ätt se Herman 

a'hleles frj derifrån, höjde honom mycket i filen- 

tankar. Och sedan! ------------ Dessa ord, liv il—
hela och rätta betydelse Blenda väl icke e-

*(®lligen fattade, men i hvilka dock låg något 

r,(U och hänförande, — dessa ord, om den lilla 
, e återsända boursen, — voro som en som mar- 

fur Blendas hjerta.
^*refven, som i sin vacklande charakterslöshet

att Var litet snål, än ytterst gifmild, bief något 
hår Blenda, utan att bifoga skrifvelsen, be-

honom, att Herr Wilson på ett mycket 
men bestämdt sätt återsänd t ducaterna. 

j eti> då Blenda, — till all lycka, föreslog, att man 
. hHleies kunde förvandla dem i någon nipp el- 

hJlikt, blef han god igen och stoppade dem
nJd nog i sin ficka.
Artigheten är alltid gjord imellertid, sa-
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«le han och glömde snart alltsammans. MenBle" 
<la glömde det icke. Hela dagen sväfvade Hel 
mans ord för hennes inbildning; och detta o,n 1 

hans skrifvelse förklarade hon I»å ett helt a1*"1 
sätt, — vida mer tillfredsställande för he»l|6i 

hjerta, — än Herman det menat, och hon l4*11 
«le en innerlig hog att förvissa honom, det l,tf

„[t
sjelf och ingen annan virkat boursen; ty so«1 
tvjfvel derom fattade hon Hermans om. Men> 1'" 

ru skulle detta ske? Herman talade ju aldrig 11 
henne, och att sjelf hörja, och det med detta ki11 

kiga ämne, dertil 1 kände sig Blenda föga ben»rt'11' 
Huru skulle icke hennes hjerta svidit, <>m *|fll1 

velat rätta betydelsen af Hermans om? — 
den tiden var ej kommen ännu, då det skulle W 

ga tydligt för Blendas förvånade sinne.

Il ^
Dagen förflöt på ett oroligt sätt: hvar oc" 

ville rigligt komma i ordning, och det skedde rpe 

att springa fram och åter. Alla de nnga herr8 
,,e drogo sig in i billard-salen, der det beta11" 
att Lieutenant Adolf, oaktadt sitt utomordentlb 

skryt öfver sina biilard-bedrifter under läi'0'cli 
sen, betauns vara den aldra svagaste, och att ^ 
inan, som ingen visste att han ens spelade biHar 

var allas deras mästare.
— Men, hvarför tusan har inte Herr’n talal
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att han spelade billard? Han behöfile ju inte der- 
^fe skräma mig, med att han spelade så förb. väl?

Sa'le Alarik, hälften skämtande, hälften harrn- 
tallt — JVfan kunde ju då fått sig månget härligt 

Parti. medan Capitain’ klistrade, filade och pe- 
lad(i |>å sina Julklappar under denna länga höst? 

Herman svarade ingenting. Han fördömde 

den motvillja, han ifrån aldra första dagen 
ailt för Alarik, och som sedan betydligt tillvuxit; 

•*' thuru han länge sedan upptäckt, att Alarik, 
l!|1der g» dandy’s eleganta yta, bar något ganska 

^ d b a r t, tryggt och fast inom sig, kunde han på 

sätt förmå sig att närma sig till honom. ()- 
stod dock Blenda alltid imellan dem, och

3r'k kände en instinct lik svårighet att komma
fort
(ï|«d
•ft»
if.

Hied Merman, ehuru ban gillade honom i allt. 
°ch ledig med alla andra, kände Alarik sig 
kunden och tvungen tillsamman med Herman, 

fel1 ofta färdig att motsäga honom, ehuru de i 
"aS«ns största fråga, — i politiska meningar, of- 
ta tä«kte fullkomligt lika, fast de uttryckte sig 

°Hka; ty Alarik, uppfödd i höghetens kret- 

’ 8ade sin' mening i hofsamma, ofta förhlom- 
, ^‘le och tvetydiga ord, då Herman åter bru- 

^ e detta kärnspråk, dessa ord, bakom hvilka 
lag en enda diup och klar sanning, dessa

»»kl •’

a men rikt innefattande ord, som komma ur
af hjertat och öfvertygelsen, och som för-
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akla att antaga sa vä! den ena som andra l*1^'
ven,------- detta språk, med ett ord, — som l'1^'

tens fria fogiar skulle tala, om de lvade en tung8*
— — som icke blott vore skapad för att sjung8'
— Nej, — det ville helt andra förhållanden 
som framtiden dolde under sin ogenomlrängH»3 

slöja, alt hryta förtrollningen imeilan båda d«8' 
sa unga män.

Ilerman följde i dag med strömmen och ^8 

stade blott dl ocli då en besynnerlig jemförel®1, 
tanka, på huru hirnmelsvidt olika Juldagen tiilljr’11 

gades på Lindsjö emot i hans stilla fäderneb)'^’ 

da, eller i den — alltid i kärt och heligt mi"11*5 

bevarade — Pastorns lugna, fredliga boning i 
len. Eu tyst och stilla andakt rådde alltid der 
pa denna samma högtidliga dag, och den afbftd 
nästan endast af reiigiortsöfningar eller de ound 
vikliga anordningarna för en läckrare måltid sl 
vanligt. Till och med Pastorskan, som annars 
tid talade med en henne egen, högljudd och frJ^ 

lig stämma, hade sänkt densamma betydligt deil
na heliga dag, och kôksdrama’t gick så tyst
stillsamt, att man kunde komma i frestelse f0' 
att der endast sysslade goda, sagtmodiga andar’ 
gom aldrig kunde nppföra någon köks-tragedi 

Herman tänkte på de väldiga, kärnfull* 
kraftiga ord, som hans vördade och älskade l*r®

och

och fosterfader, med högtidlig röst och on1?2îf'



'en af andäktiga och uppmärksamma åhörare, lät 
'i “da under det gamla vördnadsvärda templets 
llValf- och som så ofta funnit genljud i Hermans 

hans vän Henriks unga bröst. Herman 
’5,lk‘e på sin moders stilla, djupa andakt och de 
fr°™ou böner, hon för honom höjde från ett rördt 

°cl‘ 'armt hjerta, fullt af tacksamhet och fröjd 
0fver hvad Herren gaf sitt folk på denna dagen.

"" ■— Han tänkte till och med på hur härligt 
^a,t)la Sångar-Jan, — nyrakad och putsad, med 

dråpliga basröst ledsagade församlingens sång, 

den uppstämde:
Se, natten flyr för dagens fröjd,
Och änglars röst från himlens höjd 
Det bud till fromma herdar bär,
Att född den gode Herden är!

Herman suckade djupt, då dessa tankar, lika-
80,11 af sig sjelfva,---------------- likasom framsusan-

11 r ett fjerran, trängde sig till hans själ. Bil- 
ärd'(jneu’n ville nästall stadna i hans band, och 

*1"1 tänkte med smärtsamt vemod, huru olika allt 

^fing honom nu föreföll, huru förvandlad han 
*klf 'ar; och med en hemsk rysning måste Iler- 

för sig sjelf medgifva, att detta ingalunda
^ till-------ett bättre. —— Men han slog med
Vii|(1 dessa tankar ifrån sig, gjorde en grann mä- 
terstöt och sade: parti!

°) hvad en menniska af ställningar och för-

:||Él!lSf

, fam; ■■ ■.
••• i ,• ät

|É|!
!j

■

: ;
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if1
n a Handen i fifvet kan fÖrfiytas och f©rva»$9*' 
Men^ har grundtonen från början varit ren 
klar, och äfvenväl den faller, då är det il la 1

Fram emot middagen talr.de man h»r och ået 
om att läsa predikan; men Blenda såg inge» llr 

ger uti att någonsin få alla församlade på en g811’1 
utan försäkrade småleende, och utan att der«,e,i 

mena det ringaste oudt, — alt hon heldre ville 
ensam afbedja alla de öfrigas synder, än t»9'* 
ihopa dem och få någon sans på dem. Oe1,! al 

predikan blef det heller ingenting. Men ett gaf|1 
malt häfd v un net Jnldags-ceremoniel iakttogs d°c^ 
Ingen främmande var bjuden. Familjen var ^ 

sig, och detta tyckte alla tara nog!
Först till middagen voro alla til) finn3»'(le'i’ 

och hvar och en berättade nu, hurniedes de V**' 
serat sin förmiddag, och Fröken Regina berä“r 
de, huruledes hon hjeipt alfa, hurniedes ingen k11“' 
de rätt förstå eller begripa, hnru man skulle 1,616 
slg och inrätta sig commodt och väl för den la"=ä 
Jul-sejouren, förr än hon kom med råd och (|iil1 
oeR hjelp. Och ingen motsade henne, just f<>r ^ 

slippa höra henne beusa sin sats, och deraf k»1*1’ 

nu som alltid, att Fröken Reginas egenkärlek 
vexte och forkofrades hvar dag och stund-

Eftermiddagen hotade att hilft a förfärlig* tr°°'



gat!; • saf:oneIlj ruiuU omkring en storeldbra- 
'**' » marmorspiseln, och Amiralskan gäspade gång 
1)1 gång bakom sin parafeu och hade ingenting 

att förkunna. Fröken Regina berättade i 
etl Sagta och hvasande. ton om alla sina, un- 
<lep loppet af året, — förrättade storverk för sin 

^8 U åt na och orörliga syster. Fröknarne och 
^«Hellen suit» på stolkanterna. Grefven tog sig 

611 lur i förmakssoffan. De unga herrarne små- 
'"■ätade i ett fënster, och barnen sprungo ut och 
111 * ca bin ettet, der deras Julgrannlåt ännu ornb- 
^ft,l 'ar qvar. Blenda gick orolig bit och dit, ta- 

litet med hvar och en, och således äfven med 
^9rik, 80,n sagta förklarade henne, att, om hon ro- 

lik sina niècer, skulle han resa sin väg dagen 
4erPå, på hvilket hon svarade, äfven helt sagta:

~~ Söta Alarik, tänk nu inte på mig, — utan 
din cour till mina niècer! Nog äro de att pre

fer* framför en gammal Tante, som du sett öf-

V|äp tjugo år!------------ och härvid såg hon så
^ålmaktig och lekfull ut, att det minsta, man nä- 

®ft|lsin koro ibog och tänkte sig, var ~

11 ffamm.al Tante. —
1 me Her t id kom Hilda bort till Blenda och 
— ”söta, goda Tante!” - i några utsökta och 

*illskrufvade musikaliska termer, att hon ville sjun- 

gil och spela litet nu i skymningen. Blenda hade 

li§ett iiog. Blenda var dessutom rädd, ty hon
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had« ännu aldrig sjungit för Herman och biisM 
honom som stor konstdomare och sträng dessutc1”' 
Dock ville hon visst icke låta bedja sig, helst A' 
larik stod helt förundrad, öfver att Blenda gj°rl'6 
minsta svårighet; en sak, sä alldelles olik hen»s> 
håde i anseende till hennes verkliga talent ®c,‘ 
hennes väl vetande, att äfren en sådan förmin8^8 
betydligt af persuasion.

Under tiden hörde man alltjemt, borta i elî 

af salonsfenstren hos Herman, huru Clas 
mumlar och puttrar med en missnöjd och «"vi9 

ton, och slutligen kommer han springande till 
da, sägande:

— Mamma! — Herr Wilson vill inte hälla, D'a 
han lofvat mig, och det är så mycket fulare,80111 
han sagt mig sjef att den, som sviker sina lo^"’ 
— är en bedragare, förhatlig för Gud och &er 
niskor, — fast ingen bör hata. Mamma! Ar illt6 
da Herr Wilson en sadan bedragare nu?

Ett allmänt skratt blef den stackars Cla* ^ 

riks enda svar; men, som han sällan brukade 
,a förlägen, blef han det nu icke heller, u*8" 
fortsatte sin anklagelse i rigtiga former och f|!e 
sa mycket vältaligare, som denna anklagel8e ,el^ 
ligen hviiade på sanningens och ieke på ad*0®8 
turens grUluier.

— Jo, Mamma!------ Om ni alla skratta a1(lr^
så mycket, så säger jag ändå, att Herr Wü80“ ^

h ni
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en r>gtlg bedragare; ty hau llar înFvat mig hela 
lösten att, om jag kunde alla fyra conjugationer- 

ni Tiddes som vatten till Jul, sä skulle han sjun- 
en visa för mig om en scholmästare, som staf- 

Var metl scholbarn, som skall vara mycket rolig, 
*°’h jag vet precist, att jag kunde conjugationerna 
»gt Julafton', om förmiddagen; men då kom Wall- 
8re>' och sade, att bordet var serveradt, så att 
!lerr Wilson hann inte sjunga, och så kom Tante 
fler, -p. och B| har jag glömt bort alltsammans 

nu.
~~ Och conjugationerua äfvenledes? — fragade 

^ermttn, leende. —

~~ Nej, visst inte, — svarade Olaä Ulrik - ut- 
Stl iag skall repa upp dem nu i denna stund.

Nej, — svarade Herman, skrattande — vi 
S^0U ej så der gratis lära bort var Latin; utan, 
f5r att nu afskudda mig denna afskyvärda be- 

lining att vara en ”rigtig bedragare", - —så 
k°m med mig nu, - Clas Ulrik, - så skall jag
si«.,ga _ -vi8an>- _ för dig,-------------- och n«*
ltlai1 gjorde sig färdig att ga.

Ack, nej,-------ack, nej,-------- ac^> nej- — sa"
fröken ltegina och for upp pä golfvet som 
guette, förtjust öfver att så här kunna taga 

%kten ett redan länge önskadt tillfälle attkom- 
^ * någon contact med Herman. — Ack, nej, • 

all del roa oss alla med den Jilla allt för ro-
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liga trio n! Jag oclt någon mera (hon såg sig **)’ 
Baron Alarik till exempel, vi kunna ju sjung» h’1”

sta och andra stämman, —____________ och W
llog i ett skutt tili forte.pîano’t.

De andra instämde i hennes begäran, och Het 
man, så van att sjunga, — lät visst icke .bedja sig) 
utan sjöng med sin härliga röst, och for res te»'" 
qvickt, muntert och ledigt, detta iappri, som, "*r 
det sd sjungen, roar alla. Och alla voro lf«* 
högst roade deruf. Alarik försäkrade dock, *li 
1'äone fruntimmersröster passade vida bättre 
scholl,amen, och Fröken flilda — ”biträdde 'K 

näget sio I ante med alla anspråken af en ** 
”musikä Iska rinna” — af prima sort.

Sjelfva vår tungsinta Grefv.e uppväcktes ” 
sin middags-slutnmer, och Herman måste b.8*j‘ 
sin sång å nyo, till stor fröjd för alla, ochsUr^' 
les för barnen, som med sitt hjertliga skratt »»' 

stan öfverröstade hela musiken, hvilken Gref'efl 
åfven påstod var den roligaste och bästa han b«1'1’ 
»Ut sedan salig Dupuis’ lid, — den roliga mem'1' 
skao! — Amiralskan var alldeles af G ref vens ta*1' 
k» »eh sade, skrattande:

Ja, Gtid förlåte mig och min musikal’^ 
osmak; «en sannerligen roade icke detta mig *ångt 

mer än mängden af de Italienska arier, som m*»11 
hugnas med nu för tiden i vår goda stad.

Munterheten b!ef allmän, och, sedan Herma11

tjf
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S't Mozarts bekanta serenade och många fle- 

^åsake r ,i samma stiI, sjöng han allena, med

"‘'kt god smak och verklig talent, flera nyare

6w och slutligen ------------- den enda han nå-

fasl henne ovetande, — hört Bienda

!||ïi*i nämligen Söderlåudsåan i Norden, och
S den på detta sannt poetiska,--------obestämda,

,9etiösa,------- af hjertat och vindarna — bero-

^ B sått, — soin troligen varit den stora., h-dr-
mordens mening med hela sången.

, ®e flesta tego stilla,------------- länge sedan de
fffta \

l°Uerna af Hermans till innersta Inertat trän-
*««d.e

^tsjn 

!iÖlltr

sang förklingat. Men, se Fröken
, -'"a! riotl var |Cke den, som af förtjusning

■af
s,l>m! Hon for upp af sin stol,--------larmade,

hr11 r» betagen hon var, — extasierade sig med 

°e^ åtbörder, sade sig vara tillden grad för- 
I sl' att hon föresatte sig lära denna sång den

Cllll
,tlande förmiddagen, och bad Herman blifva 

es mästare.
l!ermau bockade sig endast och sjöng genast 

a,|tiat. Blenda kände öfver Hermans här- 

g och det sätt, på hvilket den togs emot, 
®^dje, S0ln var fö,, naturlig, att ens fördömas, 

1119,1 ej N.B. skall fördöma hela Blenda, livar

ot

sån

, ,r »u tal. Få saker kunna väl göra ett ange-
^<1 f(», "ire intryck, än att se någon, som man älskar,

M{p‘»er
och med it a gon, för hvilken man blott



if ^'e

141

lifligt interesserar sig, vinna ett allmänt bifa^1 

den sällskapskrets man är. Dernti ligger visst 111 
gen egentlig lycka, men en förnöjelse, en tillfre^ 
ställelse, som man skulle vara utaf stock ocli stel1

• llß1*
— eller lutter philosophi (i ordets hvardaglig* 
märkelse nb.) — för att icke lilligt känna. ^el1 
da gjorde det äfven. När man hänfördes af ^ef 
mans starka, klangfulla och af djup känsl® 111 
spirerade sång, kände Blenda en långt lj11 f'^/ 

känsla, än den sjclfoiska förnöjelsen af att sJe 

vinna bifall; och, när han, — med ungdoffle£ 
humor, föredrog någon munter, skalkaktig 

at hviiken alla skrattade och ropade: -
Än en gång i” då svällde Biendas

t kaf denna glädje, som väl icke utbrister i skra 

men som genomströmmar själ och lijerta. 
alla var hon dock den, gom minst lofordade 
förtrollande sångaren; hvilket af Herman gel1* j
uträknades som------------------liknöjdhet, kanske11

och med litet harm, att det icke var Alarik s 

sjöng.
Med blygsamt småleende mottog Her»8" ^ 

*as smickrande bifall, och af hans sätt, att jC 

göra väsende deraf, syntes, att han var ga 
dervid.

an«*»f‘

Alarik visade åtminstone icke en gnista 
utan, musikalisk som han verkligen var, fast 

endast hade en liten sruånätt kammar-röst)

af«n



1 »erklig estas öfver att på så nära håll haf-
e" så-------”dråplig' sångare”.

^ Herr Wilson lärer just ha en särdeles glädje 
‘att 5 allmänhet gömma sitt !jus under ena Skop
je01' att sedan så mycket mer blända dermed.— 

6 Atarik — Jag kan aldrig beskrifva, huru för- 
^ jag blef, — fortfor han — då en Liber Stu-

! >Us> som studerar för att blifva Prest, anmä-
ler s;
, 'S att sitta upp på en vild, knappt halftämd 

’ ®en jag försäkrar, han tog reda på honom,

V

en
en

gammal cavallerist, och rider i allmänhet 
stallmästare. Och i förmiddags öfverra- 

1'an oss alla med sin stora färdighet på bil- 
’ °ch nu i afton med sin dråpliga sång.
-ftvad en lidelse, som förnuft och religion o- 

^ i hvad den alltid sprider ondt omkring sig 
^aejar och undertrycker det goda, som for-

,HJld 

*‘s äfv

sPirade högt upp och blomstrade i det rens, 
]ga hjertat! — — — — Alariks oförställda

"»ti

harmade och förtröt. Herman. — Han tyckte 
VfcI> deruti finna en viss förolämpning, som

»SI icke kunde förklara, men som han bittert 
e< Han prelndierade tigande på piano’t, men 

s*g efter liten tystnad till halfs derifrån, 
Sii(ie, — allt under piaoo-accompagnement 
"'Hesserande sig till Alarik:
^err Baron tyckes tro, att en ■

Stdnds-Paralleler, II,
• ”Liber Stu-

7.
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diosiis, som studerar för att blifva Prest”, ■" 
icke kan behöfva stort nier än ett uns He!)rcl ^ 
samt ett gran Grekiska och Latin, — och att 8 _ 
annat vetande är barlast, som gerna kan kastaS

sjön.
Gerna för mig; — svarade Alarik skämt81' 

— inen säg mig bara til!, när Herrn kastar 
ver bord sin dräpliga röst och mycket ann®1

c •
ven, som Ilerrn har i mångfaldigt rikare ma

det

tt8,1

jag, så att jag må få fiska upp det, o,m 
än skulle kosta mig att dyka till bottnen 
frakta mig dit under dykare-klocka.

Ilerman rördes af Alariks öppenhjertad6 

fall, under hvjlket icke tycktes ligga det riOgt 

annat än lians verkliga mening. Herman r°! 

af sin egen himmelsskriande orättvisa mot e°

ii«
ell6’

W

man, som icke gjort honom annat ondt, 80111
1)«“

icke kunde förebrå något annat fel, än att
Sisk8*

Herrn a »
lief10

ku"

3»och kanske älskas af Blenda. — 
des af det goda hos — sin rival 
var således icke så djupt fallen, som han 
ty sista instansen af en brottslig kärlek är ei

JyC»
begränsad orättvisa, mot den man tror var»
B gare än en sjelf. — — En våt hinna ('r°^i)ir 

öfver Hermans öga, och han räckte slutlig1111 ^ 
den till Alarik, medan han alltjemnt prelud*e 

ined den andra, i basen.
— Baron Alarik tror mig långt hättre änJ3



' sade Herman, for ett ögonblick bortglöm-
l!|y
jj e Slr» liarm och endast talande ur ett maii- 
b* ,lch Upprigtigt hjerta.

j ^cke det ringaste af allt detta undföll 111en— 

’ ll0li talade vid sin mamma, hon varnppinärk-

•«ll

11)01 sina svägerskor, hon afhörde och besva- 
bildas tillgjorda reflexioner oin Hermans 

’ 0°n sade da och då ett artigt ord till Main- 
Üelaville, hon gaf som oftast ett artigt, fast

k°rt, svar till sin något näsvisa neveu, hon 

,, Nt: aldrig sin man, uu„ g.

011 Ukt

hon gaf då och då små 
£ åt Ulla och åt den beskedliga Capitaiu’, 

B och pratade med barnen; men icke de-

»ck

*N

^hiilre märkte hon allt, och af hela Hermans
Al

»tt

ar*ks samtal, som de en lång stund sedan 

undföll henne icke ettord, icke en blick. 
lnSen började blixtra fram, men så hastigt,
**0n

»
s

omöjligen kunde urskilja dess former.

blott, att den bländade och förvirrade

oga, hon kände, att den upphettade
lcs kind och satte hjertat i språng; men hon

fil
eJ rätt, h va rf öre, att nu.

fe.« et)da sattes denna afton på hårdt prof: hon
as te

li(1|) ’ ~~ böner och undflykter hjelpte inte, — 
\ nir*ste sjunga en duo ur Figaros Bröllopp —

L , ~~~ med Herman!
s]elf

•ill . accompaguera. De stodo således på hvar 

om hennes stol,

och Fröken Regina skul

do således på hvar 

och en gång,--------



den första på trenne månader, som de varit W 
ligen tillsammans, — vidrördes, af en händel*6'

(jo

deras händer, — — och de stadnatle båda! 
föreboro alla möjliga andra skäl, än det 
verkliga, och fingo börja å nyo, men aktade 
för ett — ”om igen”. Deras röster accorder3 
förträffligt; men båda darrade, — — särdele9 

början.
Hela natten derefler — — tyckte de 

— både den ena och den andra------- t'akaD

id®

och sofvande — sjunga tillsammans. Her,TIi»®

do»1'

1 lie"'
gV®s

började glömma allt det orätta, allt det för< 
iiga — — brottet — synden af att älska I^efl
—------- för att endast och allenast länka p3
ne. Ett ögonblick fördömde han denna sio
bet, och det andra --------- var han åter

— — och för resten nästan otillgängl’» , 
alla andra tankar. — Han saknade negativt ^ 
na trälaktiga lectioner med Clas Ulrik, hvilk®

ig{V
under Julen hvilade, och som förut tagit haBS > 
kar i anspråk. — Blenda åter — — tänkle ^ 
allt, glömde intet af hvad som hörde till l*en^t 

stora, ansvarsfulla kali; men öfver allt detta " 
en rosenfärgad himmel öfver en öken, — ' 
de tanken på Herman, hvilken hon aldrig (| 
gade, utan fast mer amalgamerade med a^a ^ 
dra tankar. Och, kom hon ett ögonblick i r®’ 
trädde hans bild fram, omgifven af hel® ^a
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åä

strålglans, och, för att sansa sig, för att 
er Fortuna tili fiirnuft och verklighet, tog hon

' — icke af föresats,-------- icke af princip,

Utan af ren instinct, sin lilla Gabriella och

Still

yc&te henne till sitt hjerta, gifvande henne tu-

åt
SInå kärieksnamn, likasom för att ända gifva 

sitt hjerta till ett annat lika äiskadt fö- 
^ål. Hellneg böjelse var dessutom af kärlek 

j1'1*0 blott hvad Champagnefragga är afsjelfva den 

Sa drycken: den var icke byggd på vänskap, 

°ende, pröfvad tillgifvenhet och länge grun- 
aktning. Den var lutet af allt detta. Den

liiäfli
f5rtr

•lad

*4»n
atlnu endast detta rus, hvars tillvarelse man 

ep> utan att kunna fatta eller reda, när eller
Va'fö.°ce det kom, nar eller om det någonsin skail

Man tycker sig stundom skola vakna der-

^ r! och hela hägringen kunna försvinna; men
*** första smärta, den första bittra tår, som en

kärlek kostar, den skrifver äfven den för- 
Sta ’

v«rkligt outplånliga runan i vårt hjerta. In-
uia

‘fäll

*»»a
e» h

n är förvissad om genkärlek, eller inan 

lidit för sin kärlek, är den blott en i hög 

stegrad smak, — ett tycke, — ett gillande, 

eundran, — en hjertats utmärkelse, ined ett 

lätt nog — kan blåsav nilgot, som dock

' — falna bort, om plötsligt tid och rymd
»in ,ner imellan; — — — — — — men sedan, 

8edan vexer och slår den rötter för hvar stund,
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hvariiags-gudomligheter, $
Annandag J„I har af våra vanor, ■

sona Svenskarne ®*a’
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om hjertat eljest är sådant, att något deruti 

vexa och slå rötter.
Blenda var just nu vid denna öfvergångsp uiik1'

Fraggan var färdig att falla, fiir

endast lemna det obemängda vinet qvar. 
da älskade af hela sin själ, — — och det v3 j 

sta — — eller, djupare tänkt, det bä^a 
detta var dock, att Blenda trodde sig 
icke brottslig eller ens syndig genom denn® 
sta, passiva, i botten af hjertat gömda 
ty den fulla rättvisan må lernnas den stol18

tr
kSrlt*

om icke rätt tänkande, dock alltid rätt bandi"111' '
Blenda,------- att hon gick aldrig ett halft
gjorde aldrig ett enda försök att närma sig e 

1er till sin fördel intaga föremålet fot 
tystakänsla eller, med ett ord, en blick, en ta1^ ' 
nas frånvaro, förråddeden, hvarken för lioiio1*1'*

1er nsgon annan, och då trodde Blenda sig gör®
Och hvarföre? —------- Jo, emedan B|e“

egde allt,-------ja, allt, — hvad man hos
själ kan fordra, utom sann och verklig re^® 

och denna brist ingredierar i allt, äfven i 
s{a lifvets skiften, och huru mycket mer» 
oBa de större!

sk8" 
giO"'

de ',|i,r 
<lä 1
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'’"hedja — och mycket offra ät,
dan

«ad

blifvit se-

"nninnes tider helgad åt dansen. Ingen små-
» som då ej har sin assemble eller, modernare 

’"'dt, -— «in soirée; ingen ort, der ej någon af 

!cssionate.rna då låter spela upp till en tarflig 
prydlig bal, och visst ingen by eller något 

lera åboer beboddt hemman, som ej då består 

en stojande och munter lekstuga, eller någon 

_ ydligare herregård, der ej folket får — ”roa 

® > -— ty, Gudi tack! — — den tid är mest för-

eHer 
“filer

", då

«U

■å man nekade de ringare klasserna att dansa. 

' — Att dansa!------------- Man upprepar detta

Par gånger, för att de, som ej tro sig böra rätt, 
l>ch skola iiuna, att de göra det, och för att de, 
0ni aldrig kunnat tänka sig något dylikt, skola 

veta, att det fanns en tid, och det i nittonde 

__ ,11 folket hvarken fick eller tordes dan- 

‘ ~~ Men nu dansa de!
Lindsjö var denna dag stor bal: alla gran- 

hjudna ”på kaffe samt att passera aftonen med. 
och klockan fem à half sex klingade o-

^ kjeilror på borggården, ty alla ville försö- 
htinga slädföret på den om natten nyfallna

Ich 
S 
kfii*3e

'«to

j^mna snön. En dylik liten slädfart, helst 
l!e» är den första under vintern och med ett 

* perspectiv vid resans mal, stämmer sinnet 

°ch muntert i förtid, och glada och muntra 
äfven alla de många gäster, som, efter hand
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aftacklade och afpelsade i varma trefliga rin11 ^ 

fullständig och påpasslig betjening, komm» i° 
hal salonen, der vaxljus och lampor vore 
och så väl distribuerade (ära vare Blendas ui’P 
tinnings- och Capitain’s verkslällningsförmåg8)'al 
en soldager tjcktes möta deras blickar. Bl0111'*

var öfver allt och tycktes dock aldrig röra
ifrån sin rätta plats, och se, det

sij
det

ii d6’ 

Iioc
är just värdinnans största och svåraste åligg® 
Hon bemärkte allt, men fjeskade med intet) 
verlden skulle stått stirrande och förvånad, li'c 

hängande händer och halföppe» mun, ont ^ 

vetat, — om den ens kunnat ana, — att naid*
der alit detta--------— — sysselsatte sig d#C
Biendas tankar nästan endast med ett enda f®'6 
mål.

Bland balgästerna var äfven en temligen l>y^ 
lig familj: en Lagman Q. med Fru, söner, d3ttr‘ 
samt en ganska sinånätt, vacker och gentil g°° 
liante af första upplagan, d. v. s. som nysS 
trädt sitt värf. Denna unga flicka hade, föfe s)l>

tid « 

\W 
11«“ 

fôr«r
dran och öfverraskning, som lian visade, da ^ 

kun, som han ännu förmodade vara qvar i 
sala, inträdde i salonen, undföll icke

gouvernantes -befattning, tillbringat sin mesta 
Uppsala bos sina slägtingar, i ett hus, der 

man ofta hade tillträde och gerna sag* 
kände henne således ganska väl, och den



tyddes af henne som en helt annan känsla 
HI)
'iilli

när Herman med en, — sin egentliga natur
‘ärande, — glad och liflig uppsyn gick fram 

J1'11“1 flickan, for att helsa henne och tala med 

lllle om gemensamma vänner och bekanta,------ -

"f Bl
smög sig en suck, 

““das hjerta; —

— den Jörsta, — — 
och, när Herman sedan

"r,'B hort flickan i valsens magiska trollcirklar, 

då------------ måste Blenda hastigt blinka,
'«t att ej en tår,------------—---------den första, —

Sll,‘Ue falla, utan drifvas tillbaka till hjertat, 

r"n den kom. Men icke ett menskligt öga 
Upptäcka allt detta. Blenda tycktes vara

Hr if
ku*ide 

sie|f.
, glädjen, sjelfva dansens lätta, yra gudinna,"U 1 "Je|fva

l‘0u
Ht;

Hi

själen i allt detta lif. Dessutom pratade 
Uied Fruarna imellau dansen samt svarade 

^ °ch skämtande på de äldre herrarnes cam- 
!"eni er.

ftii)

r*n#
6°ttv
lle'U,

Söta Fru Q.! — sade hon en gång til! Lag- 
— Jag har som barn känt en Mamsell"sk an

Kanske det är denna samma, som nu är 
'<!r"aute hos Herrskapet? Törs jag fråga, livad

es törnarna är?
^°n har flera namn,—svarade Lagmans,kan 

kallas endast Gertrud, 
var det icke hon, — sade Blenda, blek- 

----------Hå var det hon, som han en gånge.
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_ H#*11besjöng, — tänkte bon, och hjertat! 

det »ved vid denna tanka! — —
Men na kom Alarik, för att med henne i 

ma ögonblick börja en cotillon. Alarik och

da hade sä mängen sådan anfört, och, som der"“

fordras en viss vana, mycken fyndighet och e» 1

blick, som genast kan urskilja, hvilka ton re t s»"1

för ögonblicket passa, och hvilka som alldd^9 IC-

aH 'ke passa, fast de en annan gång kunna vara ?
— så utsagos Blenda ochska användbara, — 

larik enhälligt att föra den an.
Nu tycktes äfven både Blenda och Ala1'’'4 

rà i sitt rätta element; ty inan kunde icke se 

got behagligare än det sätt, på hvilket de fy**1 e 

dansande värf. Herman dansade med Ma,|V 

Gertrud. Blenda blundade heldre, än att

it»'

si**

seT

dem, och ännu hade hvarken slump eller ii|lcl1

fört henne mot Herman och tvingat hen»0

valsa ett helt eller halft hvarf omkring den s

dans-saloneu med honom. Hon darrade för
b*»*'

ta tankan, — — — fruktan, — — och nu, " 

— för sjelfva verkligheten!
— Förlåt mig, Herr Wilson! Jag kan ic*<e 

sa nu; mitt skohand brast! — »ade Blen(*a 

ilade hastigt in i ett sidorum. Hennes hjerta 
pade våldsamt, och för första gången käi>de 

att förställning torde icke alltid,—icke evig 
va henne möjlig, Herman vände med mörka hl*’

§w

Jtlsp'
b«11’

iat*’1'1'
k»r
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t(i|nhändt åter till sin plats, och, när han sedan såg

------ åter vorden glad och fri, — svänga
me‘i sin unga Cousin, knöt sig lians ena hand

hjertat, likasom for att tysta det,-----------ned-
l’Ma det,_____och den andra, — likasom för

^ hota något, — hämnas på något. Men i
^ andras ögon tycktes han blott vara sysselsatt

'dia Mamsell Gertrud, som glad, — ledig och 
k •

"tan ett litet småbehändigt coquetterie visste
«a nied ett, än med ett annat hålla den unga, 

och i Uppsala allmänt omtyckta Wilson vid 
1,1 s>ila. Fröken Hilda och Fröken Thilda hop- 

som — ”våra vanliga skator”, — — d. v. s.
"Pp och en ned. Mamsell Delaville guftade 

’ ,l*r hon någon gång blef uppbjuden, det vill 
jundra ord säga, när det fattades en dame, 
^ '^et ofta nog hände, — när Blenda uppoffrade 
j^uu* nöje för sin värdinne-skyIdigbet, när Ulla 

förhinder, — och Frökriarne. Hilda och Thil-
(|j i 7

‘ugatle sina skoband, som ver/digen gmgo ur, 
fingo sina hal-moraler af Nådig Mamma, som«Her 

*’’stert
k»

manade dem att dansa raka, halla ut föt- 
gora sina bästa steg, och soin allvarligen

dem — ”se glada ut”.-----------Lilla Ul-
1 an«ade äfven och såg rätt näpen ut, imellan 

^’nängtj gmä bestyr, som hon oundvikligen må-
Visi'llafva’ men den all><ee"de BleIlda 8tyr<le sk

lgai att den snälla Ulla dessimellan fick sig en

«U

«îfe
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liten dans, än med Alarik, — än med Capi,aI"' 
än med Clas Ulrik och andra disponibla danseU

rer, hvaribland Herman dock ingalunda var.

tenant Adolf ville gerna rätta tourerna i Fra«1-

3 (It

något, hvaruti hon sje!f nlstod sig excellera.
_,i jK*

dansad e annars för mesta med Cl»s 0<]

Blenda hade väl tiggt Alarik att förbarma 

ver henne; men hittills hade det varit for 
Grefvinnan Britte-Julie satt, i ett mörkt bofI!

r,yi«eil

hielt'

çaiserna, och för resten fann han för g° 
springa rundt omkring sin unga, vackra I®11*' 
förfölja henne, hvart hon tog vägen, och tjc^te 
hafva i sinnet att uttränga Alarik. Ack, en ei^ 

dåre, — — — som han, och fiera med ho"0'1

----------- Blendas moder var outtröttlig i sällsW
hållningen (den ledsammaste af all håll«*1’5^ 

och detta med en grace, — en artighet, en ^ 

dighet och en viss godhet, som förtjusade 
De andra Fruarne hörde henne med stor 1*^ 

dran och sneglade på hennes hatt, som de tffl
ffC'

de hade flugit från Folker, samma dag hon 8 
ste från Stockholm, — ”i speculation på c»1 l'- ^ 
sloffering”.--------Tänk, om de vetat, att det> ft#i
. o v t<’ri en ask pa Lindsjö, sedan fjol-året! — — 
ken Ilegina var öfver allt, eller, rättare sag('£' 

saknades ingenstädes; ty, der hon 
hördes hennes gälla rost, och hon visa 
missnöje öfver att ieke sjelf få anföra cotiH®^ ^

de»
icke v®1’ ,
isade skd‘!,li



eti siilonim, men gjorde derifrån ganska många 
uPptäckter, hvilka hon gömde for sig sjelf tills 
'u!are, och tiiis lagom tid blef att med \inniug

tlcrii

®Sa den i dagen. Sålunda tvifiade hon nu ic- 
e ^ngre, att Alarik var en gynnad älskare hos 

unites unga svägerska, och visst icke den—”bro- 

ga vännen, som han skulle gå och gälla för”;

tlötlliff
vidare upptäckte hon, att Informatorn var

•ät kär i den främmande Gouvernanten, Inii- 
skulle komma att —”ansenligt distrahera ho- 

^«loch göra honom liknöjd för Clas Ulriks edu- 
Cälion”. — Dessutom sig hon frän sin vrå, — att 

"■ ”Ulla var en stor slarfva”, — ty hon hade o- 
Pphôrligt små förtroenden att gifva Capilain’, 
^ detta såg Grefvinnan Eritte-Julie, just som 

Sag allt annat, nämligen på den aldra värsta
Wi)

a,1i och utan att besinna, det de båda hade11(1

f>ed värdskapet att göra; den ena, hvad the, Ii- 
^“ade, frnkter, confeeturer och glacer beträiFa- 

e’ °oh den andra — alla sorter fina spirituösa.— 

Grefven satt grötmyndig och skrytsam vid 
1 avhlst-bord, och, om man velat hafva ett origi- 

^’'al till „den ut- och invärtes boende sjelf A ära 
^ dumma — aristokratien, som ännu kan upp- 

cl(as liär och der, så behöfde man blott se, hö- 

något litet känna vår goda Grefve. Läsa- 
*ar ännu gjort ingendera; men hans — (Gr-,f-

ett
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vens) till kommer väl, då han låter både se, h° 

ra och känna sig.
Balen var, — inecl allt detta, — förträff!’?'

och, i hela landet deromkring, alldeles oefterh*rf”
lig; ty sällan nog förenas rikedom, god och t*^ 

räcklig local, smak, arrangement och möjlighet611’
Ijjf

att få hvarje phantasi verkställd, så väl som 
var fallet. Först emot morgonen, efter en 6°^ 

frukost, afreste de förnöjda gästerna, och 
da, som till utseendet varit sjelfva glädjen, g'e 
in till sig, — trötl, liknöjd för allt, utom 6

jj|y
enda tanka, — och denoa var,--------------- jai ?"
sa, hvad den var! Jo, — en önskan!-------En 0,1
skan, som blott kärleken kunde alstra, och k®r^

ken begripa:-------”0, att jag vore denna fat1’»

beroende, fader- och moderlösa Gertrud!” —*
■ föfGabriella sof så godt, nar Blenda kom »n

& - f\et>
att lägga sig, ty Blendas sängkammare var a
Gabriellas sofrum. Ho» lutade sig ned öiver

• , q o b
lilla, kysste henne innerligare än någonsin, 
på barnets kind föll denna första tår, som s'(l1 

följas af så månsa flera;— denna jörsta tar 
bränner in kärleken i hjeriat, i stället att 
förot, likt en phosphorisk eld, blott flamffla^e [t 

sjelfva ytan, utan att denna deraf lidit, om 
gon pust kommit ocli blåst ut den grundlösa

Men morgondagen var Blenda sig åter lik- ^J , 

dast Alarik tyckte sig märka något feberak*1»
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®*et'daa blickar och frågade henne, med ömt och 

deltagande, om hon var sjuk — — eller 
'e<Wn för mågot. Ett ögonblick sväfvade den tan- 
l(;" tor Biendas själ, huru ljuft det skulle vara, 

1111 få öppna hela sitt hjerta för en vän, sådan 

Alarik; men ett nästa ögonblick franavi- 
« för henne allt del hånfulla, förnedrande och 

S||(tiga i en dylik bekännelse; — — ty Blenda 
t,l°i'de stor skilnad på känslan och bekännelsen

------ märk det!--------- och derföre teg hon,
8 eri glad uppsyn och svarade Alarik skämtan- 

ined en låg, endast för honom hörliar

159

elä

men

" Om du ibland tycker, att jag ser ut, som ha- 
j^g litet myror i hufvudet, så se dig bara otn- 

11 g, och du skall ej behöfva fråga, hvarifrån 
fyrorna komma.

Ja visst, — svarade Alarik med lika låg röst 
°ch kastade ögonen hastigt på den församlade 

g ser jag myrorna och stacken; 
hvad du skall med dem i ditt hufvttd att göra, 

mgriper jag inte.
så mycket förnöjelse, som de kunna inrymma, 

behöfva de väl inte mera, och framtör allt in- 
6 aO titta in i ditt vackra hufvod.

Ja, ■— ja! — genmälte Blenda, skrattande — 
br just mat, värma och förnöjelse för sina
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som sätter värdinnan i största l>fJgaster, — 
dcri.

— Ack, vore alla så lätt förnöjda som ja?> 
svarade Alarik sagta — sä hade du ringa l>e*0'ri‘ 
mer> ty, när jag får se dig, bryr jag mig inte n>)(' 
ket om mat, är alltid varm och känner ffiiS 6
förnöjd, jag kan blifva,------- icke kunde bli*'3’
ty derpå är stor skilnad.

— Ack, du goda, tillgifna, — aldrig vansk*^9 
Alarik! — sade Blenda, suckande och tert))*»611 
sagta, som hon trodde; — — — — — men )ll? 
de orden uppsnappade Greft innan Britte JuBe»l'0" 

alltid satt närmare, Su man trodde, och hade
re öron, än man anade.

Ett par dagar framftöto, utan att något s ^ 
deles anmärkningsvärdt timade, utom ett eao11'1 
mellan Grefven och lians äldsta syster, som '°rb 

synd att icke anföra:
— Här sitter du så ensam och spéculera1*» 

sade Grefven till Grefunnan Britte-Julie, som s18'1 
nat q var i ett förmak, sedan alla andra drag'ts'f 

in till en stor brasa i sa Ionen — och det vaf ® 
sätt och vis — fortfor han — rätt bra, ty ^
en sak af en viss vigt, som jag viil tala n»cd l'lh 

om: jag har under dessa dagar uppgjort en
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^ai1 i mitt hufvutl, som skail accommodera oss 
4ll a ganska väl. Jag vill gifla bort diu Ililda. 

Grefvinnan sperrade upp ögon och öron, och, 
8#ai goda partier för hennes döttrar ändå utgjor- 
!le Stines cardinal-tanka, så kände hon sig gan- 
^ förnöjd vid detta tilltal, ty hon visste nog, att 

^ hfor Ludvig proponerade någon — icke — an-
‘‘SUg.

Jo! — fortfor Grefven — Jag har funderat 
”it vi, under loppet af Julen, skola förlofia 
Hilda med Alarik W. — (Grefvinnan gjorde 

}ck på hufvndet. Grefven märkte det ej.)
ar väl inte rik just; men, när hans föräldrar

gang dö, tör han få en rätt vacker fortune,
”residenten O. har förlorat sitt sista barn,

då lär hela den förmögenheten gå till Ala
fader och hans syster, en gammal barnlös

Generalskan R. på Bolycka. Dessutom ar
( r'h af g0d familj och har således goda aspecter 
'^listen, ty namnet, — namnet gör ändå — fen 

e “oils) — mera än man tror och vill medgifva, 

r tiden. Och han är ju en rätt beskedlig
ypglig gosse, eller huru? 
do-o-o; — sade Grefvinnan, menande men

h tviflar ändå, att det låter sig göra
”Låter sig göra!” — upprepade Grefven med 

8°n liten harm — Det blir min affaire.
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— Ja, ja! Det torde inte blifva sä lätt! - s' 

rade Grefvinnan, allt med samma menande 1°"'

— Och hvad skulle hindra, om ja£ t»r 1 9 ^ 
— Hvad skulle hindra? — fortfor Grefve® rrl 
denna harm, som han alltid hade tillreds vid i®11 

sta motsägelse.
— Det kunde vara mycket det! —
— Och något, — om jag bara får bedj#-
— Ett annat attachement till exempel! 

rade den sluga Grefvinnan.
— .la, om det är ett antagligt val, som

8»'«'

ter redan gjort, — genmälte Gref, en, lite*

din J®1'
83g1'

modigare h»r

lie"'
10"”

det vore det enda; men deroi® 
du inte varit så och god underrättat mig 
hvilket något förundrar mig. Jag är dock 
nes enda morbroder och hennes gifioman dess®

— Hvem säger, att hindret ensamt kan k°nl . 

från min dotters sida? Baron W. kunde Ju 
exempel hafva — — — —

— Slidder sladder! — afbröt henne Gref'1”
\\6'

tåligt — Alarik har visst inga sådana at,s®
(le1

menter, hvarken här nere eller i Stockholm) 
itanner jag particuliert. Det skulle väl jag 
lian är ju daglig gäst i mitt hus.

— Nå, ja; — sade Grefvinnan listigt, 
vet, om han ej här mår så oändligen väl, 
aldrig önskar sig något bättre.

II m! sade Gref» en Han kan *»'

live«11
|,3"

i nte
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liär,

"ii»

Vara liâr i all «in tid ändå! Det är väl hvarken 

eller min mening, fast han nu håller till 
för att ho inom regementet, och dessutom, 

,ûedan han är sä nära @lägt till Blenda.

Ja, man måste tillstå, — anmärkte Grefvin- 
119,1 — att ingen bror och syster kunna r ara hvar- 
a'Ui,,a mer kära och tiligifna, men väl mindre.

Ah ja! De äro ju också .uppvexta alldeles 
8yskon; — gäspade Grefven — men det hör 

11,6 till saken.

Jo, hvarföre inte? — genmältc Grefvinnan 
hända är just denna syskonkärlek, hvad 

8,11 ^gger största hindret i din plan. Huru vet 
1,1 Win goda broder, — om ej Baron W. prefe- 
>!ri’r sin systerliga cousine framför alla partier i 

Eitlen ?

f*refven såg på henne med sina stora, dum- 

’ 'algiga ögon.
Och deruti vore visst ingenting onclt — eller 

*n,ärkningsvärdt. — fortfor Grefvinnan — Man 

ja tusen exempel på dylik vänskap, som all- 

absorberar all annan känsla, och som är en 
Orsak till alla våra gamla ungkarlar nu för 

, ***• Jaz för min del tror aldrig, att Baron Ala- 
k tänker på att gifta sig, åtminstone så I3n- 

*'a» har ett så trefligt och godt hem som nu,
•åuij

Sa många tusen agrementer, ty han är ju

Hü!-

®tor

lid

andra Ilerrn i huset alldeles.
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— Jag begriper inte, hvad du taenar, min 
Britte-Juiie! — sade Grefven, och vredens r°idi>a*

purprade redan hans annars nankinsfärgade ail 
lete.

— Jag menar ingenting — sade Grefvin“3"’
gnn»med en stygg knyck pä nacken 

mindre.
och säger

h*‘— Ja, Gud vet, — sade Grefven, ond 
ni qvinnfolk mena och tänka, och tycka och ^ 
ga, derpå blir ingen sing; och lika godt kan llt! 
vara, ty deruti är oftast rätt liten eller inge®^ 
ning, och nog,ser jag, alt du inte tål Blenda, f"f 
att hon är ung, och du är gammal; men du ^ 

minsann aldrig salig Sara heller, förrän ho»
var död, och jag undanber mig alla vidare sä 
de reflexioner och allusioner, och, när min P1’" 
går i verkställighet, — en sak, h va rom jag sl(KI" 
ett ögonblick tviflar, — så fär du sitta me*1 *jC9 

näsa, — min kära syster.
:0bAllt detta sade Grefven med mycket bunte11
|e"

,at"f
steg npp och gick sin väg, — men — var >nli 
och tvär mot Blenda — och mycket obsefv' 
hela den öfriga dagen. ^

Ack, om de goda menniskorna kunde 
sina ord så väl, som de onda!
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dag, mellan Jii! oc!) Nyår, var man bju-
pa diner och bal hos Lagman Q. på Svane- 

l<>(!a- Amiralskan var icke rätt väl disponerad
(»rk a<!e icke), utan bad att få stadna Itemina hos
i!la Gabriella. Alarik åter hade oändligen ger- 
h ffiljt med, men hindrades af en regiments- 
M som han skulle afvakla och sedan expedie-
^31

men alla andra gjorde sig resfärdiga, utom 
lil 8tackars Ulla, som var bjuden, och för livil—

'Hv
en plats blef ledig genom Amiralskans hem-

aro. Blenda hade så gerna unnat den besked- 
^a fickan detta lilla nöje, som hon visste Ulla

ett så stort värde på, ty, att vara borta och
ara främmande., är för de beskedliga husmam

sell üri>» en verkligt ren jouissance, — och detta 
Blenda så väl; men (ïrefven sade torrt till

Nd*
Nrjj --ej, jag tackar! — Inte både Informator och 

Mamsell på en gång! Det undanber jag mig! 
^ —■ — och den stackars Ulla fick stadna
le 111 tsia,

Sfan reste på klingande före, öfver sjöar, 
k'Srr

oeh moras. Grefvinnan Britte-Juiie anmärk-
"oder loppet af dagen, dels till sin syster Re- 

^a> dels till ilera andra äfven, att hennes goda 

Ä8erska Blenda var ovanligt ”tankspridd och
^e°ccuperad i dag”,--------och dernti hade hon

'gen rätt. Blenda hade aldrig förr uppburitMl
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minsta tecken till snäsa af sin inan; men nu, P* 
ett par dagar, och särdeles för denna resan, s°f!l 

inte mycket roade Blenda, hade det vankats HerS 
sådana; dessutom hade hon icke mer alla 6i,|ä 

skyldigheter, som värdinna, att iakttaga, utan l>a' 
de nu fullt tillfälle att, — med en känsla, s0"1 
vore omöjlig att beskrifva, — se alla de små "ät 

och krokar, som den vackra Gertrud utlade f®r 

den unga Herman. Hon såg, huru han tyc^8 
tastna i dem alla, ty Blenda hade aldrig förr3elt 

Herman glad och fri, sådan han af naturen vaf 

bland bekanta och dem, han trodde icke såg ^ 

nom öl ver axeln för hans ringa härkomst. 
Lagman Q. voro flera unga studerande, som f)at'0 

följt ined Lagmannens söner till Svaneboda öf‘:eC 

Julen. Alla dessa voro Hermans fordna Upp^“ 

bekanta, inte heller hade han Clas Ulrik att l*B' 

ka på, och allt detta sammanlagdt gjorde, att Ilcr 

man var sig på intet vis lik, utan deltog på 
sätt i alla dagens nöjen och aflägsnade sig, e°* 
dast hvar gång han möjligtvis kunde komm8 1

döhet 
sitt

tingaste contact med Blenda, hvars tanksprh 
ingalunda undföll honom, och hvilken han på
scitt uttydde. Imellertid ökte det mer än m’11'
gkade hans glada lynne, att en enda gang slip!’* 
se Blenda je §t Alarik och samtala med hooolff 

pa ett för alla andra nästan ofattligt språk.
Lagmanskan Q. var ett af dessa fi'iinti®1”^’
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m«<! våld villja nästla si" in i ansedda ach 
a m i I j e r, for att sedan kunna tala derom och

j gära sig ett nytt trappsteg till att kunna 
ännu längre. Hon hade nu en brinnande

'"S>aumaa skulle 8äga och tala oin, huru insyl-
h(l It o ii var med Grehiga Xiiska tamiljen, och,

att vinna detta ändamål, skulle saken äfven 
•tågat sken af verklighet. Som hon var slug 

t”att i luften känna, huru litet detta skulle lyc- 
,aS' °W hon började ined Blenda, hakade hon sig

‘«va 

^8

fast vid svägerskorna och Grefven samt 
j4r ln°t dem så orimligt artig, att de voro allde- 
#S t,,rtjusta i den goda, hyggliga, charmanta Lag- 

9|lsåan hennes man ocii hela hennes hus, ty 

‘Si ja, de mesta, — uppskatta menniskors vär- 
C,t:il|last efter det rökoifer, som dessa tanda for

Lagman Q:s egend,om, Svaneboda, låg gan- 
{ ångt, det vill på landet säga nära två mil, 
^ Liatlsj6, och Lagmanskan hade så länge och 

J* ,nycket persuaderai tills Grefven till halfs 

att hela sällskapet skulle stadna qvar öfver 
"ïlt'Ui __ efter i)a|en. Blenda hade dock knap- 

^ hört på detta project och ännu mindre för 
S|" del

!|ïll

tänkt efterkomma det, och aldraminst nu, 
Puttes Mamma var hemma allena. Hon blef 

högst förvånad, när Fröken Regina fram 
aft»nen, hals öfver hnfvud, kommer med den

eten, att hennes broder lofvat Lagman Q. och



lians Fru, att hela sällskapet skulle stadna 
till andra dagen.

— Ja, — alla — utom jag, — svarade IlF"1'9 

artigt, men steg upp och gick in till sin 
som i ett annat rum satt vid ett whist-bord.

— Jag visste väl, hvarifrån svårigheterna sk""8 

komma, — sade halfhögt Grefvinnan Britte-J^1 ’ 

till sin syster, när Blenda gick.
Blenda lade sagta sin hand på Grefvens a*c 

oeh bad om ett ögonblicks samtal. Grefvc» 
misslynt ut och sade sig ieke genast kunna ^ 

na spelet. Blenda satte sig ned och började a 
samtala med någon, för att afvakta en läglig8*Bl1 

men, då en sådan icke tycktes villja komma, ffalfl 
gick hon ännu en gång till Grefven samt hvisk8^6 

sagta och i högst vänliga ordalag, att, äff®11 

alla de andra stadnade qvar, utbad hon sig d"C 
att fa resa hem, i anseende till den oro, i hv'^ 
hennes moder annars skulle råka, helst hon 1)00 

hade en sådan ändå för den stora fjärden, s° 
skulle passeras, och alla de mindre sjöarna 
huru säkra de än kunde vara.

— Äh, man kan skicka ett hud, — svsra<
G ref ve n torrare, än han någonsin brukade s‘af 
Blenda.

"" Jn; naen jag har alldeles icke beredt mig 
pa. genmälte Blenda, tyst och sagt modig*
Jag har hvarken nattkläder eller ombyte af kl®^
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1 morgon, och icke har jag gjort tillräckliga
"ingar för ilen stora middagen, vi skola haf-

på Nyårsdagen, — som är i öfvermorgon. 
^"t sista var ett argument, som verkade be- 

}dlifit, ty, hvad det andra om toiletten angick, 
^tl11 Grefven ingen omöjlighet, att man ju icke 
, lll's stiga upp och kläda sig genast på morgonen
,fcl1 l)"sblå florsklädning, likaså väl som man kun-

h.r , r“•va den om aftonen.
"" ^a; men dertill har jag obetydligt lust. — 

* arn,a«ie Blenda.

. " Ja. och det vore väl det värsta af allt,— 
a"de Grefvinnan Britte-Jalie, som tillkommit för
fö -

I '* höra conclaven — om vår goda Blenda sktil- 
Ji^0ra något, till hvilket hon ej hade lust, och, 
,j[ ^loh har mänga skäl att resa hem, det kan 

h’gen neka.
^fefven såg ond ut och sade sagta till Blenda: 

s, J") så res då! — Men då kan Herr Wilson
h>ed dig i täckslädan, ty man kan ej begära, 
1 essa artiga menniskorna skola härbergera

°fma,orer och husmamseller äfven.
&lodt-et sprang upp i sjelfva Blendas tinningar,

»et ^eniia sbygghet, som qvinnan alltid kän-
Iji at* närma sig ett föremål, som icke är henne 
•ein..Shliij,S*) helst när hon anser det kallt och lik-

St£nrh- Paralleler, II, 8.
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illtigt for henne,— svarade hon hastigt och£'i

ligt, men ändå bestämd!:
— Nej, min goda Ludvig, tillät mig slipp®

Li)/
Det skulle på intet «ätt hvarken passa eller 
haga mig.

— Ja, så gör allt hvad som passar o c Ii beh^ 

dig, — svarade G ref ven vresigt, men ända J 
hela alldeles gillande Biendas afslag, inom «'» 
så måtte du väl blifva nöjd; men kom bara

II9att det äfven måste passa och behaga migiaJI‘ 
hlir jag inte nöjd.

alhl«|e®
vr*'

„ e r I '
säg, gnatig och missnöjd med hela den öfng® 
den, så hade dock Blenda alltid varit ett

jc|(6
ligt undantag, ända tills nu; men, som hofl 
kände sig på något sätt sky Idig till den minsta f ^ 

seelse mot sin man, tog hon Grefvens lilla h®l,,e 
för en frukt af hans otour i spelet, en h»111^

Blenda förvånades öfver denna nya, 
ovanliga ton, ty, om än Grefven hittills varä1

i ti vilken Grefven aldrig kunde fus na sig elhl,r 
contenance, emedan han dertill hade alhlel®8 
litet hufvud och Charakter. Blenda lade det he

inte särdeles på sinnet, utan, tvärtom, tackade o 
och vänligt sin man för hans godhet, att, nu 
alltid, — efterkomma hennes önskan, Gref'*11 

Ilritte-Julie såg blott på sin syster Regin®’ 
mycken dold ondska låg i den menande bli®'1 , 

Lagttianskati gjorde tusen artiga inväßdni11»

föf
|lc(
la*1'
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Blenda v ar och förblef artig, men obeveklig, 
!l’ när man souperat, tog hon afsked, oändligen 

aO, — som hon trodde, — få sitta oätörd och
^ ,Qbonad i den goda täckslädan och der fritt

öfverlemna sig åt alla de tankar, som tusen- tau i °
“stormat henne hela denna dagen. När hon

hf
’’asfärdig, sade Fröken Regina godsint: — 
Bet är för ledsamt, att vår lilla Blenda ändå

hr. resa så ensam midt i natten! Någon af her-
l'B hade ändå bordt följa med henne.

■Bi, Gud gifve, Alarik varit med i dag, — sva-
^kyldigt Blenda — ty han hade säkert gjort 

s ^en lilla uppoffringen!
, ett surrogat för honom kan jag aldrig
tfva

sade Herman, som Blenda icke ens sett 
hela afskedsiagaudet, men som nu stod fullt 
“d bakom henne» —

jj, ^en, — fortfor Herman — om något skalle
|illl'a Under hemresan, så kan jag ändock vara till 

1 »biträde, ty jag har skaffat mig en liten släda 
a®i)ar följa (Jrefvinnan, med Grefvinnans til- 
ae ~~ likväl.
Ï«0rUodrad, och med en känsla af mångblan- 

k J, 8jg J5ienj]a blott upp på Herman, men
"‘»de

lcke .få öfver sina darrande läppar mera än
eMa enkla ordet: ”Tack!”------Och de reste.
^°fde du, hvad Informatorn sade,— hviskade 
'^riau Britte-Jnlie, stötande sin syster Regina
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på armen, — Det är ändå fasligt, att det r^311 

är så i hvars mans mun.
— Åh, det skall snart taga slut; — sade Frö^11 

Regina, beställsamt - jag skall nog sätta pe 
både saken och pratet. Jag har väl kunna* 
rätta mera än så, förr en gång i mina dagar, 
skall bara få se! Jag skall tala med Ludvig) 
skali tala med Blenda, jag skall till och nae 
la med Alarik, om det gäller; ty jag känner 
nom rätt mycket, sedan den sommaren V1 

tillsammans, inan Ludvig någonsin var gift- , 
den tiden, var han likväl mycket hygglig316’ 
arlig och förekommande.

— Ja, det är han nu äfven, — sade

d ‘a'
IlO'

vor3

nan Britte-Julie, styggt leende, fast inte 
dig, inte mot om.

— All, allt det der skall nog blifva annorl1111

ot

låt mig bara taga tag i saken! — sade Ft° 
Itegina, under det hon och systern åter

te»
vä»u

till bairummet. Grefvinnan fnös litet, och de*13

skulle betyda det ringa förtroende, hon satte^ 
syster Reginas förmåga i den vägen, och 
höll på att uppkomma en af de tusen slna*:Vl,

tet»
rne

som alltid egde rum, hvar gång de bådas 
råkade tillsammans, och af hvilka en opartisk g 
skare snart skulle funnit tydliga bevis, sa 
broken Reginas goda hjerta och dålig® ^ll1^ 

som på Grefvinnans någorlunda goda hufvo^

il P1

ineli
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tycket dåliga Iijerta, — — ty så der ungefär 
'0t° de båda systrarne af naturen lottade.

*n>ellertid ilade täckslädan lustigt fram på 
8ln gUtta ban’ i glindrande månsken och med klart
j, j « ^

'"gande bjeliror, som Alarik och Herman stämt,
1,1611 stort besvär, harmoniskt rena. Men med

a Ölendas tankar ville det icke gå efter uträk-
1111 Hon hade räknat på lugn, — ro — och en
°Sl"rd ensamhet; men intet af detta infann sig, 
ty
j ert obestämd inre oro följde henne, och, som 
I 6rman tyckte, att kusken körde ovanligt vårds- 

och vådligt, kom han ganska ofta fram till 
^slädan, dels för att hålla uti den, dels för att 
Nmaria kusken att köra försigtigare och Inte 

ïg!l På detta sätt.
"" Åh, lappri, det går nog galant och bra! — 

a(®c kusken — Det må väl jag förstå!

Blenda kände sig snart äfven rädd, ty täck- 
slängde från höger till venster, och, när 

.Han.
laMe

springande bredvid slädan och hal-’
,,, i vagnsdörren, hvars fenster Blenda ned-

■—1 slutligen helt allvarsamt sade till kusken, 
^t| » „

j, ’ K°rde han icke genast långsamt och ordent-
(j, ’ Sa satte sig Herman sjelf upp att köra,------

Ne
lade Blenda sagta sin hand på Hermans och

ånnu en gång: ”Tack!” Herman såg



Mott på henne; men ilen blicken trängde ne‘ 
Blemlas klappande hjerta.

Man hade imellertid hunnit till den s*°r 

sjön, och, som nedkörseln dit var ganska svår, 0 
kusken biott för ett ögonblick, när Herrman 
honom, sagtat farten, men nu körde lika f«rt< 

vårdslöst, — ropade Herman redan på lång1 
— Håll stilla, genast! Våga inte fara ned P' 

sjön, inan jag hinner komina, eller du skall äuSr 
det! Men, som kusken ettdera icke hörde deHl! 

befallning ocli hotelse, eller icke brydde sig 
om, och som bakpå täckslädan endast stod en ^ 
jockey, hvilken icke kunde hålla uti den, be"8
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slö*

det sig, att det uti en gruflig fart kördes o1"1“1 
just vid nedfarten på sjön, och att, när Berl,|a 
kom, lågo hästar, släda, kusk och allt i en b0*’ 

och pojken ulfvade och skrek, för att han *t() 

sig i hufvudet.
a n <?"

Med en af vrede, kärlek och fruktan n1'1 
dubblad styrka försökte Herman, biträdd 
skjutsbonde, att uppresa slädan; men, som 
fruktade, att liästarne då kunde börja sken*' 
han bonden i stället gå fram till dem och be 
att ensam försöka få Blenda ur täckslädan, 
att uppresa den. Blenda var alldeles tyst, 
Hermans hjerta ville stadna, då han såg tl6" Sl* 

som inträngt i täckslädan genom det öppna 
stret, starkt färgad med blod. Slutligen !jck

ut»“
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''et honom att draga ut Blenda, men afdånad, 
°c*' med denna outsägligt kära börda gär han från 

och allt, för att i en liten stuga, strax bred- 
söka all den lijelp, som för ögonblicket kun- 

''e fås. Vid firsts slaget på den låga dörren kom 

^ "og hustru och öppnade den, och, da Herman 
"HÛ ett par ord underrättat henne om förhållan- 
H kastade hon rena lakan öfver sin tarfliga, men 

snygga bädd, medan hennes man blåste
"fP en fladdrande eld i spiseln. Biträdd af den 
Hg
kIäd

dermed badat Biendas tinningar oeh hållit 
deraf under näsan, slog hon matt upp ögo- 
°ch hennes törsta utrop var — —-------A-

§a hustrun, öppnade Herman alla Blendas pels-
er, oei, sedan, utan all ceremoni, uppskar han

en pennknif hennes hårdt sittande skärp.
UsHun hade händelsevis lit et ättika, och, så fort 

tian
Hl
Hi,
*Hikj

troligen sansade hon icke, att det kunde va- 
(a nagon annan, som så broderligt bistått henne, 
^ '>on var mer domnad och förbryllad af den 
,afl'ga stöten, än egentligen afdånad, sl att hon 
5(e haft känsla, om icke just medvetande, af hvad 
^ tilldragit sig.

Herman hade hittills endast varit kärlek, ! ill-
e,'het och omsorg för Blenda och hade nästan 
första gången glömt, att en Alarik ens fauns
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i cbtill. Men nu vaknade lian ur sin ljufva v i H3 0 
svarade:

— Nej, thy värr! — —Baron Alarik är icke bäh
I,Q

och ingen annan ens, Sn den Grefvinnaa kaut 
minst vill betjenas utaf.

Blenda säg på honom med stora ögon, sai*s® 

de nu på en gång hela förhållandet och sade:
— Det har vält med täckslädan, och Herr ^ 

son har burit mig in i denna stuga! Är det 111 

te så?
— Jo, — svarade Herman — så är det 

iigtvis; men huru mår Grefvinnan? Gref'*11'13" 

maste halva skadat sig på något sätt, ty det v* 
hlod i den snö, som inträngt genom det Öl’!’"* 

vagnsfönstret.
Det känner jag inte, — svarade Blenda»

hetmes öga hvilade för första gången oafvän‘'t 
på Herman. Han stod ännu bredvid hennes bâ^1’ 

af en oemotståndlig känsla tog Blenda hans ha" 
tryckte den sagta — och sade ännu engångbl° 

"Tack!” — - i b vilket ka»
t son'

, lia“ 
da !|a"

lik01" 
s f«r' 
detta

det enda ordet:
så mycket, eller så litet, allt efter den blick, 
bifogas. Herman tog med förtjusning denna''’ 

och skulle just föra deu till sina läppar, 
fick se den vara färgad af blod. Af en °vi 
lig och oemotståndlig känsla var uu Hermans
sta rörelse att med sina läppar suga bort
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^l°d — — Biendas blod! Och till allt detta it- 

'eke en half secund.
Ni har skadat eder — sade Herman, stam- 

J"a"de, och höll i sina händer denna hand, som 

*** sa många tusen gånger önskat alt blott ett ö- 
80|1Mick få trycka i sin, — till sitt hröst, — till 
,||la käppar. Nu lemnades den frivilligt, och lå.ng- 
Saist upptäckte Herman en liten rispa, troligen 

I Ue!> splittrade glasrutan, och långsamt förband 
j5'1 den med en näsduk, doppad i ättika, och slot-
lfce" tryckte han sagta de små iina fingrarna i-

1«eU sina.
Hlerula bara såg på honom. Hon var så lyck-

så oskyldigt lycklig, ty
11
j °ch i sina tankar —aa
,011 var ju passiv för allt detta, som händt? le
ts li
{, "unnes viiJja, icke hennes önskan ens, hade 

r!|"ledt det ringaste af hvad som timat, och Blen- 
a"ade ännu icke, att i sjelfva denna fröjd, öf-

Vç ji i

t!vad ödet fogat, — var ett gift, — ett omit,

ti

hrott. De voro länge alldeles fullkomligt
^ ^'"a; men det är något på en gång heligt och 

S'skt i denna kärlekens stumhet. Under den- 
^ Jstnad, — detta yttre lugn, är dock hvarje
I *le Naknare än någonsin,------ öfver hvarje syn-
* Idremål sväfvar ett rosenskimmer,

u

^ af ångande vällukter, och man hör harmo- 
I, ljud, — likt eolsharpans svagaste toner, — 

— försvinna, — dö bort — och Itcr

luften
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komma,------- — — och känslan — — är ri^1

au någonsin! — — — O, de, tysta, de saliga 
der, dä kärleken ännu är stum, men så valtal'» 

sin stumhet! — — Det är just dessa stunder* 
— rena, ångerfria, — — hvarje finskan fylla"1'

— heliga och oförgätliga, — — som noa 
ensamma och allena kunna gifva någon försrn<1 k

den himmel, som väntade oss, kunde vi bara fr*1""

gå på vår bana med ögon, endast öppna ta' 
sköna, härliga målet, men slutna för hvarje 
kande frestelse, som vid hvarje steg vill t'ra,!
blicken åt sidan,--------allt längre, allt djtipare’

— allt bedrägligare.
Herman lösryckte sig med våld ur denna 

trolining.
oc*1— Nej, — sade han — jag måste ut —• —' 

se till, huru man skall komma vidare; ty llCtr

--------få vi väl icke stadna likväl!
han gick. (,

1 dessa ord låg intet., — och ändå så nij 
Blenda säg sig tyst och tankfullt omkring: 8tl1^

ej

()C

. • fii I*’
förrådde armod; men detta framstod i
motbjudande former, utan tåg så stilla och r" 
de bakom en hög grad af ordning och snygë'1 

Ovillkorligt sväfvade för Blenda, för den r!
T) ffill*

sköna, af all verldslig glans — omhvärfda 1
„ f j 3 ♦

da, — ~~ hvars minsta juvel i de rika örhaiig
• ' sr"'livars minsta perla i halsbandet var mera
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»ti ätu hvad hon sammanlagdt här såg omkring 

~~ — — för henne svåfvade ilock den tan- 

<ll: — ”0, hvad jag här skulle vara lycklig vid 
l9|»s sida!”

^eii unga hustrun sto<1 vid spisel», med för- 

oafvända blickar. Mannen hade följt med 
er'«an, för att se till, huru det var med hästar, 

ar och folk, der nere vid sjöstranden. Bleu- 
9 ‘tunnade dock snart sin tankfulla ställning, re- 

I $IS upp, kastade utaf sig pelsar och kappor, i 

l'on legat insnärjd, samt stod der nu, midt
für ,1

"'0 högt fladdrande eldbrasan, i hela glansen
if . ö

S|il skönhet och sin eleganta baldrägt.

^ck, min Gud och alla hans änglar! — —

15 s*g aldrig maken! — sade den unga hustrun,

al förvåning öfver Bli ndas skönhet och prakt 
Hlj r o

Hflappa$t vågande att närma sig henne.
1 j eker du det? — sade li len da, småleende, och 

blygdes öfver all sin grannlåt. Hon liärma-

Ste

s%

S|Ht|

*?
sedan den unga qvinnan, för att spörja hen- 

,lrtl hennes omständigheter och villkor, i en 

°eh brinnande förhoppning, att hon skulle 

S1g vara lycklig, glad och nöjd. Denna in- 

önskan fick Blenda i rågadt mått uppfylld;

Sill
ma» kund

el|
e icke upptäcka minsta spår af kia-

er
"■O hV

oförnöjdhet i hela hustruns berättelse,

Ur’ Bon, efter flera års trogen kärlek till sin 
slutligen nått målet för alia sina jordiska-
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önskningar, gom var förening med honom 

en möjlighet att nied arbete och flit draga 
fram.

od1
fji£

— Och det kunna vi nu, — Gudi tack och 
fortfor den unga qvinnan. Visst hafva vi

lof!
lite»

gäld på vår stuga till dem, som hjälpte Sve» ^ 
bygga; men, går det nu bara bra med fisket 1 
våren, och får jag bara hafva helsan, och g08"6" 
der borta i vaggan likaså, så att jag kan få BI^J

cl)1 ol

fira
crä(å

na npp — allt livad jag före helgen tagit 
— och mera till kanske, — så går det nog 
för oss, och, blifva vi bara en gäng quitt vår 
och skuld, — och Gud förlänar helsan, så 
oss galant.

— Huru stor kan eder skuld vara? — frig(*u 
Bienda i en glad förtjusning, att kunna an1]6'*1

dessa lyckliga menniskors enda bekymmer.
0 !» (itö

— Ja, jag kan inte så noga veta det. —' ». i1<*
hustrun nästan liknöjd t — Jag vet aldrig rätt, 

ru Sven uppgjorde det med byggefolket. — 
ska’ ha’ pengar, och somma ska’ lian bygg» 
gen — till sommern, — så mycket vet jag

— Kan eder skuld vara öfter en femti, ' 
t» riksdaler? — frågade Blenda, som tä»k(e 
innehållet af sin lilla bourse, hvilken alltid 
hennes pirate.

h«'
VO’

e*'

Ah, Gnd bevara oss nådeliga! •— s3(*e

strun Ilade vi en sådan gäld och skuld,
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t<! det väl aldrig värdt för oss att tänka på att 

på grön qvist. h i till, — soin blott skola 
Iel?va af våra händer; ty vi hafva hvarken korn 

ätt så eller fält att skörda.

'"ad
kela

S
tara
•lett

Nå, så använd livad som är deröfver, till 
ni bäst behöfva! — sade Blenda och tömde 
I*oursen, med allt hvad der fanns i guld och 

tler, i hustruns hand, som på Blendas uppma-

väckt nt den, i tro, att hon skulle få några 
,l*eller eller dylikt, som hon förmodade att 
8vanna Frun hade i den granna påsen. 
Himmelske Gud! — Det är silfverpengar, och 

ke gullpengar di gule! —sade hustrun, nästan
9|,vande 

«cl.
Nej, det går inte an! — fortfor hon 

väckte Blenda allt sitt mynt — Det vill jag 
lote ha’! — Det skulle di bara kunna tro att

a,Omit åt på oärligt sätt. Nej, tack, — kära
,,rU’ lag hon igen det! Det ser rigtigt hemske-

Ut!------------------— Och, när Blenda drog sig
till!*aka och småleende satte sina små händer 

Sid()viia, likasom för alt visa, det hon på intet
8nt vi
ll

l*He återtaga sin gåfva, då framgick hustrun
D o r d et. log en af Blendas shawlar och lade

garna varsamt derpå. Blenda stod derallde- 
ies 0

°vvånad och nästan nedslagen; ty hustrun, som
, ^ betraktat henne med en viss barnslig för- 

!lg och godsint välmening, såg nu ängsligt
‘insu;

Misstänksamt på henne och sade halft för sig
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sjelf, blickande ut genom det i il la fenstret i l^c" 

tysta, mörka natten:
— Ack, lierre Gud vet, hvad Sven gör så b*11 

ge ute! — — — — Derefter vände hon högst 0 

roliga blickar åt vaggan, hvilken Blenda närmat s'? 
något,och, då Blenda ville lyfta litet på den lilla b11*' 
duken, som modern lagt öfver det sofvande barm 1 

anlete, kom hon hastigt fram från fenstret och sa1 ’ 
med en af oro och förskräckelse darrande rös<-

----Nej, kära, Nådiga Fru, rör inte vid lille!
förstår mig inte på allt detta; men det är al«r1’ 
rätt, som det ska’ vara. Gud tröste mig, att i,lli

Sven kan komm a! fortfor hon, halft gråta» (|Ö!

Blenda, icke uppfödd på landet, kunde 
begripa hennes farhoga, ehnrtl hon tydligt 
att hon räckt en sådan, just med sin gåfva.
trodde den komma deraf, att pennmgarne vor«

3 idklingande mynt, som ännu visst icke är all“13 
på landsbygden, gick derföre fram till borde ’ 

tog på nytt sitt guld och silfver samt framg|C 

några steg emot den förfärade unga 
mening att säga henne, att hon ville vexla 
detta i sedlar och skicka henne, när hon kom 

— Nej, korn inte hit! Kom inte till mig 106 

det otyget, — ty du är en gemen trollpack», f0 
vill fresta mig till något ondi! — — Det ser j' 

granat. sade den arma qvinnan, i yttersta 1,31 

da, och kastade sig iifver det sofvande b®rl1

ovin»?11' 
allt
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'*‘as°m för att skydda det mot allt detta onda, 

lüste deröfver sagta, men hastigt ett — ”Fa-
(Uj, o

v»r” etc. Nu först upprann sanningen för 
^et|da,s sinne, och en förfärligt hemsk känsla in

i'1® 'terme, att så der, midt i natten, — icke för- 

— af ett ganska klokt och förnuftigt mensk- 
St vasende blifva hållen för en frestelse från 

^kfets magter. Ovillkorligt föll Blenda i en 

gråt, ville ännn en gång närma sig qvinnan;
lï| O J. 1 » . *

l> da denna tycktes villja gifva sin nöd tilikän- 
10 cd gälla skrik, skyndade Blenda längst bort i

ett i,-Il(>rn af stugan, der hon tyst och ängslig ned- 
a*te 8’g P» en liten pa 11, och en hemsk, oredig

fann genom hennes sinne, att sa,-------just
som denna qvinna det gjorde, borde man 

a och fly frestelsen, i livad form den ock
‘^ställde

lalka

’""I vik

sig. En jemförelseblick på henne 
kom henne att ovillkorligt rysa.

Blenda lick dock icke tid att genomtänka det-

latt, ty nu hördes hastiga steg. Hustrun såg

åt dörren och gaf till ett utrop af glädje,
U| ï| ' ,
I lfii'rnan, åtföljd af hennes Sven, hastigt in- 
s ^e. Hon ropade genast bort sin make, och 

1101 i k t förtrodde hon honom helt sagta — sin
“i’o

°cli fruktan. Imellertid berättade Herman för
, att med åkdonet, hästar och all! stod
* 61

,, illa till. Täckslädan var ohjelpligt sön-
t* « i

åtminstone för ögonblicket, kosken ha
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de väl icke särdeles skadat sig, men var ? e 
fullkomligt rusigt tillstånd; hästarne voro 
ven något skadade; men med gossen var inSe“ 

Ii«ofara. Herman frågade således Blenda, om 
befallde att stadna qvar här, tills han farit 
till Lindsjö efter annat equipage, eller huru !)()il 
ville göra.

Nej, det går inte an; — sade Blenda __ der

finns dessutom icke någon täckt släda n>er> 
de äro alla i denna moment på Svaneboda, 
Mamma skalle blifva gruftigt orolig för rnig»

ty
oc!*
och

to;«1

ccl>
en evig tid droge det nt, inan jag komme hem. ^l0'Ü
allt detta, — tilläde hon, på en gång suckande
leende — så vill jag gerna komma snart härif«®1' 
ty den goda, men vidskepliga hustrun håller t*1® 
för inte mer och inte mindre än en — 
”trolipacka!”

Det kostade verkligen på Blenda, att g1 
Herman detta besynnerliga förtroende. Hon
te, att deruti låg något hemskt och för i*el1 
sjelf hånligt; men Herman, långt mer van 
det lägre lamltfolkets ännu långt ifrån utr<da 
vidskepelse, log blott deråt och frågade å ny°» 
Utan att något litet sväfva på rösten, ofn 
skulle tro sig våga att lemna sig åt Herman* ’ 
då han försäkrade henne, att hon icke skuHs 
sättas rör minsta fara, om han fick förtroende 
svepa in henne i pelsar och fållar samt sedan

if«*
ck'
n«

ick6
#

ård»
ut'

ko'
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1 henne, i den lilla slädan, sotn han förut 
eSagnat. Detta var ett fullt antagligt tillbud, 

med mångblarulade känslor jakade Blenda ge- 
!'aU Nertill och sade tyst till sig sjelf: ”Jag kau 
^ *ck<s göra på annat sätt? — Det är ju den en-

1 foriu)ftiga utväg, som finns?” —-------och ”ja”

Svarade hvarje rost inom Blenda, både förnuf- 
ä ~~ och andra, mer falska och bedrägliga.

Sven hade imellertid sökt alt lugna sin 
ökars förskräckta unga maka och försäkrat

f|me,
ört

’att det var ett rikt herrskap, som han 
talas om många tusen gånger, — ’Grefvens 

8tOra Lindsjö’, — ett fasligt beskedligt herr- 
hi ined en Grefvinua, — ’så go’, — ’så go’ — 

aHa fattiga; — att hon nu vält omkull, slagit 

er åkdon och allt, — och att Ingrid var rätt 
Suftig, soin inte tackade och had att få be- 

a något litet åtminstone af de inånga pen-

Öustrun stod nu, med sorg, bedröfvelse och

i

Oiot

Ofs

. %eT målade pä hennes naturligt
Va
”ja

talande och
anlete. Blenda hade så gerna velat för

sitt tillbud af den obetydliga gafvan till 
L'U; men hon fruktade samma svar, och dess- 

kände, hon sig skygg, att så der — se ut, 
r.11 'Die hon spela rollen af den ädelmodiga fram-
V tff
^ merman; ty til! Biendas fel hörde dock ingalnn- 

att villja pråla med sina många verkliga dyg-

Hi
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(1er. G erna hade hon så oformärkt velat 
hela hoarsen qvar på bordel; men hon frukt-'1 
då, att den enfaldiga unga qvinnan kunde tro ’,i! 

göra en Gudi behaglig gerning med att kasta
samma no------- - i sjön. Hon kände sig »fven |l!‘

blyg alt förtro Herman detia sitt frekyrnffl(r (,e 
tog hett långsamt på sina pejskläder, för att 1111 

der tiden utfinna någon utväg, att med si» 
göra det unga, fattiga paret både glädje och g8?"'

Herman hjelpte Blenda, tills hon vnr

f* 
(0 

«1«'resktädd; tuen sedan gick han ut För att tillsrev
iaktta

;t|S
ad'

slädan blef uppkörd till stugan, och då i3^ 
Blenda skyndsamt tillfället, gick hastigt b°rt " 

mannen och sade med snabba ord, men miM1 
nästan ängsligt:

— Kära Far! — Jag har af er hustru hört,
J ären fattigt, men flitig! folk, — »ch, soi», 

är ingendera, — men i det stället rik, u,a" 
vara flilig, så ville jag gerna dela med mig 
af mitt ötverflöd; jag bad således er hustru 
dessa penningar, som är» i denna lilla puogl 
hon ville icke, och nu bjuder jag dem till 

som väl är klokare och rimligare än hon.
— Ja, jag tackar så mycket; — sade m»n°e 

mer betänkligt än gladt — om det skulle så 

ra, att Nädi-;Frua vill göra os» en så fasligt 
skänk, så, — så, — så — ska’ jag aldra ödm.l" 
kaste be, att vå’n Pastor får det, för då »er ^

lite»

riie'1
eil*'1'’
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*tiKtÜ,

®Ita andra, att vt bekommit så mycket pengar 
^ ®fligt sätt. Men se, vill inte Frua det, så, — 

bry vi oss inte om alltsammans.
Ehuru Blenda till ett början fann det något 

bjudande att lita sin välmenta gåfva taga dés- 
** s,0r«, till utseendet skrytsamma, omvägar, in- 

® hon dock rimligheten af mannens begäran 
C*1 h>fvade boitom genast, att hans önskan skulle 

fullkomligt uppfylld, och tackade honom 
Sun helt glad, — för att han var sd god och 

j ö e*tiot hennes skänk. Qvinnan smhskämdes och 
K >nte mod att göra mera än nicka 'änligt

H* ^‘fvudet, när Blenda tog afsked af henne och

at*e Iienne för hennes gästfrihet.
^Uom några ögonblick satt Blenda vid Her-

|,„ sida i den lilla slädan, och skjutsbonden red
8 detn nå en af de oskadade hästarna, for 

lt( .
I Hsa vägen. Betjentgossen red efier i stil-

på d e n andra hästen, och fiskarfolket t o f-
*aga vård otn kusken ocft täckslädan, tills 

i«i>
6,18 kunde sköta sig sjelf — och man bann

h(|

den andra. — Så hade Herman, utan 
'Errned besvära Blenda, ställt saken på bästa 

sätt.
German och Blenda sutto länge tysta, och hä- 

^afvade jernnt och snabbt fram på den glat- 
a,1*rt. l)e undrade båda, — hvad eilcr hvem 
shulle bryta denna tystnad, ty ingen af dein

'» b
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hade der till hog;. Ändtligen tog sig dock 
mod och sade, — med en af stark lijertklapp11111" 

något stammande röst:
— Aldrig kunde jag tro, att en förnuft!» v® 

reise skulle kunna anse mig för en — troUp8^8

— Hvarföre inte? — Nådiga Grefvinna! s3 
Herman, livars tankar mi började något reda s’»' 
gå nr sia dimma af blott känsla och finna ordf“ 

sitt hjertas röst. — Hvarföre inte? Om ja£

e#

vidskeplig, så hade jag må hända många 
trott detsamma.

— Complimenlen är just icke stor,—sade®*® 

da, småleende och litet ovan och förundrad 0 

ver ett dylikt svar.
i,ft

— Jo, — fortfor Herman, hvars hela W® 
nu alldeles var försvunnen — Grefvinnan !>ar 

magt att förtrolla allt omkring sig, till och 
dem, som — — — — — —

— Hvad som? — — — frågade Blenda, da 

man plötsligt höll inne.

— Jag vågar icke säga det..
— Jo, säg!

— Grefvinnan forlåter mig aldrig!
” O -ig

—- Jo, — — äfven om det vore det biltra 
ord.

Nå väl!-------- — Grefvinnan förtroll®1"

venväl dem, 80ni 

Grefvinnan.
-------- inte förmå $

if'

■ill«
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Blenda var tyst.
' Jag sade ja det förut! — började Herman å- 
efter en lång paus — Grefvinuan skulle icke 

*®la detta ovanliga, fria, blomsternakna språk. Gref- 
*llllla>is tystnad säger mig tillräckligt, att jag bru- 
H Jet för första — och sista gången.

Herman! — utropade Blenda medvetslöst, ty 
isina _ **vakna drömmar” — kallade hon honom 
)||li(l så _ Herr Wilson! — återtog hon, hastigt 

försagd — Jag ber, jag besvär eder! — Tyd 
'c!(e sd min tystnad, och döm mig icke så ohörd!

ö°gä
tier

taga mig gerna! Jag är färdig, — jag
f intet bättre, än att få försvara mig mot e-

" Nå, — hvad håller eder nu tillbaka, Herr
1 s°n? — frågade Blenda efter en ny paus.
^ Orden villja icke ut, — svarade Herman —

J*1 dock fördömer jag mig sjelf, — hvart ögon-

, lck som flyr, att icke bruka det enda tillfälle,
kanske nåsonsin unnar mig, att förvissa mig,

Om . *
•lag dömt eder orätt eller icke.

. " Men hvad tror då Herr Wilson om mig? —f j, o

.j, ?aJe Blenda, med högt klappande hjerta — 
j4'*’ säg rent ut, utan alla omsvep! Vi hafva ju 

llfila vida verlden blott de klart tindrande him- 

, stjernor, som lyssna på oss2 — Tala, —
s8 her eder!

Nå väl, — raå det eke! — sade Herman och
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um

i"’i's’ 1
'vvfei;

liiill något in hästen samt vände sig till Bl** 
hiars bleka drag uj>p 1^stes af den — nyss nr 
moln framtågande fullmåneri — Min GrefOl,l,a’
— ni har lofiat tro och kärlek till en man,«r "*
— — och .— — — ni älskar dock en annan!

Blenda slogs som af åskan! Ätt höra de«113’ 

ack, allt för sanna, tillvitelse, att höra den 
kallt, hård t, likgilltigt ogillande, och det just !,'aI' 
dessa läppar, — — — det var ett qval, som ^ 

sina klor i hjerta-ts ömtåligaste vinkel.
— O, Gnd! — sade Blenda, mer till sig sJe 

än till Herman — Huru skall jag undkomma de11 

na allseende varelse?

— Undkomma Gud? 
yttersta förvåning,.

— Nej, Eder! — svarade Blenda, med vets
— Lugna eder, min Grefviiina! — ge##* 

Herman, med all den köld och sans, han k0®1’6 

samla ihopa — Hos mig är eder hemlighet * 11 
gen fara. Matte ni blott kunna bevara den f°r 

hvarje annat menskligt öga och handla sd, ^

att ni ej ens rädes för ett högre, --------
gånger mer allseende!

— Och den gode, milde Guden skulle fordo1® 
e» arm qvinna, om hon i botten af sitt hjeft9 

gömde en kärlek, som ingen magt i veriden k*1® 

de locka henne att förråda, eller att för de’1 
vika en handsbredd från sina piigter och

frågade Herman t®e

slös*’ 
„site
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l8ter' — o, jag tror det icke! — sade Blenda 
e<* någon stolthet i tonen, men mycken ödmjuk- 
et * hjertat,

Herman var nu bragt till en höggrad afharm 

artajuka, hvilket han öfversatte med nit
(|et rätta,__det heliga, det sanna.
Ni förråder denna karlek i hvarje ögonblick, 

Hrefvinna! — sade Herman hårdt och kallt 
sprider natt eller solsken öfver hvarje e-

drag, allt som den verkar mörkt eller ljust 
eöer själ, och ve — öfver föremålet d erfor, 

som lockat makan att glömma sined, — — 
a,i att försaka sin skönaste dygd!

' Håll upp! — inföll Blenda, hvarg flifliga sinne 
H^ven intog;8 af en bitter harm — fîàll upp;! 

°ss icke, — — —r- låt oss aldrig mer tala i
, a ämne! Gud, — och icke ni, Herman,
**** n

kan
öfver enig; och, om jagdrömt ett ögonblick,

lar jag äfven vaknat,----- r- för att aldrig dröm-
mer>

^ gifve Gud! r— sade Herman, och en lång
jj ^It tystnad följde, en tystnad, så förfärlig, att 
^rttlan och Blenda tyckte sig höra sina egna hjer- 

's öjupa slag. Vid en vändning af vägen ka- 

l' e Herman en hastig blick på Blenda och såg 
l^tiglansen de tysta tårar, som perlade sig ued- 

lei1 tiIjehvita kinden.

Ni gråter, min Grefvinna! — sade Herman
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mildare — Ack, om ni visste, i livilket hvarmt hjer 
ta »i kunde nedlägga hvarje sorg, livarje 
at oro och ånger, som må hända tära eder! 0,0,11

192

f sai"1'

der själsfrid, ii ii

dit
ij de»

ni ej föraktade detta hjerta, som brinner
verklig tillgifvenhet för eder, och för hvilket

eder verkliga inre lycka,
hvad farm som iielst, är dess lifs högsta g,:
O, om ni kände detta hjerta och flydde
står så öppet och redo att gifva åt eder al
tröst, hvaraf en mensklig villja är i stånd.

— Jag känner detta hjerta! Ni menar 
— sade Blenda tyst och sagta — Jag miss^1'1*6 
än aldrig män goda, min i döden tillgifna Alartk' 

och til! honom vill jag ock fly. En upprigtif ^ 
kännelse till denna min enda, — min bästa, —'11,11
trognaste barndomsvän, hade må hända bespaf3 

mig dessa ögonblicks outsägliga marter. — 
blef stum af förvåning. Blendas första ord !‘a 

de han ansett som höjden af all oblyghet, all 
förgätenhet hos den unga qvinnan; menidens'a 
vande osäkra rösten, men i slutet af dessa ®^en 

das ord låg en gåta — en motsägelse, — e»
------- som Herman ej förmådde lösa, — s°m

ntom gränsen af hans fattning. f
Efter något besinnande vände han sig hast’^ 

till Blenda och sade, utan alla omsvep: ^
Blenda! Min Grefvinna! O, förlåt min dj»r '

het! Förlat det intrång, jag vågar göra i de11 föf'
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s‘e vinkeln af edert—kanske oskyldiga hjer- 
' — men jag ber eder: Bespara blott med ett 
nej eller ja — den enkla, — allt innefattande, 

— Älskar ni denna Alarik — eller

"" Om jag älskar honomi — svarade Blenda, för-
— Ja, af allt mitt lijerta, hela min själ;

det har jag gjort, sä länge jag minns, långt
0rr5n jag visste det sjelf, förrän jag kunde tänka.

Och ändå, — — ändå, — o, arma qvinna,-
n> tro och hand åt en annan!

och nu först,------- — uppgick ett ljus
Hlendas själ. I ett enda ögonblick spred det
‘ill full, klar dager. Med en outsäglig blick

esv»rade bon detta Hermans utrop, torkade tåren Ur , 1
Uet nu icke längre förblindade ögat och sade

, ail med ett visst lugn och med sanningens

för

jorde dernti icke
sljrka 
Het gjorde jag!

det ögonblicket åtminstone, 
Ollgifvenhet för Alarik har ännu aldrig fun- 

s e*t enda gnistra förbjuden kärlek, endast en 
iSters varmaste vänskap,

. ...H ------ har himmelsvidt misstagit sig.
Herman kastade nu en blick på Blenda, som 

etl början innebar endast och allenast tvifvel, 
01'ergick, vid betraktandet af hennes sannings*
Stånds-Paralleler, //, 9.
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fulla uttryck, till förvåning, förstumning och si"* 

lige« — — tili en svag aning om verkligheltl1’ 

ocli i cleras lilickar, — — — soin de mi för 
sta gangen i lifvet 1 äto smälta tillsammans, (i‘r 

läste de allt, — allt, livad som föregick i dera' 
af den mest lågande kärlek brinnande hjerla"’ 

Men sedan voro de alldeles tysta, det öfrl»!1 
af farten. Herman körde fort, snabbt och we<l eI1 

viss feberlik brådska. Blenda drosr reshufvan 1,1 
öfver sina brännande kinder, och ett: — ”'I®c 
— var allt, hvad som gick öfver hennes lä|>l'ar’ 

när de klockan tre om morgonen hollo vid l)0,lt! 

på Lindsjö.

■>e©©69«

Blenda skyndade tyst och fort upp till sina 
nedföll på knä vid den sofvan.de Gabriella® 
bädd och Jyckte, att ett helt sekel, en bel m£#( 
niskoåider — — förrnnnit, sedan hon sist säg 

barn,—-------så mycket hade timat, — så förvant

ti«'

&l*A

rekände hon sig sjelf. Hon förmådde icke - ^
enda tanka. Förtjusning, salighet, ånger ock 1^?

'exlade med hvarandra och framstodo för 
<1as upprörda sinnen, under formen afänglar^'a 

himmelen eller straffande magter från mörk""

•lig*
boningar. Blenda var icke i stånd att urskilj8’ 
hon brutit eller icke brutit, om hon var outs®»
lycklig, eller om all lycka på jorden förs' un"1
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für henne. Nn först kände Blenda ett dunkelt,
ll,,tr'-ddt beliof att kanna tala med sin God,-----—

^""a anropa och få svar, kunna bedja och blifva 
0ri'* Men detta knnde icke Blenda ännu; hon 
,lU"'e blott älska — med nunnans hela — af idet
l’a I

r sammansatta kraft, och hon saknade bittert, 
,tl 'eke ega ett menskligt bröst, der hon vågade 
^er ville nedlägga sin hemlighet, ett menskligt 

som kunde fatta och förstå höjden af hen- 
|ts “ärlek, hvilken hon dock föresatte sig att hä- 

'ter förborga för alla, och mest för honom, 
111 älskade henne tillbaka,

'1er
<)S

N,
“tia .

men som skulle,
hon tviilade ej mer 
först af alla, för-

ÜÎV

henne, om hon icke kunde kufva sin kän- 
°ch besegra hvarje yttre tecken deraf. Så

lSe
bedömdes Herman af Blenda, och himlen
att han det varit!

,1 EU nytt, besynnerligt, oroligt lif vaknade från 
,e"na «tond hos Blenda. Hon kunde Icke sofva,
IqK

äta; hon gick drömmande till och från sina 
Hon uppfyllde hvarje pligt, hvarje skyldigs 

^ed yttersta noggrannhet, och en enda gil- 
e blick af Herman var den enda belöning, hon 
'ade efter. Men hon undvek honom mer

»n

gsta nödfall.
, gonùn, och tilltalade honom aldrig, utan i
HÖ
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Så fôrrnnno fiera dagar, hviika utanpa 8il? 
brokiga och olika ut, men som för Blenda 1,10 
voro en dimma, genom hvilken en enda sljfirn® ^ 

ste — — — och tindrade ned på henne från 
håll, der den omgifvande mängden af så 
menniskor — minst skulle hafva sökt den.

O, du sjelfkloka,— aliseende hop! Det är i*1® 
en liten profhit på, huru väl dn stnndora trord'» 

känna ett qvinnohjerta, —men hur’ gräsligt du 
drager dig!

Blendas lif hade hittills varit en Ingn’ 
Junidag, utan hvarken stormar, brännande

lU<
het1»

eller genomträngande köld. Nu åter samlade8' 
detta öfver Blendas hnfvud, och åskmoln, 
hennes förut så klarblå himmel, — drogo 8iS 
tillsammans från alla möjliga håll.

Förtalet, — likt hvarje annan skugga» ^ 
ke komma alldeles af sig sjelft; en ogenomsk'11^ 
mörk kropp måste alltid stå imcllan ljuset od*

o*

W

föremål, på hvilket skuggan faller, för att 
en sådan. Denna svarta, mörka, heterogena

pil'1®

kW#
var nu funnen, och förtalet, som länge nog »va

likt myggan kring lågan, — omkring Blett“
¥— nära och fjerran, fram och åter, —__ föl 

fick nu ändtligen ett och annat litet tusende 1 s ^ 

etum att haka sig vid, ett enda litet snökor" 

hörja sin lavin med, och från Blendas — ®n 
!ade närmaste utspriddes just dessa små PeiJl

k«1'
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k°r,î> som skulle falla i god jord, gro, spi- 
«[>!> och bära bitter, - sur frukt. Äa hade 

”“an nu ett halft ord, med en hel mening under,
" - än en hel mening, sagd med halfva ord, af 
kvinnan Britte-Julie, att beropa sig på, än en 
ll|#gan eller ruskning på hufvudet af broken ile- 
*>«a, med h vilka hon visst icke ämnade gora na- 
8ftt oiult, men som läuade sig till så många ntty- 
dfelser, _ och än en sur mine eller ett hastigt 
Svar af Grefven till Blenda — att stödja sig tid,
" — hvilket intill denna tid varit något alldeles 
"^hördt. Af allt detta sammnnlagdt reste illvill
ig, afunden och förtalet ett helt tom af bara an- 

*^§el$er på den sköna, — goda, älskvärda
från detta hall så fullkomligt skuldfria Blen- 

{\ ty förtalet gnagde blott på hennes oskyldiga 
Italian de till Alarik. Han var den första af dem, 

Sß,0 märkte detta, ty Blenda var för mycket üpp
igen af andra tankar, alt ens se eller hora, hvad. 
S()>n ej directe sades till henne. Denna Alanka 
"thHIckt, sammanlagd ined den omständigheten, att 
ila!1 fann Blenda så besynnerlig, så olik sig, gram- 
,lli honom djupt och gjorde, just hvad den skul- 
'« göra: den ökade Alariks kärlek, på samma gång 
s°ö1 den väckte honom på nödvändigheten attva- 
*a försigtig och icke med sin varma tillgifvenhet 
kas‘a ringaste skugga på Blenda, ty han *i.*te 
kä«t, huru litet hon det fortjenaile. Men af allt
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«letia lilla tvång, af dessa band, som han sjelf'd' 
lig! pålade sig, vexte hans kärlek, och, ifrån "|l

vara hans lifs lycka, solen på hans himmel, hlef
7

den nu ett qval, en dissonans i hans hjerta, 8°r" 
ofta plågade honom. Han nändea dock icke ,!t'" 
dröfva Blenda med sina bekymmer, ulan belt*^ 

dem för sig sjeIf, ofta nog i den tro, att 131o[l*''* 
kanske gjort samma upptäckt, efter hon stunda"1 
tycktes likasom litet undiika honom, och att de® 
var just detta, som låg henne tungt på hjer*a* 

och endast skulle förvärras af Alariks bekrafiel’*' 
Wagot litet tvunget, som aldrig någonsin förr L'^ 

mm, uppstod härutaf mellan de båda barndo»*' 
vännerna.

Herman------- leftle nu-------- i en inbildni"^'

verld, så skön, så hög, så helig, att knappt en C1' 
da tanke sänkte sig ned till jorden och allt
der fanns,------- - — Blenda undantagen. I!ori,!,r
ock un i hans tanka — — _ic|(e allenast d*’11 
skönaste, den behagligaste, — utan äfven den »d' 
laste, den renaste qrjnna, som jorden burit. Kar' 
lekens egoism är ändå den största af alla- ^ 

länge Herman trodde Blendas hjerta tillhöra A' 
lank, t\ingade han sig nästan att med ett vi»*1 

förakt se ned på denna unga qvinna, och svart 
sjukan lade honom denna sten i hand, som d19"
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Ostade på henne med så mycken fart, drifven,

"”•o han sjelf ville inbilla af sin rättskänsla.
Nu — var det helt annat: Hermans ögon voro 
typnade. Alarik var blott barndomsvännen, oeh 

han sjelf var må hända,--------ja, —**a n
'ar säkert,_____ty, när kärleken en gång af-
Hjt bindeln, så är den allseende, — han var fii-
'«m&let för Blendas kärlek! 1 blotta detta ord
'Ii» en hel himmel öppen för Berman oeh en full
f,isåge|se för Blenda, — och till en del må man 
He derför lasta ynglingen. Han såg, han viss- 

,t! bäst, att, äfven om hon älskade, tycktes ho» 
M samma gång nedtysta oeh bekämpa sin kärlek, 
,ll|(lvika oclt fly Herman oeh således ännu mer
Hi,'Sa i hans höga tanka. Detta hade ingalunda
Hit förhållandet, när han trodde Blendas Itjerta 
0(Hadt tillhöra Alarik; således ingick väl något
'Hilft och beräkningskonst i den afgndadyrkan, 

s"m Herman na trodde sig kunna och böra egna 
^enda, och man måste rättvisa den unga mannens 
Hs|a fftr rätt och heder: Han försökte icke med
*“ ord, icke med en blick att draga Blenda från 
H stråt af ren oskuld, som hon, i hans tanka, 
*å säkert vandrade, och som både Herman och 
^'otida i sin oerfarenhet trodde alltid kunna va

ta Hka jemn, aldrig blifva halare, aldrig slipp-
:«re, aldrig kunna vika 'till höger eller venster, 

öl(trig kunna luta mot ett brådjup, — en afgrund,



...
—tö—.—as

ïjliiph:rl }., ;
|*wi i <

20f)

utan evigt gâ uppåt, mot tlet mât aï dygd °c!l 
försakelse, som i en gloria af ljus gväfvade ffail1 
för dem.

Julen var nu slut; men alla Julgästerna v0,() 
ännu qvar på Lindsjö. Alla de olika sinnena !>8' 
de råkat i en högst besynnerlig stämning ,,c^ 

skorrade förfärligt emot hvarandra. Att g<>ra tl1 
liten revue öfver dem, förefaller den anspråksl«'“ 

antecknaren som att preludiera på ett alldeles 11 ' 
stäm dt forte-piano, för att ungefär fä höra, I|lirl1

litasl
ocli

anpass mycket eller litet stämnyckeln skall 
men, som här ingalunda fanns denna härlig® 
prisade förbättrare af disharmonier, måste 
preludiera på instrumentet, sådant det är, 
förhand göra afbön för dissonanserna.

Grefven, — i förtroende på sin egen allniae"f’ 

hade gifiit Alarik först en otydlig och sedan e" 
handgriplig vink, om att hans äldsta nièce, - pt<y 
hen Hilda, — kunde vara att aflåta. Den förs‘® 

vinken låtsade Alarik icke förstå, och pä den a"' 
dra svarade han ganska bestämdt, att han sa
te hogt värde på Grefvens godhet-------och äf‘e(l

men att han alldeles inte
de sitt bjerta ömma för henne, och gjorde
på Fröken Hilda, k»»'
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^e8 ett fermt slut pâ hela ilen saken. Delta för- 

£ryiömade Grefven pä det aldra högsta, och han 
'ar nu, dels af detta afslag, dels af sina väckta 
^•stankar för första gången på alla dessa år, 
*‘ö$8t snäf och tvär mot Alarik och ganska ond 

^a nän syster, för det hon fått — — — alldeles 
»ätt.

Qrefvinnan Dritte-Julie triumpherade, men det 
1 °nd»ka; ty, ehuruväl hon trott sig kunna förut- 
S' u!gåugen af sin broders diplomatiska de'marclie, 
^l»retades ochharmades hon likväl öfver denna 

j oe},3 aoin hennes förtret och harm aldrig 
8^dnade i oierksamhet, hredde de sig ut, likt 

I grått, otäckt mögel, öfver hvarje föremål i 
^tllriEs närhet. Hennes små barn fingo bannor, 
^‘oknarne — moraler, Lieutenanten förebråelser, 
°ntie-Amie — snäsor, Blenda—pikar, Grefven — 

Nelser, Fröken Regina — stickord för sin e- 
: fe>e<1kärlek, Alarik — sura miuer, Ulla — onödiga 

^'“iiuielser, Amiralskan — sneda, afundsfulla blic- 

ar' Gabriella — tvära, tante-aktiga rättelser, 
Japitainen — tillrättavisningar, och alla domesti- 

6r — korta befallningar och ändå kortare svar. 
Jtl(1ast Clas Ulrik och Iierman undgingo hennes 
fli!>iga lynne, den förra — för att alltid i tid 

i otid tjena som en ny påminnelse om vår död- 
^sl'et i alliniinliet och salig Sara i synnerhet, till 

hon skickade efter i grafven sin oinskräuk.
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ta beundran och vänskap, af hiitka gyllenehåf^°r 
hon ganska sparsam ligen tilldelat henne i t

— samt Herman, och det af ren egeiinj* 

ta: hon hade nämligen i sinnet att bedja I'“' 

nom öfva Hilda i sång. Hon betpämade 81ixr *

of

ligen att göra denna anhållan temlige» 
och Herman var för artig, att neka dertill, ?j°r,le 

således en gdng. ett försök, men afskräcktes f°r' 

farligt af tvänne omständigheter: den ena var 1,3 
stan totalt bristande röst, — och den andra
------------- far ett besynnerligt for ma dt bräde,
Grefvinnan Britte-Julie’s kammarjungfru kon»' 8,a' 

pandes med, och som, under namn af fotp'e!i‘' 
— skulle sättas framför Fröken Hilda, fö* 
tinder de musikaliska öIningarna vänja henne 3 
hålla ut fotterna, och på det två educations-A1^ 
således skulle blilva slagna med: en smäll* 
man bief sa förbluffad vid. denna för honom 
tänkbara inrättning, och dessutom af alla de t'“1' 

ska toner, som Fröken Hildas hals innehöili 3 
af den musiken bkf ingenting, och sedan bev»1' 
digade Grefvinnan honom heller inte med et> e"' 
da nådig blick.

Fröken Regina beredde sig hvar dag—att ^ 
i morgon” — hålla en straffpredikan för Ble<1^‘l, 

meit kom sig aldrig dertill, ty Blenda var, i°e< 
all sin godhet, dock icke af dessa menlös» ^0r 

som livar och en kunde göra sig till mästare



r» Otai» många, och särdeles dumheten, studsa- 
^ ofta tillbaka blott för hennes fina, skarpa blick, 

l*ei1 ännu mer för de qvicka, oväntade svar, som 
11,9,1 <*fta fick, just när man skulle träda in på 
^’•Isbanan» Dessutom rar Fröken Regina obe- 
*Jtl,igt elak och såg derföre icke mycket mera 

l(K än som verkligen var, och slutligen ingre- 
(*’«rade i alla hennes företag endast lusten att 

^ ^ fa spela en roll, göra ett uppseende, väcka 
Portratt eller åtminstone förundran, och, som hoit

bist

%h,\
tcke kunde beräkna denna effect eller någon

Ul|
Itm;

es triumph för egen del af sina förmaningar
Blenda, uppskötos de dag från dag, tills hon 

^btstone hun oit stilisera dem i form af ett rig- 

'hrontal. Hennes syster, den sluga Grefvin- 
ofhölt henne dessutom; ty i hennes onda tau- 
' — grodde tvedrägtsfröet aldra bäst, när 

Ct bck sköta sig sjelft, och hon var verkligen af 
e" alldeles icke utgångna arten menniskor, som

Jt t* w

r,il Utsådde dessa små frön, på det alt andra 
få känna samma bitterhet af lifvet, som 

°^gen följde henne öfver allt, och hvartill af- 

1 ott — var tjell gciim|iga urkällan. Fröken Re- 
ä bade dessutom för sin egen det ett experi-

e,*tatfglt, der hon mer skeubarligen kunde ver-

höras: hon exercerade nämligen sina niècer 
G(;k
i, "Steuer, — stora och små, hvilka alla hon
" 0 x y J j ^

c att kalla sig Tante Reine, och dessutom att



förrätta allahanda upptåg, som hon kunde i*’® 
Hera. Tante Heine trodde sig vara en stor hje 
te i uppfinning och anordning af iekar, tctbteal1 
vivants, charades en action — etc. etc., och l*'8 

je afton traderade hon sällskapet med något 

Met opus, hvilket under den öfriga dagen «8 
tog hennes tankar, dels med beredelser i 
dels med commentarier efteråt, att särdeles 111 ^ 
ket mera fick ej rum i detta, genom annat sll‘8^ 

— så trånga hnfvud. — Således hade n>an 1 
sett henne, biträdd af niècer och nevetier, dee 

mera scener ur alla de ledsamma gamla p1 ^
sona hon kunde draga sig till minnes, samt 6J 
uppträda i tableao’er som madonna, herd’11

t h ^ ^
Tnrkinna och Sibylla, huller om buller, oefl
'ille verkligen den mest bildade delen af ®a 
pets goda hjertan och fina, grannlaga ,el 
till, för att ej uppenbart skratta åt alla de

illä

ord. Och allt detta hade så mycket syése 
hennes tankar, att hen knappt fick tid t*11 
moln, som ansagos uppstiga på hennes end® 

ders äktenskaps himmei.

gli*»*'
Ids'0"

kar och misstag, som här gjordes, och åt a
örfilar: som historien, — logiken och de fr'8

red8”
sterna här fingo. Af charadér hade m®B 
■spelat: kapprock, — eftertryck, — olikhet* ■" ^ ^ 
tel —- (då Fröken Regina var både mor eC*' 
heim Teilt) m. fl. lika sinnrika och upphd®B 5,

osa
.«iie



Lieutenant Adolf, trött vid den fåfänga mödan 
alt slå små krokar omkring sin sköna Tante, bör- 

! helt tyst och stilla att utlägga dem för vår 
'illa Lila, som kanske i längden kunnat fastna uti 

j men som nu hade så mycket att bestyra om,
Mt 1'jertats angelägenheter fingo lemnas alldeles
1 »Sdo.

Niècerna kromade sig båda tva för Alarik, och 
<l(!n ena talade bara musik, den andra bara "bil- 

a,lde konst” med honom; men han förblef döfoch 
^litid för båda de'larna.

Mamsell Delaville hade i början gjort otaliga 
^Itllösa försök alt draga till sig Hermans upp- 

1*1**1'ksamhet; men, när hon såg sin möda alldeles 
för®pilld, broderade hon på sin krage med en if- 

som skulle bela heroes lifs lycka bero pa 
^ei1 dagen, som kragen gick af stapeln — —

°cil «t i hafvet, hvars vågor voro ingenting min- 

te ån behagliga.
Ulla hade under Julen haft blott tvänne kän- 

8l°r> nämligen en lekamlig och en andelig; trötthet 

Vär ‘'en första, och en stor motvillja för Lagman 

gouvernante, Mille Gertrud, den andra.
It 0,1 började längta efter ro och ett godt slut på 
^ detta besvär och dessa jemna besök från Sva-

Uapitainen var outtröttlig och en verklig Ho- 
l"s taufe o; ty han var ordagrannt öfver allt. Han
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fullgjorde nu sor» vanligt alla Grefvens tipP^rit^ 
och dessa voro mänga nog och bléfv» 0cra ^0< 
Jivar dag; ty Grefven hade sa vant sig att ^

sina befallningar till inspectorer, bokhållare» 
ladufogdar och andra domestiquer gå genom ;Cr

soinpitainen, att han nu mer nästan var att anse 
Grefvens porte-voix. Dessutom rangerade I'8'1 

spelbord, bjöd omkring kort, 
troligt, och Ulla soin oftast,

hjelpte Blenda (l
lagade svansar <> clt

öron, armar, hen och hufvudetr på barnens 
saker, skaffade tillsamman allt livad Fröken 
gina behötde till sina dramatiska föreställning8^ 

bultade in tnibb, placerade ljusen i tableauerl)il' 
ritade upp Boone-Amie's mönster, copierai!® t>olt 
iit broken Ililda och formerade svartkritor åt F'11 

ken i bilda, hiilken ritade ett portraite, af 
da, så jemmerligt fult och med så sned m»11' 
Gabriella sade: "så ful har mamma aldrig

IIe'

vaf*tf 
0' 

•à»'
inte en gång när mamma grinade så illa, då 
rik sjöng tusen gånger — Bianca för sista g
gen — på en dag",------- och Clas Ulrik PSst°d

att ”poriraitet var vis>t inte likt — vackra »,a'n
»‘a Blenda, men väl hönsgumman, som dog a 
slag, sä att munnen drogs på sned, och stod I'*1 

snickarka m ma ren”,
plånliga drag fäst sig i gossens minne

en händelse, som med °11

Alarik var mörk i högen och umgicks mc 
för hans hjerta — grnffigt plågsam plan, den

cd C
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1*» nå gra månader åtminstone — Jemna Blenda ocli
‘“Utlsi

stad
ja samt följa med sin Tante till Stockholm och 

“a der, tills de vanliga mötena skulle börja.
trodde sig finna, att det skulle gifva allt det 
förtal, — hvars tillvaro han redan uppvädrat, 

"" <1(;ss dödsknäck. Men detta hårda beslut gjorde 

.'1|l0|n Blenda ändå tusen gånger kärare, och nu 
Jorst niedgaf han upprigtigt för sig sjelf, huru 
ft'Usäg!igeu hau älskade henne, och burn hela hans
Hfs fröjd eller ve endast berodde af henne.

Och Amiralskan! Hvad gjorde hon under allt 
etla'- — — Jo, hon var sjelfva artigheten, al It id 

och vid godt lynne, alltid den, som jemkade
% °ch styrde allt till det bästa, det kunde blif- 

1’adtade ingenting, och berömde, så v id t det 
( f "löjligt, utan att gifva sitt goda omdöme för 
t ^cket dementi; låtsade sig aldrig se och höf'a- 
I ***> än man ville hon skulle det göra, men sag,.
>£k och fattade allt,.--------ja, just alh!

«on insåg nödvändigheten af Alariks aflägs- 
e på en tid, och, ehuru detta i denna n/o- 
var henne mindre välkommet än någonsin,

„aSle hon dock under hans plan att på sam-
0

gang «om hen lernna Lindsjö. Hon märkte-

. ïsjeifv a Blendas stora hemlighet var knappt 
''o»
. or» sådan för henne: hon hade märkt sin dot-

I 'odnad några gänger, då Herman inträdt- 
"n i ,

tad'e märkt den olika expressronen i hennes
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elle'röst, när hon sjöng, och Herman rar ute 
inne, hon hade sett, hum Blenda, förekoffln,äl1 

de, vänlig och artig mot alla, likväl undvek 
na unga man, som ingalunda tycktes g’ör* sig

li>aU 
nä|)! '

förljent deraf, och af allt detta slöt hon, — 
endast en så lin och slug qvinua kan sluta 
ligen att Blenda kände hearken köld eller likn(lJ 

het för den intagande ynglingen, och att hat ^ 
liöfdes ett motgift, som skulle vara kraftigt och si 

beräknadt och framför allt icke af den sort, s' 
förvärrar det onda och allt djupare och f°sta 

låter det slå rötter. Att förraaningar och va rih11*

gar, böner och aflockade löften voro af dense1

re sorten, ansåg Amiralskan för fullkomligt
och hade ganska rätt; ly, när dessa icke emaf|i;

från urkällan för allt godt, — religionen, 
äro de ganska svaga och otillförlitliga me 
hvilkens hand som helst, och Amiralskan, ë 
ofta rättänkande nog, af vana och instinct, 
genom erfarenhet, att deraf bli goda résultat01-’ 
de dock ingen förmåga att taga sina grunder, si‘,a 
gumenter och skäl ur denna rika, outtömlig0 ^ 

Hon utgick således från en helt annan puukl 
trodde sig, medelst väckande af Blendas arohit* ^ 

fruktan för tadel och missbilligande af sin ege'1"'1' 

kunna dämpa det onda redan i dess linda; ty ho* 
de dock icke, att Blenda så fullt, så oinskränkt re ^ 
gjort för sig sjelf denna gryende känsla, od> °n
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1 "S* mindre, att den utgjorde den skönaste, — rö- 
ls*e, — rundaste sol, som någonsin brunnit på 

^'gliiigens hittills ödsliga lefnadshirrimel. Ami- 
ä^au låtsade sis således märka intet, men ställ-

l| °
°^a sitt tal till sin dotter i en form, som ef- 
^t'niies tanka snart skulle döda en eplierne- 

Pltantasi, lnilken blotta ensamheten och den
^ I j. '

11111 *ng, som sjelfva det poetiska landllifvet med- 
ftr‘ — — ofta fiirmå alstra. Alltså sade «len 

modern, en afton, då Blenda stadnat tpar 
|, *lenne, sedan inan tagit — ”god natt!” — — 

ilSnm hände Ise i is oeh i följd af ett föregående 

—• — till sin dotter: 
k"' är en allt för hygglig karl, — lilla Clas
U1 j> j I t

<s informator, det måste man medgifva, oeh
m»„ ... • b

8'Ommer ofta nog, att han är en 
Sil framstår det helt bjert ibland, särdeles i 
Plebeiska omdömen öfter saker ocli ting,

och smak—och vanor,

cil litet bokvett — litet förmå uträtta i det 

’ denna Wilson, till exempel, — — kan

an borde vara nog modest att ieke lägga sis
Hvad det vore fasligt, att till exempel af

rtll>e!le r caprice attachera sig till en sådan per- 
ni I;

Uvad ens känslor
l^l ocli med fördomar
« kali, 

y! i
'aS vill ej ens tänka derpå! Men det bevisar

w ett par vackra ögon, Htet skickliga ma-
r

^■l»j

H - «tu nieu iiioiuiiiii — — (som han visst 
ji kalia dem) ofta skulle få för hårda knuffar!
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visst ingen förebrå personliga fel och bristen ^ 
preventionen, ilen hos oss rotfästade prevent)«11^ 
(len kan, Gud nåile oss, ingen heller me« "‘r j( 
strida mot, och i mina unga dagar h a tie det |)||,

lifmi; lika omöjligt alt tycka om honom, I*""1
.lagden mest osmakliga af iår egen caste. ""r(|0iH 

g/ijter inte, hvarföre; men allt ifrån min har" „ 
liar alltid tanken på informatorer i allmänlt''1 
rit mig en pläga, »aril förenad ined förcsta ^^ 
geu om nattkappor, — lånade kläder, — " „ri)f
madt har, oskurade tänder m. m. in. m ■» " j8j.h>«ra

blotta idéen olyckligtvis — och orättvist ut'ë’ Je„, 
medgif»er det, — dégonterat mig för hela f®* ^ 

Amiralskan låtsade icke tnärka den starka 
ii a d, som täckte Blindas kind, eller den '10Jc It 
med Inilken den fina ofierläppen böjde 
det något litet siäfvande i tonen, då b1'" 
rade; ^ait

— Ja; — men inte något af allt detta »3l1 jS„ii 
med skäl förebrå Ilerr Wilson, huru b«I1( 
han än må »ara. ■•A-

O . 4 V H1
Äh, nej, — genmält« Amiralskan —- njr 

om! lian är ganska skicklig ocli städad, " 0(-
sinne i b»ad soin syne», och han pårninner n'1- ^ 
ta nog en horribel historia, som jag för O'1?0,**, 
sedan hörde om en af mina bekanta,—1 Ü r°|Vck3' 
som är enka, och h»ars barn, till hennes 0 - p- 
lärer bafva fått en nog Celadon med en A ()|jii 
physiouomi, som alldeles för» red lijernan I1 |t(ill

A » .................. 1 _______ • 1 _ * 3‘ i*stackars ungdoms- ocli pensionskamra t, sa 
nu, ifrån att ba varit ett väl anseddt fm11'^ å0 
ocli estimerad hade. som husmoder och ,[l „ib 
famille, knappast kan talas om. Åtminstone (|et 
viker man det, så vidt som möjligt, och' 0 |(iaii 
sker, så är tonen förfärlig. Och I i k a f u f f t 
inga egentliga be»is på liennes amour, en1 ** aii' 
lösa gissningar, nästan grundade på ingei|,,! c pi, 
nat än hennes förekommande sätt mot iisf«r,n
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>lr <hi!i presenter samt en inbiten » a na a tt vid
* ln oj lig a tillfällen behandla honom och umgås 

honom som med en jemnlike. Kanske hon
I, hgst oskyldig, — stackars menniska! Klen i- 

, ertid ser
* * *v a r a 

gliet och

>(l 
Sr i.

man, hur’ fö ■ fä r I i ä> t försigtig man 
( * « ni mot delta slass folk samt, med den yt-

rshi artighet och grannlagenhet, ändä alltid båi-

gaf honom, endast

i » »I,

’iM

V f|

bellt) I

Ii
^ h t a dig, fö r Guds skull, för dylika lappris- 

sade Amiralskan — och kom för all del 
t hvart enda ögonblick, —att, huruhygg

en nes kind. \ itinade om en helt annan tro.

pä en vederbörlig distance och imellan 
''eh dem resa en viss osynlig mur, som pä in- 

^ 1 'hla nägoiisin hör of» ert rädas. Aek, jag var 
att i mitt enkeståud ieke hafv a söner, 

Jhttm alla andra bekymmer tlerfiir, hade jag 
U äfven fält ikläda mig att hafva dessa — 
^Ul m r'’u hesketlliga och hyggliga, men oftast 

vilsamma, herrar informatorer.
, “lend« lätsatle väl skratta at allt detta; men 
iiir|)tS hjerta slog vÄldsamt, och hon stammade 

|(i när hon lör modern berättade, — ”likh— 
händelsevis", — Hermans oegennyttiga, arti- 

"Dilta f'*tlt bestämda sätt, att äterlemtia 
ijii(|‘,:BkUpji, Grefven 

l! \jelfv« bnursen. 
k|^ ^'htralskan häpnade, — ty nfver Blenda* en- 
t. oerättelse lag dock en soldager af beundran, 
ii, I l'å intet sätt undgick den sluga moderns upp - 

rk*»itili«st.
■'te hade du virkat ilen der bnnrsen sjelf? 

''«trade Amiralskan med låtsad likgilli ig bet. 
t|lt ,!,d — svarade Blenda och anlitade äfven
^ hja förråd af artificiell liknöje.

Osch; — sade Amiralskan — Det 'ar för 
^H||,,1 I j1!U| ,, t a f, att dl! gjort den?
\t vet, — — det tror — jag jost in*e. —

Blenda; men den starka rodnad, som f» r-
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och instruera il oeh skicklig 
är lian likväl en I ii form a*0 r

lig, hum bildad
ock är, — så — — sr »an iinai en ............... (
maste så behandlas, på del lian inte skall 
en handsbredd öfver den barrière, ►om i»'1 e^fc.(i 
iset dock står irnellan oss och denna klas^- 
laga äfven, söta Blenda, — att din man 
honom någon passande present, nngetär a* ^ 
värde som de Soit' dncaterna — och kanske ^ 
derutöfver, fy att stå i obligation hos HUio^ j ([( 
är en plåga; och livad jag, — om jag får 
min mening, — kallar för en högst inalp'“ ,j[t,i 
stolthet och sjelfsliindighet, ja, till och ,lltl 
impertinence, att så (1er återlemna en ■'u „ . 0- 
som ma» fått, — — de.t tycker han >isst 31 jjt, 
got särdeles högsinriadt, — ridderligt, — Ro,!1 
— högst charmant — med ett ord, — °c 0 
fullkomligt — i hans tanka — sätter hoH(,fl ^ 
niveau med oss. Han besinnar <lå likväl tHte^f cd 
när man kan taga emot lön och daglig kost^^|, 
enskild person, så är det en rätt opassande ^ 
högfärd, alt ej af denna samma sin princip3, ,r 
na taga en cadeau, den ma dä sedan be*1* ,|(it
ningar eller hvad som heist, saideles w*r j(,t" 
verkligen är kä hederlig och titan allt nu'^jj|id1' 
rie, som bär var händelsen. Nej, min söl* ],»( 
da, tro mig! — Deras stnrsinne och sina" \ %o,if
förstå vi oss ieke på; det ena lika så li!t,

videt atxira, och derföre — — lemna _ (||i 
ock i deras värde, — och böra tacka Gu‘h 3 jj(dl 
dre vi komma i contact med denna *"1 ^ jr»^' 
här predikar jag helt onödigt, — tilläde # (|1 aH
skan, leende — ty detta förstår du och j 1 '. l)H^ 
fullt ut lika väl som jag, och, hade j»C (je o1** 
'it så uppskrämd af den anekdoten, jag ,a a t et1' 
nyss, så hade jag troligen aldrig kostat c 
pä detta onödiga ämne. |9,] t'1

oakt7dfl‘0>lBlenda började genast ett nytt, . ^,.”lU.i*'
vara quitt det förra, och ändå,
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i'.k'inde oailla modern att så tala,I.
'leië
lar

*15 hon
jflitu
“a«.

var hon a t ! -
iele8 af sineeeo tanka i denna sak. — ”Mamma
lïr lilt,------1 ||vall alla andra beträffar; —täuk-

- men Herman är ett undantag! — Her-
ensam! __ l verhielt finns blott en som

—--------och det är Herman!” —
1 den omtänksamma, för sitt barns väl och 

tende — bekymrade moderns belägenhet, var

ar

I)?1 v's$t ganska förlåtligt, — ja, mycket rätt, att 
^ hvad hon kunde, ■ uppleta .hvarje lofligl me-

fiir att redan i dess första början qväfva detta 
(] \ogrSs af tycke, eller, som hon trodde, — af
‘mi

hos sin dotter. Hon visstef.jrjagad phawtasi ---- — -
J.1 v51, att iånsia, torra, sedolärande förmaningar 
. ett ungt, lifligt sinne ofta verka alldeles mot-
i. en af hvad de skulle, och, i hennes fullkorn-
It'lfl'a „ n » ■» l .oförmåga att utgå frän den enda sol i meii- 
,1 . linnet, — hvars strålar aldrig bränna, — al- 
f.r,S Gulina fördunklas, aldrig motas, — aldrig trät

ett

klf«ft, -____
föremål, sorti ej smältes för dess heliga

"hl he t.
valde hon, hvad hon i sin andeliga 

^ -„i, — men stora, verldsliga erfarenhet och
]," "»ga bekantskap med qvinno-hjertat i allmän- 

— trodde skulle verka mägtigagt, — nämli-
yu - - -den all kärlek dödande afsmaken.

a" man bara komma derhän,” — tänkte bon — 
3 Blenda finner något hånligt, något vidrigt, 
>(aeot fö,, hennes finkänsla stötande i detta — 
5cke’, — så försvinner det snart, utan att lem- 

(1a minsta spår efter sig.” Att tala upprigtigt i 
ämne, ansåg den kloka modern icke Heiler 

3 >’ätt; ty hon visste för väl, att ofta nog är en 
s , — endast ett litet obetydligt snökorn, som 
J^ter bort *.f sig sjeift, om det får vara i fred 

to, - men blir, ntaf tal och uppdrifna tan- 
0 f 'lerom, en lavin, som kan hota med förödelse 
/' qval det hittills lugna sinnet. Modern gjor- 
jj Liedes rätt, och ingen må fördöma henne, att 

n gjorde, hvad som varit ända roitlioner gån-
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per rättare, nämligen räcka den tinga dottern P 
de plig(er, de heliga eder, hon trampade 11 rl^ 
fotterna, blott med det farliga, men sä vam^ 
vågstycket, att i sina tankar inrjmma en fr|,l|jj 
mainte fdrhjnden bild, och att i sin phantasi <e 
denned, äfreu med de bästa, de renaste töres'1^ 
«er, att dessa hägringar aldrig skola blif'a v®r 
ligheter. _

Unga qiinna! Om du vill lefva lugn och ly® 
lig och fri frän ångerns gnagande ma'k, »a 
rym än aldrig i din liiliga, varma inbildning 
dessa — ”främmande, förbjudna tankebilder ’
»y dessa. — — men icke ödet, icke nienniskot 
— icke exempel, — — icke något af alltdeh 8 j 
man så gerna anklagar, — är det, som dragé1-'1 , 
i den afgrund, ur ti vilken det i ill jälte-kra 
att resa sig, Inan man hunnit sjelfva den foi**
liga bottnen,--------ty från denna — tror man
past att någon återvändo Hirnes, och säkerbi? 
ingen, som någonsin kunde medföra varaktig1 |u- 
och rotfäst iycka, — i detta lifvet åiminst0
‘T y i ånger, — i sträng bot och bättring

troligen
ka"

ing®"väi kanske finnas ett hopp, meji 
känsla af lycka eller tillfredsställelse

Hur’ skali man således få mennisknrn* 
skämmas för sina onda tankar, likaväl som f°r 
■na onda gerningar? e,

J, store moralister och förbättrare oc^ <, 
form-predicanter, — — uppfinnen dertill ett. ((\. 
del, och menniskorna skola blifva änglar, och.) 
lifvet ett paradis! Men nu eger ing endera ru«1'

Julgästerna började tänka på hädanfärd. ^eo 
da suckade djupt, när hon hörde den inner 
älskade modern tala derom, men andades £r* 0tt 
hitt, då den öfriga familjen ordade om nPl’’ ljfl« 
och atresa. menniskor i allmänhet (niä> ,,
ga} — visste, huru litet välkomna de äro hos
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lt|j nr i allmänhet, — — — hvad mennukor i a 11 - 
då sutie oändligen « i i I ! a, der de »»ro och 

Ij,1 e 'ara! Men nu resa alla — hade de, som 
,()(l '^Ikoinna. hvart helst de styra kosan, ocli de, 
** '»«wi tänker på, om de äro trama rande eller 
I, rv*raiule, \och de, som »Ha önska mätte sitta 

i sin lilla ro, — Ocli alia dessa ineniii- 
v_"r r«sa, dels for att det nu ar så lätt att resa, 
v ’ ' Is för att så myckel ropas ”välkommen” — 
„ °c,t' all egenkärleken ocli sjelfviskheten «öra 
(fl‘“'skorna döf»a för Fru Lenugreii* bekanta
fe 'r»au till ”välkommen! Måtte alla onödi-
I%«,'CXnnde och alla rätt egenkära rescinde — —

denna lilla anmärkning i nåtrot litet rum af
och de goda, de älskvärda, de tre/liga 

IJ- "de komma hit, komma of ver allt — och för- 
J °ch glädja med sin närvaro!

äfv '*refvinnan Britte-Julie kände en ilskefnll fröjd 
t,Jr »tt ha väckt sin hroders misstankar pä harrs 

»laka, och att Blenda, ofta nog, utan att ana 
lj,l e"j fick uppbära frukten af Grefvens vresiga
'""la Grefvinnan var så mycket bittrare i sina

'"okar mot Blenda, som tion heit och hållet
L ,8 henne för ett hinder, att den plan, hennes

Blt' !l»ru mycket detta än skulle ingått i Gref- 
önskningar. Fröken Regina tänkte hvar 

C, pä en ny period i det uppbyggliga tal, hon 
Hj|!a(*e hålla för sin unga svägerska, inan de 

åt; men båda systrarne biefvo högst flata 
t|( "mildrade, — ja, nästan litet stickna, —när 
t(p Blenda sjelf finao höra, att Alarik lofvat 
hn tenues moder följaktig på hennes långa åter- 

t !'jl Stockholm samt ämnade sedan tillbringa 
'intern der.

fjjjl Alariks heslut hade i högsta grad för-
°»h smärtat Blenda; men, då Alarik med nå-

Uppgjorde, aldrig kunde gå i verkställig-
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gra få ord gjorde henne uppmärksam p"
dumma prat”, — som kunde uppstå, och 
redan af Herman var något väckt derpå,
Jiou fullkomligt på nödvändigheten af detta * “ 
men for sitt hjerta och sin dagliga trefnad »s*1 ^ 
hon sig göra en oersättlig förlust. Uppnjaua< ^ 
Alarik, och icke utan egna motiver dertill, ‘ 
hon dock för alla, Inirtt inycket hans snara l>3lJ 
färd grämde tienne, och Alarik kände en s'l'i’il0. 
sam njutning af att. se de många tårar, som d'jj 
da, älskande Blenda tyst, och endast sedd 3 (
nom, fällde vid. tankan på hans långa ^ran'^\- 
Alarik kände nu hela styrkan af sin kärlek, * .

............... .. ’ "" helade, att han var fäst vid Blenda för 
och att en annan qvinna aldrig kunde intag8 
nes rum i lians hjerta, ocli den bittra tanke” .p 
en ung man, att den enda qvinna, han Iia£.° „](- 
älskat, den enda, som kunnat göra hans lif •) ^ 
ligt, — — hon tillhör oåterkalleligt en annan, $ 

denna tanke förföljde honom nu nier i.8ij 
■ • ’ • •• had” 1till rî 

erkWj

han vill” all,,--c

och dag, och i denna sia smärta — — » 
blott en negativ tröst, — — — som han 
med förebrådde sig, — ty Alarik var en v”r 
god menniska: Han trodde, — —han ville » 
stone så gerna tro, — — att äfven för 
lugn och ro hans frånvaro på några månader 
le vara nyttig. . . flfjr-

O, huru skulle ej Alarik vridit sig 1 8 . sgD*
kans ormbo, om han vetat, huru det såg 1,11 UpP'tillbedda Blenda« arma hjerta, om han d«r . >flt, 
täckt den främmande gestalt, som väl ic,t<^^ 
trängt honom, men som antagit ett rum, varjü 
hittills gtangdt, så vä! för Alarik, som för " gp 
ai|nan manlig varelse! ' Ty Blenda hade “i,? gjfl» 
skat förr, och må hända var det just AlarlKyjjäf'. 
hittills vaktat ingången till detta tabernakel a j6, 
lek, soir, nu inrymt plats för den Alarik mi»8* v'1

Ska på Andra Delen.



Tecknade af

jôrfrtffrt«« i iff usine nut.

Såsom uti ett strängaspel och säng det 
Aöres cn sammanstämning af olika mo- 
dulationer, så af lägsta, mellersta och 
högsta stånd sammanljuder ock en stat; 
och hvad i Musik är Harmoni, är i Sam
hället — Endrägt.

Tankar af Cicero.

®emtade ur ’’Den Blå^Boken” — af Geijer.)

TitEUJE lUBiiisar,

M».
Zacharias Haeggstuöih,

1838.
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TREDJE BOKEN.

Våren o cl» SoaMinurcn.

Sä b ml j/ig; — men hän gick ock vintern lång, 
Och med sippor stränderna strös.

^ Ur ”Vikingen” — af G e i j e r.

É|K'^Sii(Ulig«n stundade den på en gång efter- 
ai,Sla{]e ocij fruktade afskedsdagen, då alla Jul- 

, S ert'a skulle återvända, hvar och en till sitt

^efvi
^vs
"eii

Kall och tvär, som hon varit hela tiden, sade 

vi»nan Britte-Julie sitt kantiga och hvassa 
■i och Fröken Regina var visst litet glad, 
ü't'ven litet ledsen, att hvarken hafva hållit sitt 

e^cr nu behöfva hålla det, ty Alarik gick li- 
*e®klädå som hon sjelf.

I„ ^ voro underliga, de voro raångfärgade, de 
if> Ur oändligt olika källor, soinliga alldeles re-

’ "ndra upprörda och grumlade, —------ .de
ht‘ som Blenda fällde vid sin moders och Äia-

%
^ afresa. Saknad, en hemskt skriande aning, 

aldrig torde få återse dessa sina båda äl- 
vänner i lugna, glada tider, såsom fordom,
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— en fruktan, att nu mer icke hafva någon 
förtro sig till, en anger att icke redan hafva§}°l 

det, när hon ännu det kunde, ett samvetsagg 
för bâda doit, livad som föregick inom Ireiine, 
slutligen ett missnöje med sig sjelf att icke d°r' 
icke rent och fullt sakna, — utan äfven känna g 
stor af en glädje, som hon hatade och afskj1^ ’ 

öfver att inte mera hafva dessa allseende 
skarpa ögon att frukta, — — w *— — s ^ 
voro de bittra känslor, som uppstego hos l^e"

re-

öd'

od»

<le

Amiralskan och Alarik voro de sista, son» 
ste. Dagen var ganska blid och vacker, hel» 

milj en och husets öfriga personal hade ^ 
iära resande ned till vagnen. Blenda stod I»1’8 

och säg pä den allt längre och längre bortru Ilad de

och s',a'
i#•ru

vagnen och hörde på det — allt svagare
gare blifvande dånet deraf, och stora tårar
likasom af sig sjelfva utför kinden. När hon
de sig otn, sedan hon icke mer kunde se v3^11 

e i id
voro alla uppgångna utom Herman. Luta1 ^
en pelare, stod han ännu qvar, och vexla^e
blick, så talande, så full, att inga ord ku»‘*e'

« tf()S
det mer. ”0, att jag kunde ersätta oc» 
dig!” — — — hviskade Hermans blick,
Blenda talade, otn huru ensam, huru fattig
vore, — om icke------------—------------- Med
de icke ett ord, utan gingo tillsammans stor» ^ 
pan uppföre och skilj des efter en förnya^

ed)
ot

.«h
liod

6»'
trap'
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,l ‘ "j(l af ett svagt leende, som dock sade: ’ 0, 
'■aiI vi förstå hvaraudra!”

Inkommen i sina rum, rådde for Blenda en 
härlig tomhet. Nu forst kände hon fullkomligt, 
|l,a(I Alarik var för henne — — och, om man ville 

1|lnfcfatta delta i ett enda ord, så blcfve det: oum- 
>a,'lig. Glädje, tröst, värn mot allt ond t, skydd 
ll)r aU fara, se, det hade Alarik alltid hittills va-
N t

' ~~ — — och nu — — fanns han icke mer,
^ och det just i ett ögonblick, då Blenda —

afst af alla — hode be hö f t honom. Det ünns en
J*llska p, som ieke just uttränger, men som ändå
°r(IeIar kärleken. En sådan kan dock endast en

^ *nila bära i sitt rika hierta, och föremålet för 
. j >

(’ylik vänskap måste å sin sida dock alltid gif- 
V(, J

nenne första rummet i sitt hjerta. Detta var 
^8t händelse» i mellan Alarik och Blenda, och, om 

ar‘k hittills hade varit Blendas glädje, så hade
ll an
tia

I detta ögonblick biifvit att anse sorn Blen-
'fyddsängel. Och just eld skulle han aflågsnas!

"St dä skulle ödet masquera sig med den vidri-
*S,ft af alla larfver: — förtalets, afundens och il-

atls> -— — för att jaga honom bort.
®lenda hade ett beliof af att till en mensklig

k.,el8e låta sitt öfverfulla hjerta strömma ut i
irlnksfnlla ord. Hennes make var ingalunda det 

<0

»a

’Of

‘Ula
ernf*I, som härtill kunde väljas, utan på den 

Gabriella slösade hon nu sitt öfvermått af



kärlek. Aldrig hade barnet varit henne så 
så dyrbart «om nu. Sjelf ett barn i sinne 
allt, liade bon hittills nästan glädt sig och r'

oc"
oa*

sig åt den lilla, söta och alldeles undersköna (lie-

; ma"
rrlfllh

kan, soin åt en stor, vacker, left ande docka 
nu sag hon henne med helt andra ögon och 
de sig åt, att hon dock egde nugot, som h»" 
de fick och kunde älska. iVIed på en gång ^ 

moderlig och barnslig förtjusning tog hon 
lilla i sina armar, har henne ur rum och i rl),(' 

pratade och lekte med hentie hela den iånga 
lösa afskedsdagen. Gabriella, hittills otaih 
Blenda så mycket sysselsatte sig med henne»

i»

å sin sida alldeles förtjust och stod nu icke 
skilja från Mamma.

lid#'Som Gabriella hade alldeles ovanligt
utbildade själsgåfvor och en fattning, sä

före andra barn vid hennes år, föresatte sig 
da, i sin ifver att roa sig och sysselsätta sig
hentie, att börja läsa med henne, och med stor

8»»Jvåning och glädje fann hon, att detta, annars s" 
liga, värf skulle med Gabriella endast blifra et* 
verk; ty hon behöfde blott ett par gånger lek"1 

de och skämtande säga henne en bokslafs **af>1
doch barnet — kom icke allenast ihog, h*a

ren hette, utan kunde äfven rita upp den. 
roade Blenda outsägligen, och i sin modet

6tolthet och barnsliga glädje var det henne, o»)"]'

lilc"'
iiicd

ßr
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ljît aU icke meddela sig till sin omgifning; men, 

Grefvetis sträfva och beständiga anmärkning: 
tjenar det till, att börja så tidigt med ett

arn> helst en llicka?”------- och Capitain’s dum-
“s förvåning, och Ullas hänryckning — inga- 

"'la svarade mot det bifall, Ulenda ville haf- 
'' vaiule hon sig stundom, rodnande och med o- 

röst, till Herman, för att berätta den lilla 
^Uellas framsteg. Iierman, med ändå vida me- 

erfarenhet af barns — sena eller tidiga intel-

"Hvad

h

6ci(iela förmåga, förundrade sig mycket öfver 

a ovanliga och tidigt utvecklade fattningsgåf-
Vj

’ 'Wen bad äfven Ulenda gå varsamt till väga,
^ eji — som han sade, — drifva den späda pian-

8,1 för fort. Detta gaf någon gång anledning till

, 8amtal mellan dessa båda varelser, som, med 
kä^-
(I
a‘^kens brand i hjertat, dock — hvar ä sin sn-

föresatt sig att undvika hvarandra och för- 
att j botten af detta bjerta innestänga den 

som hvart ögonblick ville göra sig luft. 
e,,|Wan, som ändå mer redogjorde för sig sin 

°ch den smala väg, religion, dygd och för-
"Uft
"»ed
hk
Sen

il|u!
Iunri

hefallde honom vandra, tvingade sig att 
Ut'er och ansträngning arbeta pa Clas Ul- 

Samt på sina egna framsteg i den lärda vä- 
’ men Ulenda, nästan endast ledd af instinct, 

e Wogsamt, att endast Gabriella kunde rycka 
från den inbildningsverid, i hvilken hon
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leftle, så fort hon var ensam eller icke syssel*a* 

te sig på ett eller annat sätt med sitt ”lilla bar* ’
-------och derföre hlef detta henne för hvar M>

hvar stund, kärare och oumbärligare. Endast « 
hon lekte eller undervisade henne, 
mans bild för ett ögonblick tvingas åt sidan 
antaga en väns gestalt; men dessimelian 
han i hela verklighetens och inbildningens 
trollning.

Gabriella, likasom hvarje liftigt barn,v*r ^ 
tjust öfver, att man så mycket sysselsatte sig ,nt 
henne, och gäldade med kärlek och den 
största efterhängsenhet all Biendas möda, 
lång dagen var, såg man sällan Gabriella a"

kunde

franis*0^
för-

städes än vid Blendas sida, med sinbok, sin 
ka eller endast smekande oeh lekande Wel'
— ”vackra, söta Mamma”, 
henne.

som hou

iiiflr

do®'

.n»i#

Några bref från våra trenne vanliga corresp0 

denter kunde må hända gifva en liten teckning 
^enna tid, som nu var inne, för dem n.b.i s°^ 

hänna claven förut; ty annars äro dessa bref, f,,fl

de mesta bref äro, nämligen blott------ —■ e°
utomkring verkligheten, bvaraf man endast 0 
tydligt kan döma till dimensionen och form®11 
tafian, men som ingalunda talar om slyckets färg'



S»

lon> skuggor och dagrar. Det vore väl synd att 

att de mesta menniskor ljuga i href; rnen 
en modification deraf kunde man väl våga

siiSa,

fö0tSvara, att få — deruti tala sanning, t dessa

men oförgängliga, små vittnesbörd målar man

‘lan
S a ijjj

eHot 
“»itt 
Of.

1'eldre, sådan man ville ocli borde vara, än så- 

nian egentligen är, och man skrifver tjugo 
ger: — ”Jag lider djupt, men orättvist!”-------

en enda gång: — ”Jag lider; men det är
eget fel”, då erfarenheten likväl och

vertygelsen — hvarje ögonblick bevisa och be- 

) att af tjugo lidanden skaffa vi oss minst 
l*itton sjelfva. Och vänskap, och tillgifvenhet, 

C,t luften att tj ena och hjelpa, att anse en an-

''hiia 

>1«

''ätt
8 sak som sin egen, — och tacksamhet, — och
v*sa, och styrka, och medlidande, och stolthet, 
°fubbliga föresatser, och oomkullkastliga prin- 

!ller) och många andra sköna och härliga dyg- 

> som man nu ej en gång minns, huru runda 
l'olgjutna, huru okringskurna och dager-bely- 

från alla sidor de kunna beskri.fvas och af-
"'^las, .
^ s°la sig i bref!
**>ed
%

ko
8a
"ib

huru ligga dessa ej uppdukade 
— — Men detta kanske 

rätta; ty de skola någonstädes finnas, efter 
ar° döpta med egna namn, fast vattnet ofta 

H listes ur Lethen. Och dessntom, huru mån-

8vängningar, huru många kringgångar, rundt 

V(‘rkligheten, låter nian icke de.n arma pennan
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....................... ................

KS?

stundom göra! Nej, nej, ï bartiskor vaudra än*11* 

alla de, hvitka tro på den g ann inge o, som kor»(l|t: 
per posto! l>et är blott en enda sort bref) sl)(l 
tala fullkomlig sanning.- — de, som kräfva l>('" 

ning ar, — och gå en enda varietet af arten, 
nästan alltid talar sanningens rena språk, —' 
minstone för ögonblicket, då de skrifvas,, ofl)

— ocbke just för det, då de mottagas, — 
är de bref, som kärleken ristar med eldstift-
liafva sitt eget språk, oefterhärmligt och !iaI1

t rC"uttryckande blott ined ett ord, blott med ett 1 
ke» — — den grad af värma, som finns i f’jer 
tat, eller den rimfrost, soin redan fallit deröf‘c 

den tnå då vara aldrig så lätt..
Sedan man nu förtalat och förnekat värd®19 

de flesta bref (ty undantagen äro in a rgfad^*?8 ^ 

så framlägger man dock trenne dylika, men j1’9 

för att bevisa sin sats»

Herman till Henrik.
Du kan icke begripa, säger du, b vårföre j 

ej under en hel Jul bar skrifvit. Huru skall j,l? 

då kunna begripa det sjelf? Ty du känner naig a" ^ 
bättre än — jag sjelf, och du vet således, 9 
min villja ofta är passiv, när den borde vara ac!! 

Ett stort fel! Men icke hos mig, utan hos 1)1 
villja. Med en sophism är jag således ifrån (!l"



ffå*?ai men hundrade sådana skulle jag hafva till 
ä||(!s, för att göra dig begripligt, att jag icke 

ltlnni[ skrifva; ty, att taga sanningar, för att be- 
>l8a det, lönade icke, — vore att kasta bort ean- 

t otid; ty livgrken du eller någon annan 
tro derpå, eller ens begripa dem. 

ött frågar, om jag vantrifves nu, likasom i
Hn.------- Nej, — det gör jag ej!----------Oeb,

att nu bespara dig frågan: ”Hvarföre?” sä 
H»r jag i förhand: — ”Det vet jag icke!” Och, 
^ du ändå envisas, att göra denna fråga om i- 

*««,
"Da

får du vid Gud icke annat svar än:

4,

ei är nu en gång rnertniskans natur” — — att 
fmbytlig och vacklande. Ilar du läst Jakob

%? — Gör annars det,------- icke just för dess
^’detes stora värde; men säg mig ändå, hvad du 

om Dominus, när han söker sitt iäkar-recept 
„°8 Ovidios! Säg mig, om du inte tycker, att det

Jag har myc-^ "■ — hvad man kallar (pickt!
Ogrundat, hvaroti det qvicka i allmänhet — 

8^ari hvad som är dess egentliga beståndsdelar,
0(j K

tror mi * funnit, att det merändeis förvaras i
til ° ’

>aturlig — för ögonen liggande sanning, men 
oupptäckt, — således nytänkt, tty-utsagd

oeh framkastad med alla sanningens för- 
j' ,lster och alla nyhetens behag. — — Gud vet, 
'f(1 Jag kom hit — till denna definition af det 

Det begriper jag inte sjelf; mert — —Hk»!
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man går bâtie hit och dit, utan att man ha u Jat 
ta, hvilken kraft gom drifver hjulet. Man l**r 
stummas ofta öfver gin egen obetydlighet, öf'er 
omöjligheten att stå fast i stormen och icke kåta 
böja sig för de oväntade, härjande vindar, s°rl1 

komma just från det håll, man minst anar. 
ibland — —

till
leka sig dessa orkaner till °sS' 

De komma sagta smygande, med ambradott 
förelöpare, med sire'nsang, som öfverröstar dera9 

tjutande, — — — och, när de insöft och kfli

liexat alla våra sinnen,-------då tränga de tra111

sin hemska och verkliga ryslighet och kasta 
till marken, och stå hotande öfver oss, att 
mer må kunna resa oss, utan endast rulla vidare

— — — allt fortare och fortare,-------ty i,iel"
afgrunden — sluttar det mer och mer, ju ,|är 

mare man kommer den.-----------Vet du, ja?
- Pe‘

vi

flt

aldrig förstått Atterboms ö förr än nul 
har för mig varit slumrande ord; — — nid'

n»

hafva de vaknat. Laudtluften måste medför t de"*

na min uppsvällande fattningsgåfva. Tror du
o ^ 1 (] iV

Svara mig derpå! Säg mig i allmänhet, h‘a< „
at

tror, helst hvad du tror om mig, och ‘lei
0c»

två skäl: — jag fattar mig icke mer sjelf, 
jag blir dock för h va r dag a Ut mer och roe^ eS0> 

Jag ville väl säga dig något om den tiJ- 6 

förrunnit; men, som jag icke vet, hvar jt>g 
hörja, så funnes säkerligen på denna beskri^11

j.d-

ltf
alt



heller något slut, — utan denna tid ligger,
S|>U) __ vli;liefen, lik en orm i ringar”.-----------Måtte
^I( ieke äfven ligga och rufva med — ”svarta vin-

— — på svarta e"g,------- utan i det stället
stiölnita,-------hvita som--------jag vet väl hvad!
liar således frisagt mig sjelî ifrån all beskrif- 

""'g) utan fortsätter detta system af phantiseran-
:l) . i

taisonnement, som i dag faller mig särdeles i
!t»aken, och, för att välja ett i dina ögon föruuf- 
,!ät ämne, måste jag tala med dig om den nya 

^Jcriia, som uppgått på vår vitterhets himmel,

som förebrås, —------- att den är lik andra
^jerijor, — — — d. v. s. — — att den sitter 

°gl Öfver oss, tindrar och lyser, fast den lånar 
ljus från en sol. Du förstår nog, att jag ta- 

°m Sigurd och Brynhilda. Det är en hård 
att blifva kallad härmare, då man kanske 

(jjg känner, att man blott är en ifrig beun- 
af ett ovedersägligt skönt, och således så 

tycket amalgamerat sin smak, sin känsla och sitt 

Bffrepp om det sköna dermed, att slutligen hvad 
s j e 1 f v a skapa få ett visst slägtlycke deraf. Hvar

i a r

genia, der man känner sig böra blifva hemma

'118 'ät den, som vågar uppstå för att klandra
tt'an härmar naturen! — Och näst naturen är

^ den fulländade konsten (såsom naturens trog-

aste afbild) det idéal, man helst väljer, icke att 
C Q *

f,era, men till ledare på en bana, der man känner



stadd, men derföre icke går alldeles stadigt än*11Ir 
Utan behof af annat slöd än — sig sjeIf. Teg|)(-‘r’ 
— som kanske bredvid Berenger-------är århu »llr8'

• attdetsrnest pnpulaira skald, har dessutom riktat v'3
fri rat sömniga — och endast efter Franska la«ar 
tillyxade språk med en hop egenheter, till 1>V'* 
ka språket sjelft lånade srg, men som lågo <|C^ 
slumrade, tills den store Skalden med mögt ig0<:'' 

klangfull stämma väckte dem. En hel nation k8 

med förtjusning ernottagit ocli gillat dem,—■ l'"* 

som hade de varit drömda, — anade förut,
k $aldrig utsagda, och ho vill nu komma och nt 

snillet att taga sin de! tferaf och begagna d«1 

till sin fördel? Dernti ligger hvarken härmning^ 
begär eller något enda af apans fel, Utan det ^ 
den goda sinaken, som gått i god schol», och i*011* 
icke är egoist nog, att tro sig vuxen att till ett 
början skapa vidunderliga, nya ting, aldrig ^:t 

hörda, — aîdrig fötr sedda, aldrig ens anad« a 

någon, — oeh aldra minst af-------klandrare«0"1’
— — som sjelfva oftast vandra den mest bana^e 

och uppkörda vägen, nämligen den, — som ät 
pinodrad på diktens rosor, inbildningens ljusa*'* 

jor, phantasieits granna tuHpaner och öfverseende{s

blyga sippor,------- att vägen nu ligger så öde,
öppen och naken, att man åt alla sidor endast o®*1 

allenast ser felen,------- felen,---------och åter igefl
— -------------- felen!-------------Det är dessutom b'*“’
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hydroxygeii-tube», snn» matt skal! betrakta 
Hl'Ueu oelt konstens alster. Derm ed uthärdar 

Skaparens eget verk, det» i allt, - — i si- 
ingasle delar,-------fulländade naturen; men

'don

låt

"»i»*
får

hjerlat och de sinnen, vi af denna »atur fått, 
Utan titllijelp af kritiken* glasögon och för-

® r it a s skygglappar, — bedöma snillet, ocit da 
skall man få se, huru opartiska, huru öm
blida, ömsom hårda, — men nästan alltid 

>atltisa, våra domslut blifva, efter scalati af hears
! "dt

! Hk *tns olika bildningsgrad och omdömesförmåga
"$st.

»n
1,1 h t 
8Ör

Följer du med mig i mina tanksvangiiingar? 

er står du blott stilla, och ser på, och tycker,
iag är enfaldig och tråkig? Nå väll Kasta då 

bref i elden, eller tänd din pipa dermed, så

i*.
kanske den en-(let ändå någon nytta,

* borde påräkna! — Lef väl!

, Så skref Herman till Henrik, och han valde 
,denna liknöjda humor i tonen, när han inom

(.f egde en tanka,------------ en sträng, som
^X ert ljus punkt, som lyste: kärlek till Blenda. 

(j klagade icke mer, han utfor ieke mer i
P jeremiader öfver ödet och dessa bittra jem-

fclser mellan sig och de bättre lottade. Han 
.!i,' ^ekli"gr ty hat» älskade, hatt

°l'ersäll, ty lian var älskad tillbaka. Men för
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helig, för upphöjd öfter allt annat, var denna k'i{
lek, att tala om, — att skrifva om. Denna kärlek.

’Itsom ännu aldrig var utsagd, mer än af en 11 

förställning: omöjlig blick, — — — denna kärh'^ 
som trodde sig så stark, så mägtig, att den sknl|e 

kunna trotsa allt och ändå lefva i evighet af s) 
egen blotta tillvaro, ren och skuldfri som mh ^

fall °ci'

blott intet menskligt
— — — tyst oeh outtalad som nu 
oändlig som nu
blott ingen aning, uppstigen hos en tredje, ^ 

den till lekboll. Mannens första, rena, verkl'S3 

kärlek skyr och föraktar att spädas ut i ord. 
talad, har den redan förlorat det stoft, — den^'1 

ska dimma, som är den mogna, men oskörd8^6 

fruktens triumph. Gömd, och dold för hvarje bl'^’ 

är den en rikedom, som man känner skulle 
hvarje ord, hvarje yttring smälta och förrl>,r|9 

Outtalad är den frisk, outtömlig och doftlös, s0lIÎ 

den stelnade droppan rosenolja i den hårdt 
slutna flaskan; men så kommer prat och förtr0111 

de — och lägger sina halfvarma händer der0111 

kring, och oljan blir liquid, och rosendoft käi>n? 
rundt omkring, — — oeh det finaste deraf et!l 
porerar, omärkligt, men säkert. Herman teg- 
äfven för sin enda — — sin barndomsvän!

ii9
r

.«H

Men dock, — om man noga viil skärskåda
brel och vet, iivad vi veta, så skall man, 
nerligen i början, — se, huru sanniijgen
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,il 'ill dyka upp, men hnr’ Herman skyndar att 
*ter drifva den till bottnen, och grumla opp vatt- 

så att den ej skall lysa igenom.
Och man skulle ändå tro sig kunna döma 

111611 »iskor på deras skrifvelser! Långt derifrån!

Lycklig __ — som Herman (fast kanske sig
sJele ovetande) nu i ögonblicket känner sig, lig- 

is6r för honom hela verlden öppen, och han kan 
välja, hvad ämne han behagar, och tänkader- 

^ver, och tänka derunder, och dernli. Han gör

«tan all möda, — ty han är lycklig,------------
och det är blott sorgen,------- den svarta och

^ärka, — och hannen, — den gråa och genom-
Ut
'i

a) ■— som breda ett täckelse öfver tingen, att 
l‘J 8e dem, och göra oss otillgängliga för allt, ut- 

0|>1 — — — sorgen och harmen. — — — Men 
^erman kan tänka fritt och sjelfsländigt, i hvad 

artlllo han vill; derföre tog han ett sådant slump- 
'ls * luften, emedan det nästan kom af sig sjelft, 

N ’lämligen Sigurd och Brynhilda,-------------dels
för att fylla sitt bref, så att det skulle blifva ett
ref» och Henrik icke falla i förundran öfver de 

^'ta, — orakel-lika orden i början och börja grnbb- 

°ch tänka öfver dem, — dels för att den in- 
^’’otlika förställningskonsten sade honom, att Hen- 

K härigenom skulle falla på den tro, att Herman 

sin lediga tid bara läste och begrundade, 
dä Herman åter med sig sjelf visste, att han
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måste taga hela sin fasta vilfja och sina förest' 
ser till hjelp, — — för att göra detta med andakb 
och utan alt i hvart ögonblick störas af tank611 

J)å Blenda, — — af hennes förledande bild.
Och nian vill ändå tro pâ bref!

Blenda till Rosa.
Du frågar, hvarföre jag under hela denna l&fl

ga eviga Jul aldrig skrifvit till dig. Hvarföre k8*1
du inte heldre fråga Alarik, gom sitter bred1’*^

dig, och som vet allt, hvad jag vet? Har han i^6

"Lehen” —här varit? H,irl>
»dre

li vilketsagt dig,
Jedes man ieke fått tid att andas, ännu mi»1
att skrifsa, och knappt nog fatt tid alt haf'8^

, och 
„tall

utan man
mer'

dertill, ty, när man vill skrifva oin sd mycket, 
tiden icke räcker till för allt, 
börja leta och välja i högen, så slutar man 
ändels med att förkasta allt, och finna intet, 
som, isoleradt frän det andrå, kan utgöra n3 
helt eller interessefullt. Låt mig således slipJ,a 

a,t nu, efteråt, tala om denna lid, utan fräga ' 
larik derom! Det lilla, som jag kunde till8?» ’ 
vore troligen af bra ringa värde för dig. ^‘e'°
nom det således!-------------Men nu vill jag d«re
mot tala om för både dig och Alarik, att O»!’ 

eila är det sötaste lilla ting, som någonsin s'a
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'** öf'er jordytan, ty ja" rill ej kalla hennes små 
Reiser för gnng, emedan hon tyckes uppbäras 
^ «må osynliga tingar. Ilon är rin min glädje, 

iu tröst, mill allt. — Hennes tilla skyldighet är 
*U ersätta mig min goda Alarik. Hon följer mig 

öfter allt — hvart jag går, som en liten 
genius. Jag har lärt henne bokstäfverna, och 

^0l1 äörjar redan stafva ganska snällt. Alla säga, 

911 hon är ett litet underverk, och sjelfva Herr 
Nilson förvånas öfter hennes hastiga framilande 

^ 'eländets bana. Irnellan läsningen skrifver 

1111 uied dessa snui mjelthvita silkesfitigrar, men 
på annat än rose-papper. Dessimellan lär 

^ henne att sjunga små visor, och ni kan aldrig 

r°> hur’ innerlige!) sött det är att höra henne, med 
!l|‘ lilla späda, men fullt renå röst, sjunga:

Jord och himmel jag 
Glömmer natt och dag,

Och på dig jag endast tänker.
Den kallar hon — ”Mammas visa”--------och

"Dappag visa”------- det är:
Je soit un enfant gâte,
D’une jolie figure,
Qui aime liien les petits-pâtes

('las 
Si 

ki

lit tes confitures.
Ulriks visa — det är: ”Portugal, Spanien, 

0r* Britannien!” etc. etc., ty hatt vurmar nu 
geographien, historien och sin ISr-B,'a med

°111 * allmänhet, som verkligen går med förtå-
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»ande steg framåt. ~ Ullas visa är: ”Jag och a’111 

liila vän etc.”, som hon sjeff lärt Gabriella* 
pitain’ har förbehållit sig: ”Salig farbror MarCl* 
Gräl etc.”; — — men aldra sötast är Gabriel8’ 

när hon sjunger:

”Ack, bör do, liten Karin,”
11

— — som Herr Wilson lärt henne, och till hvl 

ken han accompagnerar henne på piano’t, och 
hvilken sång han säger sig hafva en stor förbar 
lek, allt sedan sin barndom. Wilson har varit 1,1 
ne i vår residensstad och beställt henne en l‘tel1 

gnitarre, som blir färdig om Fredag, och }gS^e

känner opprigtigt, att jag sannerligen längtar 11
Fredagen; men ännu hafva vi blott Tisdag. J®ff^ 

låtit göra Gabriella gosskläder, för att hon 9,18 ^ 
kunna gymnastisera för Herr Wilson tillika ,ï,e

* iJi
Clas Ulrik, på lnilken sednare denna gy,I,lia* 
gjort en förunderligt stor verkan, ty med hl

stock'
für

dag vexer han allt mer och mer ifrån sin 
natur och torde framdeles blifva ganska bra, 
livilket jag, — oss imellan, '— endast tror 
man har Herr Wilson att tacka. Ludvig *yc ko9

verkligen erkänna delta ofta nog; livilket gör
godt långt in i själen, ty---------—ingenting ära"1
mer tillfredsställande, än när rättvisa vederfar<? 

livar och en, och Wilson gör sig ett otrolig*' ^ 
svär med Clas Ulrik. Vi jemföra ofta våra 
élever, och för en tid sedan, när Clas Ulrik 'art
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ovanligt stockdnm, och Gabriella förvånande 
påstod han, att jag fått själeri, och lian krop-

pfi f-t o ,l>a sm partage.
Jag känner en outsäglig glädje att vara quitt 

Sl'l>a Julklappar. Jag var sannerligen så ledsen vid 
9lit detta petiga arbete, att jag säkert blifvit mjält- 

*ak, om det fortfarit längre. Icke heller Julen 
Vilr allt livad den kunnat vara, ty jag fick för litet 
^ Mamma och Alarik, ocli för mycket af annat; men 
"ll känner jag mig glad och lätt som en fogel i sky.

hade vi blott snart våri Jag har aldrig så läng- 
^ till vår och sommar som i år. Jag ville inte 

ïfa i edert trånga, af tusen olika saker — qvaf- 
a>tde Stockholm, om ni ville gifva mig allt i verl- 
tl1. Jag har aldrig tyckt Lindsjö vara sa full- 
°mligt, så härligt skönt, som det verkligen är, 

°ch som det nu framstår med sina höga — rim- 
^f°*tbet3ckta träd, sin vackra sjö, — som vi an- 

^rkt är en Leroan isinätt, — sina kullar, sina berg, 
S'"a dalar, och kyrkan der i fonden. O, det är 
®"l*askönt! — Och, när nu derpå falla millioner 
S°*gtiistor eller milda, sammansmältande måndag-
ïar» —-------då,--------- ja, då vill jag gråta, —

"" skönt är det,-------och sedan vill jag tac-
4 ®«d, för att jag är här, tacka Gud, att jag 
tia,'t får se allt detta grönt, — biomsterpryddt,— 

af sommar och 1 if- Det är en outsägligen 
^ känsla att känna sig så lycklig, alt man oull-
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knrligt — — faller ned och tackar Gud-
tycker jag mig- aldrig gjort hittills.

Men jag ser nog, att ni skrattar ät min land1"

liga enthusiasm. Den kan ingen af eder la1,a’
° aJf

der tij>pe i prosans tabernakel. Derföre farva'
När J kommen hem, trötta och olustiga, från e‘

dra nattsamlingar, tanken då, huru väl, — tll|f
ljuft, hur’ himmelskt hon sofver och dröm111 e r’

— eder tillgifna — älskande
Blenda.

P. S. Jag kan omöjligen, som du had,
Rosa, — »äga, hvad jag tyckte om den nya r0lI)S 
nen, du skickade mig, ty sannerligen jag läst dßl1 

ännu; men det skal! väl blifva utaf framdde®. < 
när jag får tid.

Och hvad kan man väl sluta af detta kre
Till sanningen kanske?-------Ack, ingalunda! ^al1

kan blott finna, att Blenda är glad och lycklig’
*— — Men hvarifrån kommer alenna iycka? $r!l^ 

Gabriella? — — Från det härliga vintersty0^'’ 
hon har framför sig? Från de slutade Ju1k!aP 
parna? Från den larmande, besvärliga 3°^

elut? — .— Ack, visst icke!------- Så tror l>kv®*’

— till någon del, — Blenda sjelf och l»edra§e 
sig och sina correspondenter. Blenda är Jyckh»’ 
,emedan hon älskar, emedan hon älskas tiM>ak3’
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e*edan hon ännu icke tycker sig haft a felat, ic- 
e känner ångern gnaga och det onda samvetet 

«^ra sig. Bienda är lycklig och letar i hela den 
fllta naturen efter orsaker till sin lycka, — och 
^emhar — för första gingen — den Högste ett 
goffer, soin kommer från hjertat, — för denna 

------- som dock ligger i en enda otiel-‘îcka,

')!lf punkt. Kärleken, så länge den är outtalad,— 
*en och helig, men i aningarna besvarad, sprider 

soldager öfve.r allt annat. Blenda har alltid 
sitt barn; nu tillbedjer hon den lilla rarel- 

ocli slösar all den kärlek, som hennes fulla«eit

känner, på henne. Barnet fäster sig der- 
°re allt mer och mer vid den älskade modern. Mo- 

kärlek vexeräfven af delta, ty, ju mera man 
er, dess mera får man af denna oskyldiga, na- 
•ga, rena känsla, som Skaparen nedlagt i mo-

h
gtfv 
lUM
^fshjertat. Gabriella tyckes i detta ögonblick 

'9ri ett litet allt för Blenda, så tror hon sjelf 
^«Ustone, och dricker i fulla drag sötman af att 

just hvad hon får och bör älska, efter ett 
öde g af henne en make, som vore omöjli- 

®&r,! att älska, än att plocka ned alla himlens 

Med ett ord: af Blendas skrifvelse kan 
I*1911 blott sluta, att hon var lycklig, men icke, 

^Hfrån denna lycka kom, eller -r~- — p| hvil- 
611 lös grund hon hviiade.
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”Likt Neapels vinberg; — vår förhoppning 
På vulcaner står!”------ ""

-------sade en en gång- den Oförliknelige,
och ungefär på samma pelare hvilade BleU(*aS 
lycka. Det lugnaste lugn — — är det, som f® 
regår en häftig storm, och, om det ofta är fc’n 
tröst under de svåra tiderna, att just då knopPaS 
de goda, så är det äfven en hemsk, en förfär^ 
spöktanke, att i deglada, de ljufva, de outsägÜ»eI1 
lyckliga dagar, — — som ödet någon gång tillde*af
sina af slumpen utkorade gunstlingar,------ att ju8
då formas och samlas och skocka sig tillhopa all* 
mörka, blytunga moln, som snart, — ty på 
dröjde aldrig någon utifrån kommande lycka lan 
ge, — skola störta ned öfver våra hufvudei).

Ack, hur’ väl, att den arma Blenda icke k'111
de se dem, — — — dessa förfärliga åskm°^jj
hvaraf hela hennes himmel var betäckt, och 11
hvilkas förjagande det ville grufliga stormar, f°*

0 |)ä
härjande och vilda, — — sådana, — som 
jorden lemiia qvar endast de nakna, fasta bergh*^a ’
men hvilka sedan stå,------ som fläckfria, rena sa!fl
veten, — — och hånskralta åt — —nya stormar’ 

oya åskmoln.
Nu återstår oss blott att anföra det tre^J

liffi;

brefvet, och, vore inte halfdagrame fullko10 
nödvändiga för en målnings helhet, så ote8^ 

det visst.



Ulla till älskade Agusta.
Älskade >äul — Söla du! Förlåt, att jag så 

öriijt alt besvara ditt kärkomiia bref under 
men under Julen var här ett så fasligt vä- 

t||^e med främmande ocii baler och kalaser, att
(st .

l°g aldrig slut, och sedan har jag haft en så
hjij
i S värk i min tumme, att jag icke kunnat hål- 

Pe»Uen, oeJt på stylen syns nog, att han ej är
«ta

Jäg .
8,>nu. Jag har så mycket att berätta dig, att

1«! .

hr]

'"Ul,

8anner.ligen inte vet, hvar jag skall börja. Ack, 
~~ — Med det förnämsta: med mina Jolklap- 

Jag fick så obegripligt många oeli vackra

«ch

«ii i

ilppar. Mycket mera än de and ra åren. Sets 
*ibet och tryckt aättelduk till klädniagar, och 

s*lavvi, ocl: en brosche, och två attascher och

^ llen sotoar, för söt, som skiftar på palgegult 
^illarödt och grönt, —- alldeles för söt,— och 

k Par till, och mycket annat, som jag skall skrif- 
rigtig nota på, när jag får godt i min tum- 

Stras efter Kyndelsmesse, — inte förr, re

ell
»le,
«te
°cli

all a de främmande, och äfven der. för söta
^ goda Amiralskan, som tog med sig vår Baron 
I Bet är visst fasligt tomt efter honom, ty
j 1 V!lr alltid munter och glad och rolig. Men 

l»rstår inte, hvad du skref om honom, 6ora 
j 'lårL Det är fasligt, livad folk kunna sqvall- 

0<:*i ljuga och vara elaka, och, när de ej en

2.Stånds-Paralleler, Ul,
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t * fpC®'
gång lemna den goda, ånglaiika Gremnoa*1 ^
så vet Gud, livem som skall få gå oantastad. V

håller hon utaf Baron Alarik, som hon är
join

fostrad liJkarnmans med; men det gör hon,
- • i no-or allt annat, i all tukt och ära, ochja»

re färdig rifia ut ögonen på hvem som säg
rrer afl’

nat. Söta du, tag inte åt dig detta! Ty Ja^
Hoe. att du bara säger efter: men heisa du

e’ p ,nl
der packet på Haneberg och säg dem frän

att de äro ei värda iösa utaf Grefunnan henne-
J v - s

ännn mindre att prata om henne. Kors,
byte och patrask! — Jag blir helt ond, har3

8<l*w*

tänker på dem. Men allt det der kommer
ä»"

bara från Lagmanskan Q. på Svaneboda och lie"'

nes MainseJl — från början. Jag kan >'>,e j

ia dem för min död. I)e se alltid så sne ^

Grefvinnan ocit alil !» v a ti bon bar tusenfaidt ^ra i,
, V'’

dem, både i sin egen person och allt ann» ‘

Gud vet, om de ej tasslade öronen fulla (>a ^

vinnans svägerskor i Julas; ty jenint ha<ie , 

maskopi tillsammans och tego som murar,
nian kom i närvånad. Vet du, jag kan inte - ^

den der Mamsell Gertrud, som alla Kalla 
Hon är i mitt tycke för otäck, högfärdig 01

för1!"9“
0
I)"'

■ jer
iiagsjuk, och vårdar sig hvarken att svara e
till andra, som äro rätt så goda, som hon. H0*1 $

jule">

sig alldeles fasligt till för Herr Wilson, unde? 

och han skulle dansa med henne, och haB
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) ‘»ii.
oa med lietune, och jemnt var det: "Herr Wil-

*6(1

^C|)

°ch Herr Wilson, som jag känt, allt
a,) vi voro dagligen tillsammans i Uppsala”. — 

Har hon talade med honom, så var det jernnl:
Jj|»n» Herr Wilson det, och minns Herr Wilson 

ätit” --------oc|, gj ett gkiatt och ett fnissande
del,

1 «viga tal om Uppsalaboar, som ingen annan 
^“'le. Men nu «Upper jag, Gud ske Sof! att se 

Clln«; ty, sedan Julen är förbi, hafva vi varit o- 
e|ytlligt ihopa med Lagmans på Svaneboda, ty
'efvl

«Her

"c h

'innan säger visst ingenting om hvarken dem 
ändra; men jag är nog sä slug och ser, att 

Jnte tycker för mycket om dem, hvarken den 
ägnade Lagrnanskan, som krusar och är sa 
«v-d&nig för alla de förnäma, men så knäppig

to,
Högfärdig mot annat folk, — eller hennes

JUst
^seil. Grefvinnan ser alltid så förnäm ut, ja,

«Oin en drottning, när hon är tillsammans 
dem, ehuru hon alltid är fasligt artig mot 

(J!n- Nu hafva vi en så treflig tid. Dagarne 
"rjä att länga «ig, så att man kan hinna med

®oti och snart stundar den söta våren
N
4

Gref-
äft är sig alltid lik, söt och gudomlig, som 

men till och med Grefven är hra nog. 
et| i Julas var lian faslig. Det var stört omöj-

h«si
fot

att göra honom till pass. Så knarrig och 
5 såg jag honom aldrig förr, och till och med 
Q-Pefvinnan, — den ängeln, som alltid står



I på tå, till att förekomma hans aldra minsta 
skan. Jag nndrar mångeu gång, hur’ hon ka» 
nt med alla hans nycker. Lilla Fröken (kabrioall»

är nu hennes rigtiga förnöjelse. Sådant har» 
jag heller aldrig i alla mina lefnadsdagar. 
är alldeles ett underverk, och visäga alias — 
iåte henne bara få lefva! Ty hon är just s® 
som alla de barn, som vår Herre vill hafva 
till sig. Hon sjunger och spelar redan pa 
ten guitarre, som hon fick i Fredags, och h(,n 
ser nästan rent, och kråtar så snällt med skrift ^ 

och är så qvick och så roljg, att man kan 
tröttna vid henne. Lilla Gref Clas Ulrik ^ 
ven tagit sig obegripligt. Gud vet, Sivad lieft 
son gör med honom; men han är alldeles 
annan menniska. Han både ve ver och sr»3 ,

n F°cr
och är artig, beskedlig och höflig mot aiia- ^
var han ett rigtigt huskors; men nu är !>a!1
en liten snäll gosse. Ack, ja!—Gm jag b®ra ^
te, hur’ du skulle kunna få se Herr Wils°fi’
att du skulle kunna göra dig någon ide 0,15
nom. Aldrig har jag sett, och aldrig f&r
någon, som han är lik; ty, sanningen att s®S3’ „
jag aldrig någon, som ser så väl ut. Här ^
så mycket fina och förnäma herrar i JulaS' \„île thusar-officerare och andra; men ingen ko» 
opp mot Herr Wilson, hvarken i ett 
ty, var det musik, så var han N:o 1
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lerrartie politiserade och talade ora styrelsen ocli 
locliet, soin de tala så fasligt mycket om nu for 
**l'eo» — så hörde alla på honom, och, fast han 
^«tan bara går i dans, så såg ändå ingen så ståat- 

S öt som han. Han var så god och bjöd opp 
ett par gånger; men en gång var jagnppbjn- 
förut, och den andra gången kom Grefven 

^ ett af sina odrägliga upptåg, så att jag fick
S11 •
, *g dansa med honom, och inte dansade han 
^1(1111 heller; ty, hade de bara fått fatt uti lio-

ftii»

en

■«om
ll;

°ch kommit i politiken, så var det slut med
Jag begriper aldrig, hvad den politi-'1liR dans. „„ö

^ ^ Il '* • •ar till för nytta; det blir ju aldrig grand hätt-
Yfi f ■>

‘°r det. Han är nn på långt när icke så otil!-
jå J ^

nS‘ig och sluten inom sig som i början. lian 
1111 mycket ofta nere, och läser högt för Gref- 
“*0, och hjelper henne visst med lilla Fröken 
riella. Ofta säger han ett vänligt ord till

ät

^ °ch bad mig här om dagen vara så god ocli
K
Ack

en knapp på hans vackra, ludna vintermössa.
bästa Agusta! Skall jag bekänna för dig, att

® Sjorde det bra gerna? Ja, — jag ville ger-
yit uti hvar enda knapp i hela hans frack,

varit lösa; och sy uti knappar är annars ett
Ms

S

#ttl de

'Ul
fa.

Samt göra, som du vet. Men, söta du, för all 
bry mig inte för honom, för då har du så 

‘St orätt; — ty han har visst aldrig på något 
Utmärkt mig; men jag kan inte låta bli att
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Et ii n a honora bra hygglig och gchantil, ty a 
han verkligen, så bondson som han skall lat8 

vara; men jag har min egen tro i den saken, 
vet, hvad Grefvinnan menar; men ibland ser I'0 

först på honom, och så på mig, och så likasom r0 
nar hon, och jemnt vill hon, alt jag skall vara >n 
hos henne, och, så fort Herr Wilson skall I*' 

högt för henne, så skickar hon strax efter rn 
och jag blir så glad, särdeles när de täsa S4®1 
ska; men det är inte ofta, och då är det ofta knil 
sliga böcker, som jag ej kan följa med i tank**1

, .v f] g fl
na, utan, rätt som det är, tänker jag pa
annat. Ja, — vore nu bara Baron Alarik l,cn\
ma äfven, som alltid ställde till promenader °c .
annat roligt, så vore det den trefligasle t'1*’
haft på länge. Ack, hvad «let vore roligt, a,(

• - JlM'råka dig och muntligen visa dig alla rom* ^ 
klappar; men det står, Gud nå’s, i hoppets b8“ 

Nej, no gör min tumme så ondt, att jag 111 

sluta. Alltid din i döden tillgifna vän
Bila-

----——

Î detta menlösa bref var då åtminstone
s3r

ning, fast den låg som ett grns på bottnen.
En trefljgare tid hade verkligen aldrig ^

nits på Lindsjö. Grefven, som af ill'ilja 11 V ,
. 11**’

uppskrämd för Blendas och Alariks inbördes
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®ifvenhet, var nu utan oro samt lugnades merocli 

lll';r for hvar dag, alît som han såg Blenda gia- 
^r«, lifïigare, mer uppblomstrande än någonsin.

livarken sörjer eller saknar Alarik,” — tänk- 
!e frrefven — ”och alltsamman torde bara varit 

»bion i kära systers mörka inbildning,”' Ätt 
sysselsatte sig mer än någonsin med Ga- 
säg han nog; men detta hade mer ntseen- 

* af en förnöjelse, än af en tröst; således var

'el
k V

föl

ett god t i: och för sig sjelft, och icke en man- 
öfver något ond t,-----------Så der bortåt länk-

N
"»o

Sel

It

vår Grefve, fast kanske litet mer o utred dt, och 
^jdeii af allt detta blef, att han var vid temli- 

godt lynne vid måltiderna och de få stunder, 
tillbragte i sällskapsrummen, och atthan spa- 
sina vresiga psroxystner till ekonomiska au- 

*genheter; ty han var, soin hvar man vet, af 
stora och ifrfga landtlnrshallare, som skola 

va sin näsa i allt och brnrnma öfver allt. Han

'«t*
bf.

*r icke ju81 af dessa brutala husbönder, som. 

äppen i hand veta göra sig fruktade ock^ k

^(Ula* men han grälade och malde, och* som

«nderhafvamîe dervid voro fullkomligt invan- 
’Sjorde hans gnat föga verkan, hvarföre han gan- 

/* snart fick anledning att förnya det. Sålunda 
|j hans brummande i en evig cirkelgång, enre- 

9|> det icke kunde räcka till öfver allt på samma 

Kom han i stallet, så var der inte nog. i
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ord ning, i ladugården, så befanns dé t, att
oxarne fingo ej ordentligt, och alt kalfvarne v0
ro magra; i fårhuset fodrade man, så att bäf1®

kom i ryggullen; på tröskverket tröskade man lC
ke ur säden; i bränneriet söp man; i cochoneri^

bief inga grisar, och korna kalfvade aldrig i ('el'

ordning, som Grefven befallt. För resten
missbushållade dejan med hö, pigorna rned ve(|
drängarne med tid, eta Ilstaten med Ira fre, bobl'a
iaren med papper, och inspectoren ined dagsver
ken. Inan nu allt detta hann att amnärkaS) k(-

visas, beifras och förbjudas, och allt delte <ÿe

oändligen många öfverflödiga ord, åtgick !iil1

nog hela veckan, och sedan gjorde ban, soni
står i en liten gammal Tysk visa, der en esp^c”
de Don Juan beskrifver, huru han för hva)' l!<1^

(1 öi veckan älskade en ny skönhet — och s!u(a 
med:

Und, kommt der Sonnabend heran,
Fing ich die Reihe wieder an.

Med a51t detta var Grefven hv-arken snål eller
utan en bortskämd Fideicommissarie, som 
tålt rättelser, invändningar, motsägelser, dessa 
träffliga uppfostringskryddor, hvilka verka r,sl

al dr« 
fot"

godt och sätta mera spänstighet i Charakter 
tankeförmåga än allt annat. När man får allt b' 
man vill, så domna och somna alla själsf®rI11 
genheter; men de stärkas oclt lifvas af större °c



Mindre motgångar. När man känner sig bunden 
yttre nödvändigheter och förhållanden, då bör- 
man först att verkligen känna och njuta af 

Sln tankefrihet, och, ju friare tanken känner sig, 
(1(!88 högre sträfvar hon, och, när hon sträfvat en 

stiger hon sedan af sig sjeif. Ett solklart 
för denna sats kunde möjligtvis vara den 

°®8fändighet, att man sällan nog ser snillet, det 
VetUiga, det anborna, — höja sig frän de stora 
Stan)godsens koppartäckta slott,— utan genom den 
^tftiga hyddans glesa fenster och vidöppna skor-
8|eti 
fi

tager det oftast sin flygt, och slottet, som 
^ai) hyddan såg så högt, sä oupphinneligt ut, det 
'Sger sedan långt, — långt under den högt sväf-
'a,)de anden. Med ett ord,------- småsinnet al-
**fas och frodas ofta bäst i den yttre storheten.

"dantag finnas, det vet och medgifver man nog; 
111811 de kullkasta ej satsen likväl.

Capitainen hade en mängd små, högst vigtiga 
att uträtta, som mycket höllo honom på hans 

1,1 • Herman gick i ett rus af sällhet, hvilket gjor-h
4 8 *10nom blind för fara och döf för hvarje röst,

fopade: "Detta kan icke länge så fortgå!”
9(1 älskade, han var älskad, och detta var honom

Han sade det väl icke, han hörde det väl 
lek„ 8> men han kände det, han såg det, och han 
^ll8kade icke mera. Han hade börjat en viss ad- 
°Catur med sitt samvete ocli dermed Jvckats

"a,



ingen synd.

5.

bevisa, att, om han älskade, — — och teg, 
om Blenda älskade, — — och teg, beging e

Och i den förtrollning, hvilke"

han nu var, glömde han det språk, som talas 
de lågande blickarna, den djupa känsla, som la? 
i hans hänförande säng och I hans föredrag, ,,aC

han ofta nog föreläste åtskilligt för Blenda, b'’»r' 
öfver de sedan talade med en enthusiasm, e,)

blifligbet, som ensamt borde »fvertygat dem, atl s 
talar blott den häftigaste,, den innerligaste ^dt' 
lek. Men de voro oerfarna och förblindade ^

sin egen känsla och glömde alldeles, att in»«c fi

ling under solen förblifver hvad det är, utan
ger eller faller, allt efter den kraft, som uic*

herrskar.. Dessutom smüg Blendas samvete bak'

om en förskansning, som hon i sin enfald tro,drf'

vara oöfvervmnelig: hon tog alltid Gabriella tfiif 
si"1, likasom hade denna lilla vareise varit en

O1'dande ängel, och kallade ofta Lilla for att
ätf

ra en tredje person, oaktadt hon väl visste, 
denna, för de andra båda, var ett fullkomlig1 nt°' 
trum, ehuru ingenting mindre än neutral föf c 
gen räkning.

Sålunda hade de en gång, fram i Fet)rusl1"' 

slutat läsningen af Victor Hugo's Angelo 
Blenda var ganska upprörd, Herman iakttog 

lång tystnad; men, när Blenda åter tyckte 
lugnad, sade han:

• «*r*
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0va<î Jet är beklagansvärdt, att ett så tlt-
snille, begåfvadt med så mycken känsla och

så skarp, så genomträngande blick på allt, hvad
S<,ltl föregår i botten af bjertat,------- hvad det
ïr skada, att ett sådant icke, bredvid de fasans-

sanna bilderna, af hvad den fallna menniska«
<!d åfven uppställer andra, som visade, hvad boa
'^ck kunde vara, om hon ville! Ty det är och för-
^'fver en ren och verklig njutning, att af ett stort, 
Sk-

äpande snille se naturen idealiserad. — — Jag 
^ g if ver,
it*

det är högst naturligt,
'e,i något högst motbjudande i denna Calhari- 

1,8 Vedervillja för döden. Så olycklig, som bon 

af> hvad hade väl varit skönare, än om hon, med 
Agnation och cliristeligt hopp och tro gått sitt

Ka
*r(ta öde till möte! Dd kanske hade hon kun- 

llil( känna någon lycka, någon möjlig ro i denna 
"^tuiodade frälsning, denna förening med 11»- 
Shoj_____ — aldrig nu. Då hade hon kunnat

t|||r»kna denna lycka sotn en lön; nu åter
kornmer den så oförljenad, alt den kan aldrig 

full och verklig, aldrig beståndande.

Ni
Högt rodnande och med någon stolthet, ty
trodde sig höra uttalas något fördömande äf- 

^I1 öfver „jg af den stränga Herman, sade Blenda: 

*" Jag vet dock icke, hvarföre hon ej skulle
V*

^«,u njuta af sin lycka, ty den, som afkastar ett 
k, som en Angelo Malipieri's tyranni, den

J ! ,
, • ‘



be gar väl dock en 
synd.

! I:!

högst måttlig, högst förlålh?»

— En förlåtlig synd! — — återtog flerw311’ 
småleende — Det är något, som nästan tnots9?er 

sig sjelft, och dessutom få vi ej bedöma den 11 
den efter vår, eller de laglösa och nästan till3tn 
illgerningar, som då begingos, med dylika °er 

hörda tilltag nu. Olyckligtvis kan det onda,
vid* 
od» 
n>H 
si£*
de*

som det goda, blifva vana, och det förra sa 
ursäktligt, som man är förledd af exemple*' 
icke varnad af det godas, det rättas löst, som 
i våra tider, dock från alla håll låter höt'3 
om man blott vill lyssna der t i 11. Men så var 
icke då: Angelo låg sjelf bunden under Ven®**8*

|Ja[J

ska rådets dolda, men skarpslipade dolkar. 1
hade så införlifrat sig med tanken på niofd °e

lilodig bestraffning, så väl mot som af sig *
och han ansåg sig troligen icke vara mer h®r ’
när han ville aftvätta fläcken på sin ära i Ca*!*'

git
rinas blod, än en af vår tids äkta makar, sort>, 
han trodde sig lika förnärmad, sade: ”Gä,
vill aldrig se dig mer!” —

Det låg något strängt och for Blenda bra,y
nie»kande i dessa ord, hvilket hon äfven djupt k®15' 

Men, på samma gäng hon med räddhoga ne 
kade i sitt eget hjcrta, steg dock Herman 
ueS tanka, ty det stod tydligt och klart för
das ljusa blick, att han väl älskade henne,

dblic'
j Iteti' 

ine1’
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ban med en stark sjals hela kraft föresatt sig
511 icke draga henne en tums bredd från den väg,
'l0" borde gå. Herman gjorde det dock sig ove-

t,||fle, ty Blendas kärlek stegrades för hvarje dag,
^ aU hos Herman finna denna öfverlägsenhet i

detta rena, för dygd och religion varma, hjer-
!a’ detta klart och i botten utbildade förstånd,

dertiil — icke allenast kunskaper och ett rikt
'ttande af allt, Jångt öfver alla dem, med hvilka 
B I et,da förut stått i förbindelse, utan alla yttre 

11 frti;iiier Sfven, hvilka moder natur så frikostigt 
'Odelat denna sin gunstling. Det var icke med 

i^dantisk seholifver, som Herman meddelade sina 
!î,ikar till Blenda eller besvarade hennes frågor, 

de läste tillsammans, utan det var det verk- 
vetandet och vanan att tänka djupt, som då 

Stille sig en fint bildad verldsmans lätta, be* 

*8liga sätt att göra sig förstådd oeh att med 
,ai)liga ord, ouppblandade af lärda termer och 
"^taphysiska talesätt, bibringa Blenda stora, hö- 

djupa tankar, som annars troligen i all evig- 
^ bade legat oeh slumrat hos henne. Herman, 
^ ßeh orubblig i sina grundsatser, åtminstone 
'l tycket man vid hans år kan det vara, hade i 

i*1*4 själsförrnögenåieter en stor och ovanlig böj^v 

som af kärleken förvandlades till en verk- 
® ®midighet. Sålunda stod det i hans magt att 
^ Blenda tala öfver samma ämnen, och i full-



38

komligt wainma anda, som fortfora med hans * 
skade barndomsvän — Henrik, men i helt anil'8' 
nya, för ögonblicket danade ordalag, In ilka v<,|ir 

fullt lämpade efter Biendas vetande och faltniii»" 
förmåga. Detta är en konst,, som få lärda c?3’ 
och som troligen bevisar, att man står på en l,,eC 

än vanlig höjd af allt vetande, all tankeform®»11' 
ty, att så alldeles sätta sig uti en underord»^" 
ställe och veta, hvad den kan fatta eller icke fat 

ta, veta, hvilka bilder man skall viilja, för att 
ra sig förstådd och för att meddela sin tank® 
helgjuten, och icke stympad, dertill vilt en fr*'^

bl »

het och spänstighet och ett midt i all lärdom 
behållet ungdomssinne, som ganska få afvår«frer 

rar lärda kvinna skryta utaf. Få de bara tala0 

idea In m, — realism, materialism, duall**1**
|Ct

anbjectivitet, »bjeetivitet och identitet, om 
abstracts, coucreta, absoluta, formels etc. etc- etC’’ 
— då äro de så nöjda, lika god t sedan, or» ,iu! 
hör, begriper eller somnar under dessa förrlli'i 

ningar, der hvartannat ord är tills vidare en hi^10 

glyph för tanken. ,
Herman deremot visste ganska väl, det h»n 

ett rikt bildspråk skulle finna tillräckliga tfHfif81 
gar att kunna föra Blenda med sig i alla tanke 

irrgångar, bland sanningarnas hirnrnetshöga blipP 
eller pbantasiens yppiga lustgårdar. Någon g3 ^ 

kunde han väl glömma, att hon ej förstod dc $al
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^ ka,Anspråken, utan styrkte sina ord med en tan- 
** ®f Piato. — Cicero — och skaldernas fader —
i! 0,°er; meIti då Blenda smålog, nickade lian blott 
°c'1 iklädde degsa tankar de Svenska formerna.

Men Ii vi t k e n verkan tror du väl, — käre lä- 
!är<:i att dessa meddelanden, dessa, nu mer he- 
Sl*tttiigar allt längre och längre samtal hade på 
'l(ir*s kärlek? De högsinnade, — de finkänslig 

* —- — de veta det redan, och de andra — — 
S skola nu få veta det, om de blott hafva för-
^8a att tro derpå: Jo, —------- - deras kärlek på

^ gäng vexte och renades frän allt slagg. Blrn- 
4 “ä~ icke mer i Herman endast den bildsköna 

gen, hvars minsta blick brände henne somHnn
»ti eldgnis-ta, utan hon tänkte sig nu det varma,

hjertat, som slog hos honom, den upphöjda 
som framlyste i de mörka ögonen, hvilka

%

} *iïi,
4,1 Ou icke mer undvek, och den öfverlägsenhet 

hvad intellectuel bildning kunde kallas, gen- 
1,111 il ken han dock så ofta satte sig i bredd med

t*

H b

gnista af detta öfvermod, Som

h

eil(ia, utan en
°ler ifrån sig hjertat och endast drager fru It - 
11 UU sig. Blenda på en gäng älskade, tillbad 

^undrade Herman, och, Ju mer han i hen-
tanke och öfvertygelse steg, dess niera kraft 

1(1 kon att nedtysta sin kärlek, ty, att qiäfvas
(jw

’ var icke mer tid eller möjligt, och icke gjor- 
^icnda något försök «Iertill. — — Fordom, när



mås^

ett sådant kunde hafva lyckat«, — då ville hon Ri’ 

— och nu kunde hon icke. För detta ned tysta') 
de, detta döljande af sin känsla, hade väl ®t«n 

da mycket att tacka tanken på sin pligt soin 
annans maka, som moder till en annans 
hvilket var henne så outsägligen kärt, och t® 

hvars skull hon kände sig hafva styrka att k111,11 

uppoffra allt, till och med Herman, om det ha(t 

fordrats; men vi måste dock bekänna det: "" 
dessa Illendas ifriga bemödanden, att bekäinP 

hvarje yttre bevis af sin känsla för Herm#*»
drog oändligen mycket den förfärligt nedslåe11 

öfvertygelsen, att hon i motsatt fall skulle 
betydligt i Hermans stränga Öfvertygelse, i 
mans rena tanka om qiinnans skyldighet, att

saka allt för ett.
Herman åter hade nu fullkomligt redogr

1 gO ^
för sig sjelf sin gränslösa kärlek till Blenda,
vexte med hvarje stund, med hvarje dygd, hv'a

afCje älskvärd och tjusande sida, han hos henne 
täckte; men han hade föresatt sig att isjelf>s 

kärlek söka vapen deremot. Han föresatte s,o 
med ett ord att, — tvärt emot hvad så mång® 
dra ifra för, — villja hennes lycka, som ba(1 

skade, och icke sin egen; ty han Insåg, »(t ei1 

derigenom kunde hans kärlek skill! 
dygd, i stället för ett brott. Och, att denna

»#'

ät-

ka aldrig kunde bestå i ett neddragande £ran



'alila pligter, i brytandet af heliga eder, det låg 
1 ^deles klart för Hermans blick.

Första medlet att icke göra deras ömsesi- 
‘''S1 böjelse till en giftig orra, hvars styng kua- 
,lt! hlifva oberäkneliga, var — i Hermans tanka 

" att aldrig uttala den, äfven om den någon 
^nff, tvärt emot alla föresatser, förrådde sig 
8lelf. — ’’Öfver mina läppar skall den dock icke
^ttttia, ty sedan är det förbi!”--------sade Her-

väl tusen gånger, med blicken vänd åt hoj - 
för att styrka sin ed, sitt mod och sin fasta 

^re«ats.

H
»eli
»fin

erman såg med smärta, att Blenda icke i
gionen sökte ocli fann all den tröst, han så 

a tyckte henne behöfva, utan långt li eld re 1 ett 
^il<^t, oskyldigt lättsinne och i en till barnslighet 

, afgudadyrkan gränsande kärlek för Gabriella. 
(!|> (letta var ettämne, — svårt att vidröra, ty,'för 

?lt komma dit, måste man genomgå många per- 

iga förhållanden, och detta fruktade Herman
HanSr>ti en farlig klippa för lians föresatser.

väl stundom med Blenda i detta ämne, som 
f honom var ett allt, ocli öste damed fullt mått 

hen rika, klara källan, och Blenda hörde ho
nied ögonblicklig enthusiasm, men utan att 
sig det till gagn; ty, kände hon sig glad och

‘‘»i»
*i'r»

vckl
lett

'g) så njöt hon (1eraf, oftast utan att tacka 
S°de Guden derför, och, var hon sorgsen och
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bekymrad, så sökte lion tröst ocli hugsvalelse,'c' 
ke hos Gud, — utan hos sin lilla Gabriella» vlt 

piano’t, i samlat med Herman, — i’ tanllei» pa 
na bortavarande vänner ocli i andra små oskj* 

<liga förströelser* När man ieke allt ifrån de sps 
da, de böjliga, första barndomsdagarna |i)S°P* 
denna fasta lit och förtröstan på Gud och ka" 
rättvisa, när hans ljus, k ia rast af alla, — icke b’ 
oss ända från vaggan, vill det stora, mägtiga, hjer* 

frätande sorger ocli lidanden till, för alt i 
nare åren bana vägen för religionens stråle» a 
den må kunna träffa såret, som den alle«3 ®til1 

läka. Ack, hvad de föräldrar derföre göra <a’

,äl äe
ii

de{

som förstå att ingjuta i del vidöppna bar
tat lefvande kärlek och tro till Gndï Ty 6ll<* 1)0
ker ändå, sent eller bittida, att få sitt rum'k)er
tat nppfyldt, och, isär det icke kan ske i g^1^’

så måste det ske i sorg. Och hvar finnas
föräldrar, som icke ville bespara sina b»rl1
den sorg, de kunna, hela lifvet igenom? —
ro de! — — Men äfven få nog — de, som vet®
rättaste, det enda medlet derlill.

Denna tanke, — ännu höljd i dimma, fri,|T1
J !Ste

stod väl då och då för Herman; men man W 
bekänna det, — — han glömde den, och b*11 11
stan bortjagade den, när lian såg Blendas osk11'1®

c
fulla vandel och alla de dygder, hvaraf den 
prydd, ty i alla hennes företag, alfa hennes ^



, :,lfS'-nm

fanden och PjelT« a hennes till afgnderi grän- 
S#nrte moderskärlek låg dock sä mycken ren gra- 
S så mycken älskvärdhet, så mycken hjertats 
Skitet och godhet, att man skulle varit en jern- 

varelse, alt fördöma Blenda,

I början af Mars fick Herman följande bref 
frä" Henrik:

Herman! — — Jag förstår dig icke mer! 
^tl1 du sågedina sednare bref vid sidan af de förs 

rb (1() skref under loppet af hösten, så skulle du 

säaa. att de mest motsatta känslor dicterat 
fc,t1' Då var dtt trumpen, missnöjd, nedslagen, vre-

''It b vi
och i detta lynne målade du taflor af ditt lif,

ilka du endast och allenast doppade penseln i 
'ift, och der ett stoft af ful,

ti»
ofta nog sinåak-

Prosa låg öfver det hela.-------Nu åter —är du
'bligen, hvad jag kallar skald,-------ty dertill for-

f*s hvarketi rimmet eller metern, utan den
fulla känslans, — de höga och djupa tan- 

^r"as utbrytande i sköna, härliga former och ord. 

11 l»lar litet eller intet om dig sjet!; men af di* 
kfef skulle jag tro dig vandra i ett eden: ty, 

M'adt (tina raska, fulla penseldrag måla sno och 

, ncb den nordiska vintern i hela dess ståtliga 
Restât, så ligger dock i sjelfva målningen så 
"“Seken värma, så mycket lif* så mycken känd och

H

fv V J
-,t- ::*ir '

ii,:V '«-i

bu
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meddelad förtjusning, att du kunde aldrig bestå t*16'
ra derafj uppdroge du äfven en tafla öfver söder»8
orangelundar med deras yppigt hängande mog»3 
frukter, deras dotter och deras klassiska rnini)erl»
som hviska och susa i sjelfva vinden.------ - HvS’
dan detta?-------Dock, jag frågar icke dig,
utan jag frågar mig sjelf; ty, ville du säga t«1»’ 
hvarifrån denna metamorphos hade sin upprinnt 
sa gjorde du det, och, vill du det icke, så 
det icke heller. Ser du, It vi I ket förtroende, t1’*® 
ken hög tanka jag har om dig! O, om äfven ,le,!
skulle kantra! — — Sedan,-------hvem sk»1'6
jag sedan kunna tro på? Du har allt ifrån vi,f 
barndom stått som ett högre, ett för mig oUpP 
hinneligt ideal, hiilket alltid stigit på samma 
som jag, men alltid tagit högre, djerfvare 6*6ei 
I början af din vistelse på Lindsjö fruktade j*s 
sannerligen att se dig nedsjunka i jemnbredd'»e 

— vet jag icke, livad jag skall tr°

di

jstf? 

bör(ll>

mig, och nu
och tänka. Dock tänker jag det bästa, 
du tyckes vara glad och tillfreds, ty, kunde 
det vara, — utan att vara nöjd med dig sjelf» 
du, som så väl fönnår att skåda in i tingens
således äfven I ditt eget hjerta, — 
jag mycket, — — för mycket — 
på dig. Men tänkom icke ditåt!

tlå I>»
misstagit
____ Att «H*

Iß

phantasi sväfvar högre, än min någonsin 
följa dig, det ser jag nog. Att i de härliga ^



,'er> i IniUta (In nu så ofta kläder dîna tankar, 

'Sêcr något Orientaliskt, soin på en gång är dig 

oeh olikt, — hos dig medf-Öddt, men ändå nu 
^rst fullt uppväckt, det finner jag äfven. Vart 

lfr'ga studium af de abstracla vetenskaperna lia- 
(le något fängslat ditt af naturen poetiska sinne;

e 11 dina sista bref påminna mer om din barn- 
'lo‘n, när du lilaiul de klippor och skyhöga berg,
^lv'lka omgåfvo var dal, ------ grät floder af enthu-

Sl,|sinens oeh förtjusningens tårar — vid anblic- 

011 af den verld, som låg under oss, den him- 

som hängde ofver oss, — eller vid Sån- 
,!'l|''Jans enkla romanser och ballader. Jag frå-
s!lr n>ig oupphörligt: — Hradan detta? Man har 
Vii® predikat för mig, att blott en känsla kunde 

erka en dylik återgång till barndomsintryck; men 
°r <let första —- — är jag dum, hvad hela den 

så mägtig utskrikna känslan angår, och förför
'let andra, så måste ju denna kätisia dock alltid
îiaf'a ett föremål,---- ---------- och jag frågar mig

°llPphörligt, huru detta kan se ut. Visst sväfva 
'n'lla tankar stnndora oftikring denna iiila Gertrud 

ll»; men, när de komma henne helt nära, få de 
,il<a8om en elektrisk stöt, — som åter aflä

i»

som aier atiägsnar 
långt snabbare än de närmat sig. Denna 
af så många tjog dussin — studenter om- 

a"gda baldocka kunde hon älvenväl dansa sig
1 ‘litt hjerta? Dock, nej! Det ar onto
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— Så vidöppet måtte det väl aldrig stå. Jag f®r' 
lorar mig i gissningar och vill stundom nästal*

(jväfvas af en namnlös, — form lös fruktan, som <>a

gon gång dunkelt och genom dimma afmåJar 
stående på en brant, der minsta steg åt sida»

en afgrund. s* 
Men, skulle det så **t$>

____ du vel

ålerkalleligt skulle föra dig
är det väl icke?-------
— — — så håll dig troget fast 
bäst vid hvad! Dock, nej! — Bort derifråni 
mörka pliantasi-bilder få någonsin komma och 
la sig framför min höga tro på dig, och, tid 8 
alldeles förjaga dem, »ill jag fullkomligt Wl 

ämne.
Jag skall helsa dig från vår dal. Jag vet*

du har sällan tidningar derifrån sjelf och hat
på länge fått några dylika genom mig; således
ra de vara dig kiirkomoa. — Din moder mår '

och helsar dig. — Det vill jag till en börja11
ga dig. Mitt sista bref var icke, som vi,II',r ’

\,Av
från tnin Fader, utan jag öf verraskades af en 8“

lä1*
velse från syster Gertrud, och, som rjvinnoru3
ra röra sig och alla sina tankar och idéer i ett

f 5annat element än vi, gå innehöll hennes hre*
. kV

’ven en mängd detailer om sådant, som mi<> ^ 
der aldrig bekymrar sig om att kosta ett etl 
penndrag på. Men detta lilla bref, skrifvet 111 ^ 
en ren och prydlig handstil — samt utan ett el1 ^ 

vanligtfruntimmersstaf-fel, roade mig särdeles!0

l.ei‘
If-
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att göra en diversion i dîna nutids-tankar, och 
att litet af del verkliga lifiet må tränga igen - 

''m den phantastiska luftkrets, som nu tyckes 
*’!ngii‘\ a dig, skickar jag dig hela brefvet, held re 
**» att <i e r ii t ii r göra utdrag. Du kan ju återsända 
,ltit vid tillfälle.

För hvart «ch ett af dina bref märker jag 
a"tid, att du tillryggalagt en oändlig mängd af 
ila?ens favoritläsning, — romaner; men, hvad gagn 
1,11 af dessa skall skörda, antingen som själaspis 

som barlast på Skidbladner, det vet jag och 
^r»tår jag icke rätt, ty milt kram är det och 
^'r det aldrig. Gifve Gud, jag äfven förmådde 

s,*Pa rent för denna obyra omkring den stackars 

‘inlösa Gertrud! Men jag har härom skrifvit till 
Fader och till min glädje af honom inhändi- 
ett svar, att han är alldeles af min tanka 

°ch skall göra, hvad han förmår i den vägen, ehu- 
f" vunnen för romanliteraluren nu, likasom allt 
8t|Uat ondt, tränger sig igenoin alla sperrningar 
<lc,‘ Uppsöker de fördoidaste klyftor. Nogderom! 
^"ske tycker du redan, att jag är en pedant; 

då ligger felet, eller rättare sagdt orsaken,
l,:ke hos mig, utan------------ ”jag 'et väl hpar”.

^ Farväl! — Lef väl! — Tänk'& handla väl, — 
“c^ Gud blir med dig!



Alk som Herman läste, steg- rodnaden lian8 

J(ind, pulsarne slogo, och han andades fort ofch° 
jomiit. flau kände en uppstigande formlös har'" 
offer att, tvärtemot sin villja, sin förmodan oC^1 
alla föresatser, hafva förrådt sig sjelf; och ,l,e^ 

hånfull «villja såg hau, att Henrik ens ett ög°11' 

blick kunde trott honom nog akdaglig, a11 
sitt hjertas hyllning, —märk noga, ”Hermans *10*' 

ta hjertas hyllning” — åt — lilla Gertrud Pa!il1’ 
Uppsala-gillenas alltid påräknade, aldrig sakna1*0 

haldocka, som sagdt var. Men en ny inång^11^ 

hel harm kände han sedan, när han fann, att B6"' 

rik blott tagit denna förmodan handlöst i 
för att deröfver fä forma några — åt helt a’1«* 
håll lutande, reflexioner. Det var outsäglig* 

liardt och bittert för Herman, att hvarkeii ko"11 

eller villja, eller ens anse sig tillätet att, be*'8 

dessa punkter i Henriks bref. För första gå»£B" 

stod han på denna svåra skiljoväg, der inan å e!l 

sidan måste förråda en hemlighet, — — 8 !*' 
andra— façdraga en vän. — — Så kallar inan dett3’ 

åtminstone i allmänhet; men Hermans klara h1 

insåg snart, att detta dock ingalunda är ratta 
hållandet; ty, att tiga med en hemlighet, som i0*4 

heit och håilet är vår egen, och stundom äf'e 

när den det är, kan aldrig blifva att bedraga; 111 

vakta sig måste man, ifrån första början, att^c 
förrada delarne af hemligheten och ändå ^
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dct hela for sig sjelf. Detta fel hade 
erman begått, ångrade det uu bittert oclt fg- 

t(iSaUe sjg att hädanefter tiga bättre och på 
'1'*t annat sätt, utan att ändå bedraga sin enda 

Man får se, huru han lyckas. Lilla Ger- 
1,11bref höll han länge tanklöst i handen, in- 
5,1 lian öppnade det. Unstinctlikt vägde han det
'l!lr!den och tänkte orediga, luftiga, dunkla, form
ai
"Hfl,

'ankar. Själen, alldeles oberoende af för- 
et och villjan, har stundom sina fullkomligt 
förespeglingar, sina —af någon för begreppet 

"nande sol — upplysta fata morgana, hvilka 
ffam likasom aningar om ännu icke drömda*l|

% tr>ar. — Slutligen öppnade han det lilla bref-

"er

*lelt hastigt och läste följande:

Min bästa Broder Henrik!

du vet, har Pappa gjort sig en otrolig 
,la att lära mig skrifva, och jag har derpå ko- 

många, både roliga och mindre roliga, stun*
’ °ch, då jag häromdagen frågade Pappa, till 

detta egentligen kunde gagna mig, då jag 
hade någon enda vän alt skrifva till, eller 

någonsin brukade skrifva, mer än i mina 
flfl)iicker, lofvade ban mig att få skrifva ett 

dig, som skulle rigtigt afgå på posten, allde- 
S(l,n andra bref. Jag blef,obeskrifligt glad vid 
Stands-Paralleler, III,\ 3.

\ 
,|l!»ar8

Vf
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första tanken derpå; men, ja närmare det j
den dagen, dä jag skulle sätta detta verk i ^il ! 

bördan, ja oroligare ocb obeslutsammare bleö ® 

Slutligen frågade jag Mamma, hvad jag s 
skrifva till dig; men hon upprepade då så t»311' 

saker, att jag icke visste, med hvilken jag s 
börja, och ännu mindre, om det kunde roa dig8 
få en full redogörelse för alla kor, oxar, får> ® ^ 

sar och höns. Jag tog då ett fermt beslut 

frågade dristeliga Pappa, hvad man egentlig611 
knr skrifva om i bref, och då svarade ha» !li ^ 
«tt hvarje bref, — hvilket icke innehåller f»^ ° 

ligt detsamma, som den skrifvande personen sk» II«
, jd«1

muntligen säga till den emottagande, on “
i» p.. g f Ji

ögonblicket råkades, är ett onödigt, — 01 (
digt och tillgjordt bref. Denna upplj’*»'11® ^ 
mig högst välkommen, och jag satte mig Se 

att eftersinna allt livad jag kunde hafva at'* ^ 
Inget säga dig, kastande åt sidan alla mi»a
gor, ty denned — sade Pappa — bör rna»
nödigtvis besvära den, till hvilken man skrl 
Det första jag således egentligen börjar 'ne ^ 
att säga dig, hnru tomt här är efter dig, °c p 
jag hland alla mina önskningar ej ka» *el* 3(t 

någon enda, som är lifligare och starkare, ^ 
du och Herman skulle komina till Dale» 1 ^
mar. Pappa svarar mig icke, när jag fr*Sa ’ 
detta sker. Det betyder, att Pappa icke D°

ej
fve»'



51

således icke vill göra mig ledsen, livarken 
^ ett falskt, bedrägligt hopp ellerett bestämdt 
^j- — Men — jag hoppas ända, och, bland mina 

<)l!(ir till den gode Guden, kommer denna smy- 

alldeles soin af sig sjelf ibland, ehuru jag 
*lt 'äl vet, att deruli ligger en synd, ty [Jan, 

icke vi, vet bäst, hvad oss godt och nyttigt är. 
'lag har nu läst ut llibeln för andra gången

«Ch ■ e p .
Jag ser, hur’ rätt Pappa har, att för h varie

fly “
SCiiomläsning uppvexa nya liljor dernti. Den-

f|lj a

gängen fann jag mycket, — mycket, som jag
Hiijl J ®

velat svärja på att det icke fanns den för-
o

sangen, och Pappa har försäkrat mig, att det-
^ k i,

"r händelsen för hvarje gång. Tänk, hvilken
bke,,
**«r .t n°m man då har blott i denna enda bok! Jag 

vål frågat Pappa, hvad som står i alla dean-
^ kvaraf några på öfra hyllan äro ändå tjoc-

^ °c 1» större, än Bibeln, som du väl minns; men 
s’åger, att det är allt bara metiniskoverk, hvar- 

''°ck många äro högst användbara ochinteres- 

^ för eder, manner, men att för niig fiu_
i. b,ott en bok — i verlden, — I en af dessa
"H
Hd

eri från öfra hyllan, har han visat mig, hn- 
( [les allt detsamma står tryckt, som han munt- 
,^n Järt mig- Jag fann der igen alla gamla väl- 

nta namn, så väl ur Svenska historien som 
Satnla verldens och nyare staternas historia, 

’let stod der så dödt och tråkigt att läsa om!

Hf
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Tacka vill jag, när Pappa berättar derom! Pa^Cf
ker jag mig alldeles lefva i den tiden, och fJ<:

•fi fl1'se och förnimma allt. Bara deraf kan man
i rïl t? ^

na, huru andra häcker förlora i jemförelse > 
den enda, och för min del afsäger jag mig 
na alla de andra, ty ingen af dem lär någ0l!?l

grönska pä nytt för hvarje ny genomläsning- 
allt detta skulle jag ju berätta dig, om du 
närvarande, och mycket annat äfven. Jag gar 
ta ned till byen ärenden för Mamma, medme
camenter och andra saker til! sjuka, och da !iC 
sar jag merändels på Mor Martha, för »U ^ 

henne tala om Herman. Först och främst ar 
hennes högsta — eller enda nöje, och sedan ^ 
lar hon så lifligt och med sådan förtjusning ^ 
honom och hans företag, som Pappa om f°rn^
dens stora män; och att höra någon tala med ve

$
lig enthusiasm om en sak — är för mig eI*

t Jjofl?
njutning. Du skulle höra Mor Martha, hur

o ßfV'ß1
lik en annan Debora, sjunger eu segersång
sin Hermans framgång. Jag föreställer mig
tid, att hon är en Prophetissa med den bög8^^
härligaste ingifvelse, när hon talar om fraItîl1

h®ch deruti ser sin Herman som en ärad o° 
tad herde för sin hjord. Vi tala ofta om de'1 

terläogtade tid, då vi skola höra hans 8 9 ^ 
tala om nåd och försoning, om Guds godhct ^ 
meuniskornas tackskyldighet, om änglar och P



och mycket annet härligt och skönt, från pre- 
^1‘arestolen. Och höra honom messa sedan! Med 

dråpliga röst, som icke kan jemföras med nå- 
?0,‘ annan än Konung Davids! Se, allt detta skul- 
*e jag äfven säga dig, och, talade jag muntligen, 

S* skulle jag fråga dig, när du tror, att detta kan 
träffa; om huru många år. Ku är jag femton 

fyllda. Mor Martha tror, att det kunde ske, 
'«an jag vore tjugo år, orn det gick bra N.B. 
^ppa skakar på hnfvudet och småler, då jag frå- 

honom derom, och Mamma säger helt hastigt: 
på ditt arbete, och bry dig om den saken, 
inte om, när Herman blir Fastor eller ej, ty 

kan draga ut både fem, och femton, och fem
“Ch tjugo år än!”---------------- Då märker Mamma
^väl inte, att arbetet går mycket trögare ocli 

8äaire. ty, när jag får tala om dig och Herman, 
^ går det så fort, utan att jag märker det sjeif. 
^fad jag äfven gerna gör, så är det sjunga. Pap- 

och Mamma tycka mycket om, när jag sjunger, 
de hafva båda iärt mig flera sånger, som de 
äro gamla, men som jag tycker äro oändli- 

Stn vackra. Äfven har jag lärt mig några balla- 
^ af Sångar-Jan och af honom fått beröm för 

,tt’n starka och klara röst, just som vore det min 
°rtjenst! — Men, ju mer man berömmer denna 

röst, dess bättre sjunger jag. Pappa harlof- 
att jag framdeles skall få en guitarre,-------
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du vet ju — — en sådan quasi-viol, som flieh»1”' 
na i Prostgården hafva, och sedan skall jag hed 
ja dig eller Herman lära mig noter, ty det k»11 
hvarken Pappa, Mamma eller Sångar-Jan. 
jag är hos Mor Martha, sjunger jag alltid en»8®' 
ker psalm, under det jag hjelper henne We 
något, hvarmed hon ämnar öfverraska Herm8» 
då han en gång kommer hem. J kunnen båda tiA'

ed

sammans aldrig gissa hvad. Mina blommor, 
hvilka jag fick frö af dig, äro utmärkt vackra

till 
och

frodiga — och väl skötta (hör, hur’jag berönimer 
mig!), och jag innerligen tacksam för denna d*n 
skänk. Mina kycklingar äro fetare än Mam«1^’ 
— — — •— 1— och jag sjelf — — — en s*°r 
skryterska, som du ser. Det är mycket rolig1 alt 
skrifva till dig! Men nu vet jag inte mera att fö«" 
tälja, utan helsar dig från Pappa, Mamma °cl1 

Mor Märtha, som just är här och her hels» 11 
Herman, och jag ber dig hjertligen, att du svari,r

din tillgifna sygte
Gertrud.

Det var något, som sved i Hermans hjert» vi‘1 

denna läsning. Han kände ett qval öfver att ic' 
ke allenast hafva lemnat Dalen, utan äfven df(1 
na enkelhet och renhet i tankar och phantas|er’ 
som der städse följde honom. Han kände e» å“'



Scr öfver all sin ifver, att gå en annan bana, iin 
Porsynen egentligen for honom utpekat; och, 

’"än att rätt redogöra för sig alla motiverna der- 
,ill< Utropade han halfhögt: ”0, att jag aldrig 
Quittât dig, du djupa dal, nied dina höga bei g, 

80,11 värna dig för alla stormar!” —En tanke bröt 
Hl nu, som alltid, när han tänkte sig sitt hemlanda 
H in pä Herman, — att den redlige, den tän
jde och rättsinnige bör just sjelf vara en af bild 

af den djupt liggande dalen, soin finner lugn bak- 
0,11 sin egen ståndaktighet och fasthet, el-

af . den skyhöga bergstoppen, som ligger orörlig 
hvarje storm, genom kraften af sin egen inoe- 

')|)<“.ii<le tyngd, som hos mannen är den fasta vill- 

Men Herman tyckte sig i detta ögonblick 
'ara ingendera, utan ett rö, som svigtade för vin- 

.— — — och den vinden, som blåste, var en
Var,u, qväfvande, giftig sirocco. Men-------Herman
S|iit snart öga och öra för alla dylika tankar och 
^ästajg gjg j stundens och ögonblickets förehaf- 

v,«den med en ifver ulan like. Han bestred 
Enligt allt framgent hvarje utbrott, hvarje ytt- 

af sin häftiga lidelse. Angern öfver dess o- 
^■'örighet, dess oformlighet, slumrade således, 

°°h den solglans, som den första lifliga kärleken 
Sprider öfver hvarje föremål, utan att man vet, 
Utifrån den kommer, — låg nu öfver hela nni- 

Hans förut tröga iectioner med Clas Cl-
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ritt gingt) na fjäderlätta. Han läste ABCD weä 

Gabriella och trodde sig för första gången ßfl(,a 
behag uti detta vetandes inympande på en alide' 
les ny telning af den menskliga naturen. Han 1*' 
ste skalderna och philosoplii för Blenda, och i ,le 
förra hade han aldrig funnit så många skönheter, 
i de sednare aldrig så litet ofattligheter. 
låg ljust, klart och tydligt.

Och, huru älskade honom icke Blenda! 
Ilon var lugn och endast vänskaplig, t il 1 sam r»a 119 
med Herman; men i sin phantasi frossade 1,011 
med lifliga bilder af sin känsla för honom- 110,1 
tänkte sig in i lnarje möjligt förhållande deri>f; 
än som Hermans brud, än som hans outsäg11^ 
lyckliga maka, och då nedsteg hon i sin i»bil<!’

ning tusen gånger heldre till Hermans låga f 
och delade med honom hvarje möda, hvarje 
sakelse, än höjde honom upp till sig och si113 
kallade likar. Blenda älskade med denna käi 
som afskyr hvarje förändring och förvandling 
dess föremål, med denna kärlek, som finner

;tl*d
fot-

si
ärlekt 

po* 
for 
di'litet eller för mycket — hos hvarje annan i“ 

»id, men nog, men lagom, men allt endast hosM' 
Blenda tyckte sig icke så fullt kunna älska Üet 
man, om han pa en gång blefve förvandlad 11 
hennes like. Herman var för henne det skö113' 
vilda blomsterståndet, som, fritt stående mid1 ^ 
gröna ängen, sprider sin glans och sin doft, °c>
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80111 skulle förlora mycket vid att inträngas bland 
an^ra uppbundna konstalster på en blomsterlist.

Våren började att nalkas. Hvarken Herman 
Blenda hade någonsin sett en så härlig, en 

Undransvärd vår. De hade vissi, hvar och en 
^ sitt sätt, förut beundrat Guds härlighet i tin- 
Son, Herman med blicken uppåt, Blenda förlorande 
siS i sjelfva anblicken af det sköna föremålet, 
51611 aldrig såsom detta år. Vårfläktarne hadenå- 
*>ot suavty som de förr aldrig egt; bäcken, lossad 

vinterns band, sorlade på ett alldeles nytt 
*^t; — trasten talade ett nytt, mångfaldigt sköna- 
ïe språk, och i daggdroppans lilla spegel, der Gud 

förmåga att samla himmel och jord, der var 
5,i något nytt, — som de aldrig funnit der förr: 

der var bilden af den älskade. —
att en sådan kärlek skulle vara oloflig och dömd 
— att brinna upp, — eller dränkas i tårar, — 

^ eller torka bort af tid!
Herman hade blott en sorg, den att se, huru 

lilet den stråle från höjden, som ensam förmår 

^va oss mod och styrka i lifvets pröfningar, hu- 
511 Uten kraft den egde öfver Blenda, och huru 
*',et den förmådde intränga till botten af hen- 

5es hjerta. Hon var god; hennes djupa känsla och 

förstånd ledde henne nästan alltid rätt; men
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Herman fêrntsSg med smärta, att,-------- vackla^6"

kon, så voro dessa ledare alldeles för svaga att af 

pebålla henne. Han framkastade ofta härliga bib^r 

af ljus ocli uppenbarelse för Blenda, ocli hon<rrel’ 

ifrigt efter dem, men släppte dein åter,, så 

icke Herman stod der ocli räckte dein frani 
blixtrade för hennes själ; nuen ännu var det låfs1 

ifran detta milda, städse värmande ljus, somit»*11 

ner klarast i motgången och vedermödan.

Detta smärtade Herman; men stundom 
vetiväi deruti en I j « F och tillfredsställande ta"*16’ 

ty han ansåg sig någon gång som den utsat*1^’ 

hvilken det skulle lyckas att väcka detta sköt*8’ 

slumrande hjerta, lossa dess band från ver,<iel1 

och vända det fullkomligt mot höjden.

Sadant var det hopp, som kärleken och m® dve'
landet af hans afsigters renhet ingaf Herman. $c"' 

ack! Det är den späda telningen, som srr kan b ej'1’ 

det unga, friska trädet står trotsigt emot hvarje 

iikt rnildt försök och gifver blott vika för ork*11"1 
Imellertid var Blenda så lycklig, som en me,1‘^ 

lig varelse det nästan kan blifva. Samvete»
gli i*1' 

ti 3'
och kärleken förgyllde och bredde rosens 

mer öfver hela verlden för henne. Alàrïg 
do hon varit så undergifven Grefvens vIifja: 

drïg sa tålig för alla hans dum m a nycker, 

ka hon nu knappast märkte, aldrig så nöjd «** 

sin lott î alla afseenden, aldrig så öm och S



m<H Clas UIrik, sona hon tyckte för bvarje (Tag ut~ 
'«cklatle en ny egenskap. Öm oeh välgörande mot 
ätliga och nödlidande hade Bienda alltid varit: 

nu _ j)a(]e hon varit i stånd att lida nöd sjtif 
be*dre, än attafstå den — hjertats tillfredsställelse 

att fä hjelpa, hagna och trösta andra.
I slutet af April skref hon en dag till Alarik 

<lt‘1 Kosa ungefär som följer:

Jas
»la,

— — — Ack, J arma Stockholmare, huru 
beklagar eder! Nu börjen J plågas och qväl- 
åt tankan, att eder härliga vinter är förbi, att

««1
§arne biifva så fånga, och nätterna så korta, att 
611 skall upptäcka, hvad det bedrägliga och då- 

5|>de lampskenet dolde, att man snart skall tåga 

till fandet, — — — karlarne för att göra den 
11 nytta de förmå, fruntimren för att ekonomi- 

r#» brodera, salta på sina minnen och sockra pä 
förhoppningar. — Stackars folk! Hvad jag 

agar eder, men hvad jag är glad att slippa al-

fri&a 
beltt; 
la ,

e<lra sommarbekymmer! Herrarnes känner iatr
itij. , , J ®

'«re, men vet doek, att de .finnas i massa,-------if,., ’ ’
svårigheten att få pengar att resa med _

svårigheten att få blanksmörja, som man kan
i(l med. Men, J arma Stoekholmiennes, hvad ia*

J SS

“an se all den packning och stufning, som nu 
rum för eder, alla de odrägliga visiter, sont 

skufa göras och emottagas, oeh der lyckan är
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med den, soni är borta, när vännerna söka, °e^ 

sjelf finner visitelådan ute, när vännerna söka8 
Hvad jag väl ser alla de vinterefTecter, so® 1,U 
skola spridas ät olika håli! Pelisserna till t>un<^ 

roakaren, den fragila delen af vintercostumen 
säljfruar och inadamer, matöfverlefvorna till 1*° 

karen, om det är mycket, eller till henne, 
skall skura och krita fenstren, om det är

jjgj»
visitekorten i en påse, för att dermed roa,—1 e 
rättare skryta med för grannarne på landet, »sr 
diuerna på deras Ut de parade, mattorna balsaII,<! 
rade i kistor, — och under allt detta — ledsaI!> 
ma tankar, hopkrympta hjertan, damm, förstör6*8 
och otrefnad. Arma folk, hvad jag eder l>e*1* 

gar, och hvad jag känner olika vid denna ei 
längtade vårens ankomst!

Dubbelfensterna äro längesedan af t aekade0 
hemförlofvade, och jag vaknar vid fogelsång °c 

solgnistor, som tränga in genom de täta jal(,u
<• y 3'

erna. Och, när jag på detta tjusande sätt a
ren är väckt ur mina liufva sommardröm|f,ar’

“* , . ■ i?
■— är jag — moins Siockhohnienne que janialS\
jag flyger från min bädd, lik sångaren, sotn
hör, och dansar ut i den rena, vårdoftande Ilil

hren, likt solgnistorna, som jag ser, — — oC
, (/i1

glad oeh jublande, som de alla fiUsamma»'
ick« 8A 

tie"
hvad våren är skön! Gabriella tycker det > 
som jag; men det är väl, emedan hon glöm®
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kiüna hösten, som var, och icke anar, att en så- 
<la» äfsen framdeles skall komma. Hvad han har 
*ätt, — den djupt kännande Skalden, som säger: 

”Glöm, hvatl om forntid du och framtid vet, 
”Det är all ungdoms enkla hemlighet!”

■^Nnde jag bara glömni&i att allt icke kan forbiifv a, 
s°n» det är, i evighet, hvad jag då skulle vara lyck- 
ljg, ty jag njuter af bara vår och vårtankar oeh 
'»rkänslor! Gräset börjar att gro och slicka upp.

gröna fläckarne talaså lifligt tilihjertat. Jag har 
älilrig begripit förul,huru mycketAo/?/?det verkligen 
%ger i den späda ljusgröna färgen. Den lofvar 

mycket, och hjertat slår g ladt emot dess ljufi a 
®fte». J tron väl, i eder Stockholmska inbild- 

oeh gourmandise, och kärlek till det ona- 
1 >t1 ii g a, att jag tänker på rädisor, spritärter och 
i)ressgurkor, hvilket allt ni för länge sedan skryta 
•hed @tt hafva ätit, spensligt oeh fördrifvet, utan 
barken lukt eller smak. O, nej! — Mig lofvar våren 
^elt annat än dessa alster, som man med litet 
b®nstlad eldsvänna så lätt kan anskaffa. Mig 1 of- 

Var våren dagar af en outsäglig fröjd, då träden 
8tii mörkgröna och susa af sin egen fullhet, och 
Jorden är klädd med blommor, hvaraf äfven den 
^kgaste är skönare än allt hvad mennisltohatid f@r- 
n'år, och då luften, — den klara luften, under det 
b?gbl& hvalfvet, genomkorsas af sjungande foglav 

lekande vindar, och då solguistor, och blom-
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äterdoft, och daggdroppar, och affonrodnadfocftws®' 
g la ns, och sommarnattsdrömmar— vexla i beslå11' 

ringdans tor sinnen och inbildning. 0, l"8dii

sommaren är härlig! Jag ville icke bortbyta, 
jag — blott af denna sommar väntar, mot allt, b'al^ 

eder prisade och förgudade konstvevld kan gif'8' 

-------En målning! — Huru tnnnt, — huru matt,'"
huru död i! — Ett marmorblock, forma dt som
mensklig varelse!------ Men utan lijerta, utan sin<lt,fl’
— utan vartn blod och heta tårar,------- huru kall*»

— huru tomt,.—■ eller, snarare, htiru compact, hu,l)

löjligt! — — Jag talar dock ieke med samma fät"

akt om eder konstgjorda musik. Det är annat, '' 
— något åtminstone^ man kan i den dock h<>ra* 
att hjerlat en gång ville tala derutur, fast Sf,r^ 

ket är törbisiradt, och man äfven i musiken l"111 
nit grundlägga ett Babels torn. Menen ren, kla"?' 
full, manlig stämma, — om1 J ännu hafven en 
dan, — den föraktar jag visst icke, ej 1»«Mtf 

dessa, någon enda gång — frambrytande, full'8
krigharmonier, då rena instrumenter icke föra 

emot hvarandra, utan tyekas nästart villja liärI,,a 

denna enighet, detta samband, som- finnes i n3i(t' 
men som konsten så ofta glömmer, att 

härma sig sjelf och således förgås i ena t o r lig *ie,< 

“ Men eder Thalia! — Men eder MeIp 
ne! — fee, dem föraktar jag rigtigt. Med h'1’^* 

prosaiska bikäoslor van drew J icke till deras
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Pe,i ~ med Inilka uya omsufla dit» — _ va„.
^e» Jlcke (lerifrån! Konsten förmår tier icke ens 

Sli mycket härma naturen, att den liar kraft att 
,!t,lgsl» etler uppmärksam het några fa öaonliiick. 
^en»a himmel af linnelappar,. — — denna skog af

Papperslappar, — detta böljande haf af — — __
lr*lappar! Äck, huru lappigt och eländigt! Oeh 
a^a dessa brokiga kläder, och enfärgade, — en- 
la,,miga, — entoniga gester, som följa costumen 

®E*' sittas nt på samma gång som den, — neh 
Sl,m skola föreställa känslor! — — — Och dessa 
6fmäHtta rörelser, sorti äro beräknade till sä och så 

ga alnar på längden och så och så många på 
red'éen. Och dessa känslor, högsinta och stora, 

s°m skola apas och efterspeglas af dem, — — — 
Stl"1 hvarken sett eller haft en gnista af den va- 
*a,l‘ Och dessa häftiga passioner, som skola h»r- 

i en tidy då sådana — blott äro traditioner, 
— då de åtminstone altkrig synas î verklig he
tt tan hvar och en drager den tätaste slöja, 
möjligt, öfter sina egna, och- vänder ögonen 

ra'1 andras! Och detta larm och skrik, i ett tid,
,a och en talar så sagta man kan, för att
l(vj>

e ens af tonen röja tankasi! Och dessa bjer- 
18 titgjutelser, i en tid, då nian icke ens låter

Rj ♦ t
egét tala, af fruktan, att det må förråda sig!:

<n ed ra få,-------ed ra lätlräknade verkliga feanst-
re-r* som skjutas åt sidan för den sjelfviska me-
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delmåttan! Och edra fôrnuftspiecer, der efee
nyttan och affairesandan och industrien hörja 

J „ i och
vilija spela hufvudrollerua! Detta sednare ar
del enda, som egentligen passar eder, och dete«
da, som jag egentligen icke borde klandra, >°e
just det, som jag meat afskyr, emedan det he
och hållet breder prosans gråa damm öfver de
smula poesi, som ännu fanns qvar bland edra h*
nelappar,—papperslappar och brädlappar, 601
ännu skimrade fram midt ibland all eder o113*"*

Nej! Kommen hit ned, och jag vill gif',a e
der skådespel, som skola hänföra och betag» ^
der! Sjelfva skådebanan — — är under
fria, rena himmel, — och de spelande •
äro hans fria, — skapade varelser. Vil! ni h»^‘
en slngpiécé, der orden alllid passa till musi“ ’
och der kärlek och svartsjuka, sorg och g1®^”’
saknad och återseende icke alla sjunga i en 10

■rön» 
det

lyssna då till sångarskaran under det g
hvalfvet, eller, högre upp, — till den under 
blå! Vill ni se en skrattplèce, en carricaturpi^ ’ 
en satir öfver det gamla, som vill mästra och

-, o Jj]f
ra det nya i ledband,----------- följ mig ,ia
hönsgården, och se denna enfaldiga, inbih^' 
dumma kalkonhöna, som tror sig kunna följa a" 
ungarna i vattnet, efter hon sett dem föda* 
Tüfvat dem sjelf, och som vilt hindra dem 
komma i deras element, eouåan hon sjelf icke ta



0.5
c^er kan hoppa dit. Och, vlll ni sc de vigaste 
8l)räng, de svåraste lindaiisar-konster, de behagli- 
*aste och ledigaste rörelser, utan att ända någon
e'llla känsla af det passande någonsin såras,----- -
"T så bjuder jag bara på Gabriellas kattungar. 
^c!>, vill ni se en Scribe’sk förnuftspiéce, så låtom 

°8s gå ned till hvitka djur som helst, hvilka man 
®l^ver mat och dricka, och J skolen få se, huru 

slugaste är den starkaste, och huru den star- 
knuffar undan de andra, tills en ännu star-

h knuffar undan honom, — och så framgent.
V — villjen J slutligen se naturen, — dél
ia 8tora, härliga dratna, som är gifvet åt alla, 

som så många gå blinda förbi, och som så 
a *'eta att uppfatta och göra sig till njutning,

~------höj då blicken till det oändliga blå, —
^ eller sank den till den lugna eller stormiga 

eller låt den hvila på den grönklädda, blom-
ste
!»•

rprydda jorden, — och lyssnen sedan på den 
usande vågen, den susande skogen, djurens kla- 

®ai1 eller fröjd, vindarnas skämt eller allvar; — 
^ dricken sommarluft och blomdoft i långa drag, 

— och sägen,------- åren J icke lyckliga?
Jag vet mycket väl, att både du, Rosa,—och 

> kära Alarik, — att J len åt mig och mina 
mtt>arphanlasier; men det bryr jag mig inte om. 
S lemnar eder öppet att försvara eder stads-

'Jcka. — låten mig bara njuta af min!



1 *1Villjen J veta, huru ja g tillbringar min dag- 
— Na väl! Jag är uppe med solen. Jag hinne*

■ ° r*med otroligt mycket under dessa långa, ljusa '* 
dagar. För att börja med något, som Kosa r'e 
ligt skall sentera, hon, som lefver midt i tapisseri 
verlden, — — så ull jag berätta, att jag syrW'S 
en eldskärm till cabinettet. Det är Abailard, eonl 
sitteroch demonstrerar för lleloisa: han liarhäH^ 

en uppslagen bok i handen; men nu hvilar l'en 
lfvig mot hans knä, och hans förklaring tj’e'(e8 
något förlora sig iett djupt åskådande af Hel0'1*9' 
Hon åter sitter på en liten pall framför b«110*’ 
med det sköna hufvudet stödt mot båda hände^ 
na, och blicken, full af kärlek och beundran, ^ 
till honom, som hon allena på jorden älskar, och s®111 

ensam i verlden kan förmå hennes ömma, lid1#1*' 
luftiga tankar att tvinga sig in i den Scholastik 

philosophons djupaste schachter. Du kan 
tänka dig, huru mycket kärlek som ligger i desS 
vexlande blickar. Tro icke, — fall icke på ^e° 

tanken, — att detta varit- afmätt i rutor pa 
O, långt derifrån! — 

endast ett phantasistycke. Jag tecknar lit«1 1’ 

hårduken, och sedan komma färgerna af sig sJe
va och lägga sig dit Detta arbete
par timmar af den tidigt började morgonen
dan arbetar jag otroligt med Gabriella, som
ven gör otroliga framsteg. Jag har mycket

et*
V
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'ade elden, som gifver sig luft, hvar helst

Bet Sr något svärmande, något i hög grad 
Hrymd t i detta bref, och de tunna slöjor, som 

as öfver verkligheten, göra denna ännu mer 
J"har. Blenda talar om konstverld och allt, just 
0,11 hon i denna stund kände det, — — — och 
' barken försvara eller ens åtaga oss hennes 
^ Blenda är i detta ögonblick en bild af den
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med mina blommor. Jag spelar i Frig t och 
I "junger; har äfven inöfvat mycket nytt, och detta 

*ln»dom ensam, stundom tillsammans med Wilson, 
l),:h ibland är Ulla och hennes lilla menlösa se- 
'""dstämma med oss. Hon tager upp sig hörbart; 
11,6,1 det är dock och förblifver blott ett instru- 
’"“nt, _ ett positiv. Jag läser, — hör läsas, och 
Hklaras det lästa. Jag gör långa promenader 

barnen, Ulla och Herr Wilson. Med ett 
Jrd: jag njuter af våren och mitt unga lif för 

()r«ta, — — — och hvem vet — om ej för si*
8ia gången; ty stundom, mirit i vårprakten,-------

^'Oskymtar ett höstlikt spöke, — — — som 
'åser om slut, och natt och mörker. — Hn, jag

ej tänka ditåt! — God natt!-------Jag förmår
säga eder, huru hjertligt ni älskas af

Blenda.



den kan, äfven genom den ringaste spring®! eB 
bild af passionen, — som njuter detta ögonbht 
ket med fullt mått, liknöjd om det konoBi*11^ 
Hon står på en farlig brant: på ena sidan är l)l°l 
en tunn skiljevägg inellan henne och det rel1 

gudomliga; men hou finner icke någon ing^'Æ’ 
just emedan hon ingen söker, utan blundar, kaö 
ner sig vara lycklig och ega nog. På andra sl 
dan gapar en afgrund emot henne, som hon i hva 
ögonblick vore färdig att nedslungas uti c^e1’ 
bättre sagdt, att sjelf nedstörta sig uti, 01» $a1 
man stod der nere och lockade; men det gör ^8 

aldrig. Ilan försöker tvärt om alt föra och ^ 
hennes irrande blickar på den af några tßröß11 

skymda ingången till ljus och härlighet; me“ ^ 

vågar ännu icke rent uttala sin önskan, och 
da är för lycklig att lyssna till faans vinkar 
det hållet.

Men nu till händelserna! Annars kastar 
gen ifrån sig dessa anspråkslösa teckningar 0 ^ 
säger: ”De äro ledsamma; de duga till rakt '
— — de stå stilla, — de ila, de skynda ic^ti
'framåt — marche!” — — tv huru få äro icke ö '

J e®
soin tyeka sig villja anse raenniskohjertat so’11 

bok, — i hvilken äfven något står att läsa!
Våren framskred med jättesteg, och 

var vid ett ovanligt blidt lynne. Materiel i
— var det blott materien, som kunde lyek!*£§°
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ken
"nftroî vårarbetet haile gått excellent, vâderle- 

Varit a 111, head mati af v äderleken kan on- 
8ka, torr, när (let behöfdes, regn, när «let fordra- 

blåst for väderqvarnen och flod för vatten- 
'’«rken. Dertill lefde alla hans electoral-lam, och 
^”»narnes dogo. Kölungsrne blefvo, sa många 
ila» beräknat, och af de färgor och kön han ön- 
slta>le. 11 Igen på Lindsjö och hans öfriga arron
dissement stod som ett höggront haf, medan ma
sk
bi

en spisade på grannarnea. Prosten smickrade 
»nom för allt detta och för allt annat äfven, 

H Blenda var outtröttlig i sina små och stora 
””’sorger för hans nöjen, hans beqvämlighet, hans 
^ckra gom och öfriga egenheter. Hon hade den- 

113 qvinnans instinetiika känsla, — att, hvad hon 
^yter i ett, söka godtgöra i ett annat. Blenda 

”’edgaf väl icke ännu, att hon bröt; men i för- 
6”ben till försoning lade bon hela tyngden af sin 
””ger, fast under blomster, så att hon icke ens 
'»ärkte dem sjelf. Till Alarik och Rosa förtalade 
!l°« hufvudstadens folk, för det de njöto af söm

mens alster i otid och åto drufvorna sura och 
®r«na,heldre än att vänta, tills tiden för deras sot- 
rilil kom; men sjelf ifrade hon otroligt och lade 
s’>t hnfvud tillsammans med den gamla envisa 
^’iei-commis»-trä dgård a mästarens, för att kunna 
k’Hgna G ref ven med allt upptänkligt grönt, både 

1 förtid och olid, både för att lian skulle få froä-
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sa i oväntade läckerheter och i skryt deröUer> 
ty, hvilken förljenst som än var upphof till 
godt pa Lindsjö, — — Grefven gjorde sig 
hela äran och hedern deraf, alldeles odelad-

Ofta förtjusade Blenda — den efter allt sii>ic' 
ker fi k ii a Grefven med beröm öfver Clas CJlr'k; 

något, som Blenda, med all sin godhet och öii-k»0 

att göra sin man till villjes, dock var för natu/* 
lig och opprigtig att göra, den tiden hon ic!l<J 
tyckte, åtminstone största delen af, hvad bony1*' 
rade. Men nu voro dessa lofial något, soin P* 
många sätt förnöjde Blenda, ty, utom den vef^’ 
liga goda saken i sig sjelf, behagade de Gref' 
ven, på samma gång som de gåfvo Blenda elt 

tillfälle att, på ett för hennes lijerta sä Ijuft patt’ 
rätt visa Hermans stundliga bemödanden och s,il1 

la honom i en klar dager, äfven för Gref'6"'
ileh

at*
Deruti lyckades hon dock endast til! någon 
ty Grefven var alldeles för blind! egenkär, 
icke tillräkna sig sjelf största förljensten af ^,8<S 
Ulriks framsteg och förkofran. Men det liil9 

deraf, som han tillskref Herman, gjorde dock f 
mycket, att denne snarare steg än föll i 1)8,18 
stock-aristokratiska, oberäkneliga gunst. 1 alla<iö 

stycken, der Clas Ulrik vunnit någon liten färdté' 

het, fick han alltid ett öfverdrifvet beröm ^ 
dern, med ett aldrig utebiifvande tillägg, att j°s 

i detta särskildt bråddes lian på — son eher pe'e'



som alltid haft fallenhet och naturligt anlag 
'Itrffir. En dag tid bordet, när Blenda gjort Gref. 
'«« uppmärksam på, huru stora framsteg Clas Ul- 
Hk gjort i botaniken, så bevisade han äfven, att 
(>Hta tydligt gick i arf ty i sin ungdom hade han 
'Hat Latinska namnet på minst ett par dussin
Ernster och kom ännu ihog, att smörbollar beta 
’•'rollins Buropæns, Ingen, utom den, som sjelf 
*Ht någon, Inilken på en gång är okunnig, in bi Uk, 
"jtdfkär och ändå mägtig och myndig, kan före- 
stäl|a sig, med Inilken vigt dylika utlåtanden de
biterades. Då teg alltid Blenda, rodnade och åt 
•>röd, Herman gjorde en sväng med luifvudet och
’Örältalade derefter sitt liar, Glas Ulrik började
’ill och med att se förundrad ut. Botaniken och 
’htturalhistorien i allmänhet sysselsatte till en 
•'<% grad invånarne på Lindsjö. Af alla da-

Sens tjdsfördrif voro doek de omtalade promena
derna på fem man hand, hvad som aldra mest he
lgade hvar och en. Grefven deltog sjelf aldrig 
’•eruti, men manade ut de atulra, i full och sann 
övertygelse, att rörelse i fria luften var högst 

*ntig för så väl Blenda som båda barnen. Bar- 
”hi sjelfva visste ingenting roligare. Ulla myste 
"<:h var förtjust åt blotta taiikau. Blenda kände 
s»g fullkomligt lycklig, — och det vill dock säga
tycket i ett nu nniskolif, — när Uou tog hatt och 
sltavvl, för att — med Gabriella i handen — van-



72

«Ira vid Hermans sida. Och Herman! Hanshje*’1® 
slog af denna ungdomliga, oemotståndliga glä<Ue’ 
som man måste vara mer eller mind re än mennisk3' 
tör att icke känna, då man, under somma1'1-'115
hänförande fullhet, genomströft ar paradisiskt skö
na nejder rned henne, som man öfver allt ann»1 

älskar, med henne, som aningen oupphörligt
skar — att äfven hon älskar,------- med henne,
den enda, — vid sin Bida. Herman var såle<leS 
äfven lycklig, men dock af en skälfvande, oeäkefi 
nästan hemsk lycka; ty stundtals gnagde och äng' 
rade den honom, och han kände för hvar dag)"” 
när han åter kom i lugn ensamhet, — allt ffler 
och mer tydligt, att, om han handlade rätt, 
fullkomligt rätt, — gå borde han, — både för*’" 
och den älskades skull, — fly _ fly _ fly, — ga 
långt han kunde.

För att något litet försona sina stränga åsig'
ter med sin qvarbiifvelse och sitt — under de?f®
vandringar ofta glädjedruekna iijerta, — och f',r
alt bortblanda sin ephemèriska lycka och sina tuS
gifraude tankebilder, som vid Blendas sida s*°r'

f™ade in på hans stundom obevakade sinne, ëa 
lian sig iöst in på naturalhistoriens område °cl1 
gjorde de medföljande uppmärksamma på all 
härlighet, g0m Allrnagten bredt ut för oss, fa8*’1 
så oändligen ofta gå den — liknöjda, kalla °c^ 

©uppmärksamma förbi. Den minsta blomma be
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kl

Stades nti ocli undersöktes, lilî verklig förriö- 

',e> churn af ganska olika art för hvar och en 
1,»V»dt af Hermans följeslagare. Gabriella fann 
1,11 sU>rsta fröjd i blommans sönderplockande, 

l|s Ulrik i räkningen af dess ståndare och j>i-
*'^er ech hänförandet till den eller den klassen af
|v!
känningar, — fyrmäunängnr, — tolfmäuningar, 

‘^«lliga, mångkulliga etc. etc. Ulla, redan i 

jlf^and förtjust öfver hvart ord, som flöt öfver 

Crrnans läppar, utropade bara: ”Ah, kors, bevara 

Åh, aldrig såg eller trodde jng maken!” — 

^ detta åt — gökmat, —kår ringt änder ocl) katt- 
tter *), — just som hade hon aldrig sett sådana 

^Uvexter förut! -— Blenda — var stundom sjelf- 

uppmärksamheten, dels på föremålet, som be- 
r^s. dels på talaren, — och bon glömde ofta 

’Î det ena för den andra, men sällan den andra 
f5r det

'»»tl

5l‘h

ena. Någon gång fäste hon sina smäg- 

tjusande ögon så helt, så fullt på Ilerman,

an kom n.taf sig, talade som en dröm-‘
"«ltd,

ta.f

"an

eller teg tvärt, förlorande sig i djupet af 
"ändlig; mängd outredda och outradbara tan-

^«ssa tystnader voro grufligen farliga för Her- 

°ch Blenda. Det var under dessa, som deras

'■> V,
'ile-i

«nliga benämningar på några srm”, mycket van-
'ga, vilda fingblomster. 
Stånds-Paralleler, III,



ïijertan drogo sig allt närmare och närmare h'a 
andra. De tego väl, öfver deras brinnande W 

;>ar gingo inga ord; men Gud, hvad deras ös 
deras högt klappande hjertan, deras korta, 8fl>r 
na anda och deras högt rodnande kinder ta*a 

för ett tydligt, — varmt och lifltgt språk!

— Vi skola nu fortsätta promenaden, - nea
då ofta Blenda, med halfbruten röst, ryckte

’ ,(Ja'
sin hatt, kastade floret för ögonen och tog ^
briella i handen. Men så kom en liten klar l>aC

öfver hvars slipprlga stenar vägen gick; w^"
kom en gärdesgård, som skulle öfverstigas,

en brant klippa, som skulle tillryggalägg»'8'

.«8 ile

s»

då stod Herman genast fram som ett st«1*1

värn, — och hennes hand darrade i hans,
vexlades åter en af dessa blickar,-------som 10^
af allt kunna beskdfvas med ord eller upp
på beskrifning. Själen, hjertat, hela känslan, f ,

tid, framtid, — nutid,--------allt, — allt If5'
blicken, och alla andra sinnen äro döda °cl1

ögonblicket oväckliga. ^
En afton, sedan man hemkommit från e°

its0'lik promenade, under hvilken Gabriella napp3 _ ^
der öfver hundrade blommor och ett par 8
skyldiga djur, Clas Ulrik lärt sig en märig ^
tinska blomsternamn, Ulla förvånats Öfver en

sk9"
och en rot och ett grässtrå, Blenda ömsom ^ 
tat öfver saken, ömsom rodnat och ned*ystat



^Ppande lijerla, och Harman mycket predikat
1"1*1 demonstrerat-------samt myckel kommit utaf
% — — — —,en sädan afton skyndade Blenda,

* till sitt 

sjöng hon
ler hemkomsten frän promenaden,
H||a, och, utan alt rätt veta, huru,

fii|jande,-------  nu som alltid, trogen sin före-

Sa|s att icke i egentliga ord förråda hela vidders 
^er ens något af sin brinnande kärlek. — Så väl 

som melodi lågo färdiga af sig sjelfva på 
ll|das läppar:

Må andra prisa den klara sol
Och stjerne-hvalfvet från pol till pol;

Jag- .vet två blå,
Som lysa mer ändå!

: :

qväfda och förbjudna kär-trängtande,
etl är aldrig en status quo. Den stiger eller

11 faller, den måste åt den ena eller den andra

Du röda ros,-------— ja, visst är du skön!
Och skön är liljan, — — hvit som snö’n, 

Men mina blå 
Långt skönare ändå!

Visst blickar Luna så ljuf och mild,
Af ömhet strålar dess hulda bild;

Men i de blå —- 
.Finns mera ljuft ändå!

kärleken, den oroliga, den brinnande, läng-

- - ‘
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sidan; raen stilla hn den icke stå, ty î dt*1« 
kärlek finnes livarkeii stillhet, lugn, ro eller knapP* 
sans. Blenda» lidelse hade äfven nått denna böj1 * * * *’ 
da den blott genom någon ny tillstötande kän^9' 

nåcon oförutsedd händelse kunde höjas till den» 
art af förgmlning och tillbedjande, som bénndf*^ 

tacksamhet och fullkomligt utrotad svartsjuka 0 
ta affordrar den — redan förut högt 5l»k*n^ ’

eller ock, --------genom någon nyck i kärlekens
beräkneliga tempea-atur, — — dess therinotn® 
böria att falla. Med Blenda inträffade det f°r|8'

it dr1'och man ville väl se den, som derföre flknH*1 
sta att kasta första stenen på den arma, °li'c 

qvinnan.

Det var en Lördag i medlet af den vackr®

pO*1®

Juli månad, som någon i mannaminne upp 
ty dagarne hade varit lugna, Ijnfva och va 
utan att vara brännheta, nätterna svala och

oftast uppfriskade af ett mildt, välgörande

ni f ftf
e .y,

och Blenda längtade att tillsammans få njn*a
1 P1"0

af. Veckan hade knappt bjudit en end» >
menade af värde för dem. En mängd fr*Il,(I^,,)

de personer hade efter hvarandra besökt L,[1 .
och då vandrade man endast upp och ned 1
vackra men utantill kända, parken med sin»»
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8teg, under simt, afklippta samtal om små små- 
%a ämnen. Blenda hade dessutom med sin man 

^0rt eu par ceremoni-besök i grannskapet, och 
9||åra hinder hade objudna framstått för dessa,— 

aIla conviverna så högt efterlängtade prome- 
t5,'erna. Men nu fanns intet hinder: Clas Ulrik

akti

;|ö på Lördags-eftermiddagen ingen läsning, och 
^efven var fu|lt sysselsatt att sjelf nosa och 

*'ela pä hvart enda inkommande hölass. Med — af 
6ri'«ch län gtan — klappande hjertau gjorde alla vå-
K

'em större oeh mindre barn sig i ordning till
(Jfj

ganska lang promenade åt sjösidan. Man möt-
esi glada och lyckliga, på borggården, Blenda med

Stella vid handen, Ulla ined en stor korg, der-

hon inpackat en välsmakande aftonrard, Clas
med sitt herbarium på ryggen, och Herman,

*0,il stoppat Sehillers kleinere Gedichte i fickan,

°r alt derutur föreläsa Blenda under de små in-
,etvailerua af promenaden, då Ulla skötte marque-
tst*teriet, oeh barnen lekte och plockade blommor, 
jto

911 började tåget.--------Clas Ulrik sprang före,
9f att hinna både plocka, pressa, förkasta och å 

fi“Vci pressa det ena exemplaret efter det andra 

shia botaniska rön, inan de audra hunna med. 
a|jHella, likt en liten elfva, hoppade i gräset 
^ sitt guldgula, lockiga hår, sina röda kinder 

strålande ögon. Iierman sade sig icke begrr-

0;

> huru en blott ineasklig varelse kunde vara så
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skön, som denna lilla Gabriella; — men, då Blêmi3’

rodnande af glädje och tillfredsställelse, log e,n0
honom, förrådde sjelfva hans blick, att han bc

grep det mer än väl, och Blenda sig ned oc
visste nästan allt, hvad som brusade i ynglh1£el1

hjerta, — allt, utom de» gnagande ånger, so«1 0
ta förtärde honom, öfrer att älska och vara äh 8
af ett föremål, som tillhörde en annan, och s°'r

aldrig ens i inbildningens djerfvaste dröm-m*
kunde btifva hans. Men denna ljusa, klara, h*r
liga Juli-dag slumrade samvetet, och blott ,de

glada, lyckliga, oskyldiga kärleken tefde och vi*
kade. Blenda gick outsägligt lycklig t id ÏÏ f r[J1 a 0 ^

sida. Hon hade, under loppet af veckan, lästl*11»
mi en bok, som Herman lemnat henne, och s^111

\ls
när hon blifvit litet bekant med termerna, 
temligen klar och tydlig för hennes ljusa h 1 ic^a 

Det var Lifvets Philosoph!, af Schlegel. H°n
lirai

, II»'
de i början skämtat med Herman och försa 
honom, att hon begrep inte ett ord; men hal1 
de talat öfver de ämnen, som der afhandla1^ ’ 

och Blenda hehöfde blott höra det fefvande 0^ 
det ur Hermans mun, för att icke allenast förä 

hvad han förklarade, utan äfvenväl lor att 
clavcn att sjelf, på egen hand, fatta den r*

meningen. De talade nu mycket häröfver.
Vis

fanns der en och annan snbtil slutsats, som £

Blenda» uppmärksamhet förbi; men följden a f tid*'
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"a läsning hade dock varit ett redande och ortl-
ia'»cle af Blendas tankar, ett vinnande af detraål,
^ Herman denned åsyftade, nämligen att gen-
^ Philosophien» omväg införa Blenda på den hög-

äen sublimare gndaktighetens område. Delta
’yclttijg till en del hafva lyckats. Blenda läste

Uppfattade, Blenda följde de mest åt höjden
>U’fvinvie tankar och ideer;------- men--------- —
^ 8ig sjelf, sin ställning i 1 i f v et,, sitt eget öde,
S||'a egna förhållanden lämpade hon intet af allt

*!’*• När religionen icke från de späda barndoms-
Fetl tagit aïdra första, ald ra högsta rummet i 

60
, utenskligt sinne, —måste bittra sorger, djupa, 
Pipande lidauden och hårda motgångar öppna 
Sen för den sent anropade gasten, som nu icke
ep kommer i den ljusa, blida skepnaden af en

"lil
r,g svikande skyddsängel, utan med mörk och 

^Sler uppsyn, såsom straffet, eller med gvårmo- 

milda blick, — såsom trösten. Men nu, tm 
filenda för lycklig, för mycket lefvande just 

etta rcu, för att hvarkeu söka eller behöfva al- 
e håfvor, som religionen så gifmildt skänker,

'tl

%\ ast man förstår att begära dem.
IHan skulle på den omtalade promenaden fö 1-

Sjöstranden, och den var stundom ganska brant 

®lipprig. Då tog Herman Gabriella på armen 
^ räckte handen till Blenda. Så vandrade de nu 

fi(ler lifliga, själfulla samtal bredvid hvarandra.
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Utaa ait de redogjorde det för sig sjeifva, ^aî 

man väga aflägga den dyraste ed, att de i des- 

ögonblick icke velat byta med hvem som l“eS

på hela Glids vida jord. Ulla gick bredvid <e*
och suckade vid somliga vackra ord, som un dt° llo

dem, men begrep af deras samtal endast e» sa11

ot"
och detta var, att hon deraf ingenting
och till och med detta fattade hon icke rätt,
an trodde stundtals, att Herman försökte I,r

o fö F'
dika, och sade då, suckande inom sig: ”Ack,
fasligt goda gåfvori — — Hvad de! skall bid

oà
för en omtyckt predicant med tiden! ’ - 

i hennes lilla inbildning framstod ger.ast, 
genom ett trollslag, ett trefiigt mlmiiladl < 
uisters-boställe, med förstuguqiist och åal*^ 
galande tupp och snattrande ankor, och bon sl1^ 
kade ännu en gång vid tanken på detta inbld'1 

Eldorado.
— Ja,

likam'» 

L Com1"*’

cle!lsade Herman och tryckte sagl*
I fyQfv

hand, han höll — ja, — "den rena, lefvai>‘*e . {
hos den i Gud befästa älskande själen «r J 

sjeifva midien af mertvetandet, lifvets natl,r ^

genomgång för det it höjden uppsträfva ode
net, äfvensom för den i djupet nedblickande 

den, och tron är den bindande me!landelen> 
icke blott försonar, förliker, förknippar och fo1 ^ 

der båda, utan åfven harmoniskt förenar de111 

Blenda gick tyst och blickade ned. H0'1

sir

a°‘
soi*1

rid0'

hat!'

jegref*
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^ med sig-, alt hon ofta brukade tvifla, att hon of- 
la icke kunde tro, hvad hon så gerna ville tro; 

så blind, så oändlig, så fuli var hennes kär- 
hennes tro på Herman, att hon nästan ansåg 

8°m ett brott att icke tro, hvad han trodde, och 
*l|>s henne uppstod nu den önskan, att han skulle 
bringa henne hela sin lefvande tro, fullt öfver- 

‘ygad, att han det kunde, att hos honom fauns för- 
""“San att i hennes själ väcka denna slumrande 
*f°i som kanske just derföre slumrade, att den i ät— 
'* icke vidrört det slutna ögat och öppnat det 

°r iju8et, — ty Blenda började ana, att denf/o- 
t,l^e just vandrade i det klaraste ljuset, och ieke,
lo"1 hon mången gång det tänkt,------- i mörker

dimma.
Ulla gick tyst bredvid och hörde nu så myc- 

om tron, att hon drog en ganska andäktig och 
r°m söndags-suck och babblade upp inom sig — en 

St'llnp af början och en af slutet på — ”Tron”,—
ta **

'"kände dervid, allt såsom en bitanka, huru in- 
*l>!tiigen väl det skulle kläda Herr Wilson, att i 
„'‘‘an, med små väl stärkta och fiffiga kragar, •— 

*‘a för altaret och messa på ’Tron’.” —
”Men, ju mer den lefvande tron blifver till 

5rick,” — fortfor Herman ined liflighet och djupt 
^ da tide i Blendas våta öga — ”dess mer öfver- 

r han genom den omedelbara känslan och genom 
lefnads erfarenhet lili ett vetande. Ty, —



.. ... - :..........jar

...........———-—

82

hvad vi upplefva, erfara ocli omedelbart kä«nS 

i oss och på oss, — det veta vi ock.”
Och Blenda visste det äfven i detta ögonbli^’ 

ty huru olika var det icke att höra dessa ord h‘f 

vande från Hermans läppar, då förklaringen M 

i hans klara blick, i hans egen framlysande ùi*et' 

tygelsel
Under dylika samtal märkte icke Herman 

Blenda, huru tiden framilade, och huru de sjK 
va ilade fram på den sköna, men ojemna sjösti**11 

den. Barnen började nu tala om trötthet och b*'^

nef»
Jfr

nliit

och aftonvard, och den förklaring, Herman 
på en hel kärfve med örter och gräs, som 
Ulrik plockat, utom allt hvad Gabriella sainl 
sitt lilla förkläde.

Man hörsammade barnen med mycket 
Under några fummiga ekar och på trefliga, ,rl(lS 
siga stenar, som höjde sig från det på detta *,al' 

le ännu oafslagna gräset, slog man sig ned, 
da och Gabriella på den hästa stenen. II<-rf|!8

.h
och Clas Ulrik lägrade sig vid deras fotter, 
Ulla gick omkring och utdelade med sjelfförnöje 

alla de oväntade läckerheter, som hon med*“

ist!

korgen. Blenda berömde otroligt lemonade» 
hon var af det myckna gåendet så törstig; 
barnen complimenterade henne egentligen för 
ior, goran och pepparnötter, — och Herman 
tärde med god smak af båda delarna; men

ty
m«**

hrin?
f«1"
de»



8ti*ckars Ulla fick ej annat än vänliga tacksägelser 
1,0,1 var nu lika litet slug som förut, på hvad som 
^ontligeu utgjorde Hermans favorit-förtäring, och 
(,etta rigtigt plågade henne, huru litet underligt 

än i sjelfva verket var, emedan han iekeegde 
ll#8°n Hy ti k, utan åt allt, hvad soin smakade väl, 

ungdomens och helsans goda appétit.
När barnen släckt hunger och törst och påg- 

ÏJ «limiter h vila t, började de åter att hoppa om- 

rill£ i gräset. Herman tog upp Schiller och lä- 

för Blenda några stycken deraf, som hade 
både verklighetens och nyhetens behag för 

°n,|e, ty hon hade vät lärt de lefvande språken, 
och med temligen grundligt, men litet eller 
läst deras förnämsta skatter; — ett vanligt sä rt 

ät' hushålla med unga flickors tid och vetande! 

sysslade ined öfverlefvorna och korgen och

'ill

Ulla

är Htet småmulen, öfver att man läste Tyska,
^'araf hon dock förstod---------- precist lika myc-

som oftast af den Svenska leeluren. Blenda 
0l)'le med förtjusning skaldens ideer och Her- 
^atls oändligt behagliga föredrag, men glömde 

°0,i icke att som oftast varna Gabriella att icke
SI f-l°r nära den branta stranden, ty just v id detta 

a,,ligt vackra ställe, der man hade en fri öfver- 

af hela sjg„ med dess tjusande stränder, — här 
tordes stranden af en slät, glatt och starkt mot
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sjön lutande klippa, och man påstod, att här 'ar 

sjön flera famnar djup.
— Grefvlnnan behöfver ej vara orolig för l*Ha 

Fröken, — sade Ulla, med en liten omärklig 3,1 
strykning af missnöje — ty jag har minsann >,lia 

annat alt göra, än att taga reda på henne.
lltenda märkte inte det lilla molnet på U^aä 

panna, utan tog henne, tackande, på orden.
Blenda var i detta ögonblick lyck!igare a<l

klig-

iiii-

blif'

någonsin, — och så lycklig, som hon i ver 
heten kunde önska sig. Hon kunde väl dröm11111 

och svärma om att tillhöra Herman; men hon 
skade det dock icke. Äfven om hon plötslig1 
vit befriad från de äkta band, soin mer ü
lo än egentligen tyngde henne, var dock ta“^ 
ken på att blifva Hermans maka för alltid stång 
genom Gabriellas tillvarelse, hvars framtid de*1 

genom skulle fått en helt ny och för barnet » 
fördelaktig rigtning. Delta både kände och rnedg 
Blenda för sig sjelf; ty, om hon för egen del d1 a,t 

de om en fullkomlig lycka, utan alla de tills31' 
som rikedom, börd och anseende kunna gif'a’ 
hängde hon dock för mycket vid gamla och 
låtliga fördomar och de principer, i hvilka

s»
gr
J|0»

lefvat och hlifvit uppfostrad, för att önska 
vilija, att Gabriella skulle — gå ned ur sitt d“1 
som hon och hennes likar nödvändigt skulle 
ett dylikt steg. Och att tänka sig Gabrieli® f



la, försvunnen, — död!'--------dertiil var Blenda
’eke i stand. — Dessutom, — livar finns väl eu 
tooder, soin kau tänka sig eller drömma om en 
lhl, oe li än nu mindre om någon lycka, på andra 
si(lau om sitt enda barns död? Blenda var derfö- 

nu så lycklig, bon kunde, och nästan så lyck- 
%, hon ville blifva. Ilon satt litet bakom Ilerman, 
kvars vackra profil bon således nära och ostörd kun

de få betrakta. Då och då kastade bon en blick i 
den bok, ur hvilken han föreläste, och, för att 
^tina det, slödde hon sig helt fjäderlätt på hans 

ix«l. När något förekom, som djupt anslog Her- 
ltlaUs känsla, vände han något litet på butvudet 

blickade upp på Blenda, utan att derföregö- 
något uppehåll i läsningen. Blendas lockar 

Sväl\ade då något litet för Hermans anda, och en 
‘‘llig rodnad färgade deras kinder, och en känsla 

salighet, så fuli och så ren som den på jor
den kan kännas, genomströmmade deras bröst, och 

‘ 'Was blickar brann en eld, som de förgäfves 
s'*kte släcka med att nedslå ögonlocken. Men, ack!

oär elden kommer ur lijertat, hvad
^ det väl då, som i ett ögonblick förmår att qt äf- 

eller släcka den? -— Intet! — Detta släckande, 
detta qväfvande, detta dödande och tillintetgörande, 

'"det tillhör endast den kalla, obevekliga, oemot-
St®odliga tiden, och i dessa ögonblick----------------
tycktes just tiden stå stilla för Herman ocb Blenda.
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Just nr Jenna salighets — hälften dröm 0e'1

hälften verklighet — väcktes de-------------af ett

gällt barnskrik, som dock genast allägsnade *'» 
och tvärt afstadnade, — — samt derefter ett l»r' 
tviflans utrop af Ulia,

— Himmelske Gndf — Gabriella! — ropa<'e 

Blenda och flög till det ställe, der Ulla, vrida»' 
de sina händer, bara förmådde teekna ned åt b'»' 
djupet, der Gabriella försvunnit. Utan all 
ning ämnade Bienda kasta sig efter; men Hcn»a" 
kom just i lagom tid, för att med våld hindra be»' 
ne derifrån, försäkrande henne i de kraftig'3*10 
och ömmaste ord, att han ville genast kasta sig 1 \
sjön och säkert skulle lyckas att draga upp 
briefla, om hon bara ville afstå från ett så där‘ 
aktigt beslut. Nu var al! kärlek till Herman I’» 
en gäng försvunnen hos Blenda. Med vild f»r' 
tviflan ville bon göra sig lös från Irans armar, <>c^’ 

när hon ä ml 11 igen började lyssna till hatts 
Ullas böner, intogs hon af en förfärlig vrede, 
ver att Herman kunde uppehålla sig med att k»' 

sta ntaf sig rocken och afdraga sina stöflar.
— Ti;er! Omenskliga varelse! — utropade b»»' 

i ‘erklig förtviflan - Hvarföre dröjer du? Ve* 
du då icke, att hon, — hon, — att mitt bar» •"

— — och hon förmådde icke »ieri>r 
utan, hardt fasthållen af den darrande Ulla» *011* 
hvart ögonblick fruktade, att hon skulle slita



^«n henne, for att ändå störta sig i brådjupet, 

^ — a fsv i mina de lion — — ncil — — — vakna- 
oe icke förr, — — än Herman, drypande af vai- 
t<;0 oe!) skön som en hafsgud, lade den lilla, vä- 
,il> darrande och skälfvande Gabriella i hennes 

arttia r.
Blenda tackade icke Herman, hon tackade ic- 

Gud en gång, — — hon bara tryckte flickan 
'■*! sitt bröst och öfversköljde henne med glädje- 
tf*rar, hvarnti dock skrämsel, förskräckelse och 

,lHgra sa nu etsförebrä lser, att för Herman och 

asning och ögonblickets tjusning glömt sin för- 
lla,»sta pligt i lifvet — likvisst blandade en god 
^°sis bitterhet.

Untier hela denna fasans scène bade ClasUI- 
bara ideligen gallskrihit: ”Gabriella! Gabricl- 

'a' Gabriella!” — immerfort,

" Vimåste anskalfa något torrt till Gabriella, sade 
*erman. —när första häpenheten var förbi,oeh bör

jad

ft
§ se efter något dylikt; men det var icke iätt att

1,1 » a. Blendas tunna klädnad var genomvätt af 
^i'l'riella, Ullas klsdniug likaledes, och, utom en 

s|,fi'vl och Hermans rock, fann» ingenting torrt 

411 få. [ detta invecklades Gabriella; men, sont 
^adt:}e Blenda och Ulla ännu darrade så våldsamt, 
^åste den genomvåta Herman ändå hära Gabriet- 
'*> och tåget börjades hemåt.

Gabriellas lilla tyghatt var genomhlöt; men,

■■Bslll
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fin*éom sulstrålarne stucko rakt ned på det lilla,® 
ansigtet, föreslog Herman Clas Ulrik att b)',ä 
med si n ii Ila halmhatt, helst han sällan briikil" 
de sin hatt till annat än att samia blomster o«®1 
örter uti.

— Mycket, — mycket gerna, min aldra liota' 
ste lilla Gabba! — sade Clas Ulrik, rigtigt glil1*’ 
att kunna vara till någon tjenst rid delta ro“5* 
tragiska tillfälle, han någonsin varit med om, 
torkade sedan tårarna ur ögonen, som han ej tä»^ 
på förut, och satte på sig den lilla våta tyghatte«> 
för nyhetens skuii.

Nu beramades och beslöts, att Ulla skulle ?a 
fortare hem, för att haf»a tillreds varmt the ** 

både den ena och andra, ty alla voro gen»'11' 
våta. Med henne sprang Clas Ulrik, och B®'11' 
da gick lyst och tankfull vid Hermans sida. -*li 
mer hon sansade sig, desto fullare strömmad 
kärleken åter in i hennes hjerta, med en af tliC^ 

samhet mångdubblad styrka. ”Han, just han,
har återgifiit mig Gabriella!”-------hviskade <letl
allt förgyllande kärleken. ”Men det var just l,)r 
hans skull, som du glömde henne!” — ljöd C,J 
annan nattfogei med mörka vingar och hemsk röff' 
Men Blendas hjerta svarade då: ”Ja, — ja, J“1' 
Allt tel är hos mig, och all dygd, allt skönt of®’ 

härligt är hos honom” — — — och älskade ^°" 
nom så mycket mera.
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Ovar, — sck, hvar —■ skall man väl söka och 

tiiltia en advocat, som uppgår mot kärleken? O,
J «må, sammetskragatle och svärdsbroderade, J 

!'l’ester i Themis’ tempel! — Om J blott hatlen era 
Ma af kärlekens pilar att (loppa i edert svarta, 
'loda haf, hvad .1 skullen göra för storverk!

IIvarken Herman eller Blenda talade på hem- 
’Sgen; endast Gabriella beskref — "ännu en gång”, 

hurudant det var i sjön, och låg för resten glad 
°ch skäI mak lig på Hermans armar, med Clas Ulriks 
Htl öfver hela ansigtet. . På vägen mötte de en 
''“"dgosse, som med förundran såg på det väta tå- 

Sot; men ingen brydde sig om honom. Hemkomna, 
Syndade hvar och en till sig, och, emedan om- 

due lu snart var gjord, möttes man inom en li- 
stund i matsalen, der UIla hade varmt the' til 1- 

r|-ds. Blenda hade, både när hon kom hem och 
11,1 äfven, frågat efter Grefien; men man svarade 
^etine, att han var långt borta vid en ängslada, (1er 

•»an körde in hö. Man började nu skämta öfver det
ta lilla äfventyr, som hotade så rysligt, men slutade 
nitd en liten -ördagstvagning för något hvar, och 
"M berättade detailerna af katastrophen för Ca
ptai«’, soin händelsevis icke följt Grefven i liä- 
!arna.

Blenda var dock ganska lyst och tankfull i 
‘^t hela och hade just med mycken omsorg la- 

SM i ordning en kopp med svagt the till Gabriel-
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la, och skulle sjelf dricka,-------när hvar och
plötsligt vänder hufvudet ät den dörr, som g>c^ 

ut till förstugan, emedan någon med häftiga*t01** 
ga steg nalkades. Grefven inträdde. Men det va<’ 

icke mer den phlegmatiska, envisa, tråkiga Grefve"’ 
utan en helt annan upplaga, i fielt annat forma1, 
ond, — tupp röd i ansigtet och med vildt ruH*n' 
de ögon.. Så fort lian kom in i salen, sökte h®®8 

förvirrade l«läck ett föremål', som icke fanns* 
Clas Ulrik hade med sin smörgås behagat stiga 
in i skänken, för att ytterligare förse de«' 
ost eller caviar.

— Sakramenska karl! — utropade Grefven ur' 
sinnigt och vändande sig till den förvånade H«r' 
man och stampande i golfvet — Är det sa, n> 8<:f 
efter min son, som lemnades i edra händer? HvS* 
är Clas Ulrik, hä? Dränkt, kan jag tro! SVar* 1 

ögonblicket, — eller — — —
Blenda fattade genast misslaget, trolig«11 ^’’r 

anleddt af broderns hatt, som lig öfver Gabrie^3' 

Hon ropade med förtvidan;
— Clas Ufrik! Hvarföre kommer du inte? — Sky0 

da dig! — Hör du då inte, att man ropar?
Gå genast och leta upp honom, som eder h° 

ga skyldighet är, om han lefver! — sade ui>l^r 

tiden Grefven, allt vänd till Herman och f11,4 
samma dumma ifver, som likväl borde fallit ,,el 
till intet, när han hörde, att Clas Ulrik fanns o«1’
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'ar utom aü fara, lmlket hau borde begripit af 
a^a tecken.

Imellerlid var det onda skeddt. Herman stod 
'’«i* sa tyst, så blek, så kokande af vrede; ty, när 
^efven ändtligen sansade sig, så att han fick ve- 

rätta sammanhanget och detailerna deraf, då 
Ji»rtle han ej, h\ad känsliga, liSiaa menniskor aII- 
lid göra: han ångrade icke sin häftighet och skref 
V på ett blödande fadershjerlas räkning, utan 
s^g snedt och argt på Herman, som han föroläm- 

Pat, tackade honom icke, för det han frälsat hans 

utan sade blott:
Ja så.------- var det bara flickan?----------Ja,

\ v y

la,> hade inte varit för god att se efter henne
^Her! _ — — och dermed gick han sina lärde.

Alla voro stumma. Herman gick upp på sitt 
>l|tn. Blenda tog Gabriella på armen och gick in 

sig, och Ulla darrade i kapp med Capitaine«. 
Ulrik var den enda, som icke. lät sig något 

^«mma, utan forblef alldeles ostörd, gjorde sig 

a,"Hi en smörgås och lade ost iifven på den.
Gabriella var af allt detta blifven trött och 

^hinjg. Blenda klädde sjelf utaf henne oeillade 
Stille i hennes lilla säng. Hetta hade hon gjort i 

'lt vj^st medvetslöst tankarnas stiliie; men, då 
^a^rie||a genast somnade godt, tog Blenda en pali 

satte sig vid hennes bädd, och nu först bör- 
tårarne tränga ur hjertat, livilket de allde-
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les ville qiäfva. Dessa hemska, onaturliga or^" 

”Ja — sa, det var bara flickan!” — ljödo i 
das öra ungefär i lijerlals öfversättning så b*r‘ 
Han är en slock, — utan känsla eller bjerta, -* 

som ett hårdt, omeaskligt öde bundit mig vi(i! 
Jag kan icke älska honom, jag har aldrig gjl,r* 
det; — jag bar känt en känsla af lillgifvenhel f‘|f 

tonom, — blott för det han var Gabriellas fa(lef’ 
— men nu, — nu är äfven den förbi. Hall älsk®r 

icke sitt barn! Nå väl, — jag älskar icke to“01*1’ 
men tusen — tusenfa bligt honom, som återgafi*11^ 

mitt barn, med fara atl derior våga sitt eget 
Herman, Herman! l)'et är från denna stund, 
knä böjande bredvid det enda kära, jag eget, 0(/l
som du, blott du, gifvit mkr,-------------som j8®

siar dig evig kärlek och tro, om den ock s^8 1 
slängas in i djupet af mitt bjerta och aldrig sl,! 

ra upp och blomstra förr än i ett annat lif-
ärU' 

|)0-

ocb ingen annan, är den make, som naturen 
nade mig, och som sådan vill jag tyst anse 
no>m, tills en ängel lägger våra händer tiHsa(îl

nä«4*
man i högre rymder.

Blenda grät häftigt. Hvarje känsla var «P 
på det a id ra högsta, ocli, utan att nästan red«!0' 
ra det för sig sjelf, svor äfven Blenda den eåe<t' 

att, om hon vore eller någonsin blefve fri, — e 
1er om ett hårdt, grymt öde beröfvade henne 
enda baud, som ännu höll henne i id "
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v fi a 1> ri eHa, — — sk nil c hon, Sfve* liSr i lifvet,
^ tillhöra Herma», i trots af alla ståuiisskilnader 
*c,> förhållande».

Man kan i dödsstunden — sages det — tSn- 
^ igenom alla detailerna af ett långt och bro- 
l'gt lif. JM samma sätt kan man, i hvarje mäg- 

ingripande ögonblick af lifvet, tänka eller 
5öa ra re ge (Van, för sig en hel t a fl a af framfarna 
(1Her kommande dagar. Blenda drömde sig i Mor 
^ärthas gtnga, vid Iler.mans sida. I)e vandrade 
^edv.id hvarandra, jnst som denna sköna, klara 

rafton. Gabriella sprang nn likväl bred- 
'I<1 dem, och Herman hade något annat att hära. 
Gabriella ropade: — Mûuis do, Herman, när 

drog mig "■ r sjön? — Blenda kysste henne 
såg npp med den fullaste kärlek, den renar 

tacksamhet på Herman.
O, de ljufva, de ljusa bilder, som phantasien, 

^ rik och så frikostig, slösar på oss, när lifvet 
K,cl) verkligheten äro som njngsast på ali fröjd!

Gabriella sof, aftonen led framåt. Blenda 
^ärde menniskor gå upp och ga ned, fram och 

tter; men ingen kom in till henne, felutligen hör 
iln‘> dock steg, hvilka hon af gammal vana igen- 

:uier som Grefvens, och snart öppnas dörren, 
°ch han inträder, men icke mer ond, utan med 
sittjemnfärgade, intetsägande nankinsanlete, öfver 
^vilket likväl ett visst lindrigt bekymmer tycktes
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hafva skakat litet stoft. Blenda teg. — Slutligt 
harskade sig Grefven och sade:

— Det var förb. dumt, att ni inte skulle se bät*' 
re efter flickan, än att hon skulle ligga och din*' 
pa i sjon. Nu .irnellerljd, för det här special19 
skull, vill Herr Wilson genast resa, och det är 
rätt desagreabelt; för, hvad man än må säga flC^ 

invända, — sa — så var lian ganska bra för 
Ulrik, och det blir rätt svårt att remplacera J*°

ocb
till-

nom i hast, och det med någart så pass bra 
kunnig, och som gossen så attacherar sig 
Vet du intet råd meçi den saken, — kära Blenda- 

När Grefven började sin oration, var UU»<la 

stum af harm, i hviiken en gnista samvetsför6 
bråelse äfven blandade sig, vid beskyllningen, att 

ej tillräckligt ha bevakat Gabriella; men, allt s°ßl 
Grefvens tal fortgick, förvandlades Biendas känsl»' 
Det bief en tyngd öfver hjerlat, ett qval utan I1' 

ke, en smärta, som Molt lem na de rum för en 
da tanka: ”Herman vill bort! Herman reser k®11' 
ske — — just nu!

Och just nu------- framstod äfven qvinnan,
dan hon ofta är, allt sedan moder Eva bet i 31>'

fin, slug, förslagen,--------lemnande alla aH'
dra känslor å sido, för alt blott bandia i och 
den enda, som ögonblicket gifver kronan åt. BW 

da glömde al! sin rättvisa barm till Grefven, 
hans köld och liknöjdhet, hvad Gabriella be*räf'



fa d e. .11 «n glömde allt, utom den önskan, som i
hart ögonblick vexte Ull ett brinnande begär: — 

■" att .kunna godtgöra Grefvens utbrott, — jetn- 
ka allt, q;arhälla Herman och att åter få al,lt på 
det gamla, kärs, — så lju.fva och trefliga sättet.

— Kära Ludvig! — sade hon —Låt mig få ta
ttled Herm...-------med Herr Wilson, och du

skali få se, _ — — jag skall nog förmå blidka
Wiom! Du var bra ond!

Dessa ord, väl utsagda, Ilade Blenda ut. I 
'tappan mötte hon just den hon sökte.

— Herr Wilson! — sade hon och tog hastigt
llans arm-------Följ mig ned i parken, jag måste

Senast tala med eder!
" Likasom förtrollad, följdehenne Herman. Blen

da skyndade förut, med ilande steg, joch stadnade 

förrän de voro nere vid sjöstranden, der afton- 
s°lens sista strålar smögo in i ett löf h va IF, som 
^ätigde långt utöfver den af lätta aftonvindar krp- 

va 11 enspeg e I n* Ble.nda tecknade at Herman
sätta sig på en stor, mossig sten, och sjelfsat-

’a hon sig på en mindre, snart sagclt vid hans
fätter, tog sedan hans hand, tryckte den mot sitt
llröst och sade med uppbrutet, öppet hjerta:

Herman! AU förställning må nu vika! Jag
nr ännu icke rätt tackat eder för mitt barns Iif,

,0ch följaktligen för mitt eget; ty, hade min för-
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summelse vållat hennes död, så hade mitt lif i®' 
he just varit att räkna. Tack således for båd* 

delarna! Men, om ni vill, att jag skal! känna ,liJ' 
gon fröjd af dessa lif, som ni åiergifufc mig,-"" 
så — måste ni taga edert stora, edert öfverlägs|ia 
förstånd till Iij«äp och förlåta en förtviflad f®' 

der, — som dock icke har nog charakter att. *e' 
dan hau funnit sitt misstag, godigöra sitt fd" 
Herman, ni måste stadna! Ilela mitt lifs gl»djfi 

heror derpå.
— O, Blenda! Jag måste resa! — sade Ilerit>3ß 

och tryckte hennes hand mot sin mun, — t‘i'1 

brännande panna, — sina fuktade ögon —
mdste, —jag mäste,------- inan jag,—inannisje^

— — får för mycket att ångra. Grefvens vred® 

är för mitt beslut blott ett svepskäl. O, jag a"' 
ser mig, — för att tala sanningen« aldra renaste 

språk, så brottslig mot honom! Aok, Blenda!" 

]\i vet icke, — — ni vet icke, huru länge, —'
-— — huru gränslöst — — — —

— O, jag vet, — jag känner, — jag
lar och förstår allt.-------Skulle mitt hjerta ic!(®

«äga mig allt, hvad som föregår i ditt, fast n*u"' 
«en tiger! — — hviskade Blenda knappt liiirbart'

Ja; men nu har den talat! Nu mås*e
.skiljas, o, Blenda! —
-r— ii a stan strängt.

Herman! Fly icke från mig

sade Herman all v»?arli^'

had Bl:fi
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^<1 hopknäppta h h åder och irrande blick — Du 
*r mitt lif! Du först liirde mig att skilja det 
0|)da ifrån clet goda, — det rätta ifrån det orät- 
k — D(1 är mitt lif!

" O, Gud! — afbröt henne Herman — Hvad
'“ger du, ------- förblindade varelse? — Jag har
l>*rtom inled t dig på en afväg! Jag är rysligt 
''faffvärd, och blott min flykt kan i någon mån 
'^Plnna min synd. Stig upp, o, Blenda! Gif mig 

hand till farväl! Låt inte frestelsen få magt 
"l(nt oss! Jag älskar dig nu så högt! O, låt mig 
i göra det evigt! Låt mig slippa a tt hata och förakta

— — och dig, ty det gör jag,------ jag svär, att
H det gör, i samma stund vi med berådt — mod, 

villja — — äro brottsliga, — — och brottet 
'Sger ej blott i handling-, — — — det slumrar i 
'klfva tanken. Blenda, vi maste,—måste skiljas!

■" Svaga menniska! Kärlek utan all kraft! Fe- 
spökrädda fruktan! — sade Blenda, hänförd 

^ ®in smärta — Kan du då icke, hvad jag kan? 

' fortfor hon — Kan du icke älska til! ytterlig- 
e*i och andå stadna inom gränsorna af det till— 

det tillbörliga? Tror du, att du kan rifva 
j Eleken ur bjertat, för att du flyr från mig? Nej, 

^jligt! Hvarken ur ditt eller mitt! — Men för- 
skall du se mig, orn du icke tror oss båda om 

ä*1 Munira vandra tillsammans den väg, som den 

Stands-Paralleler, III, 5
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strängaste dygd utpekar. 0, tillsammans förlik 

'i myckel, — — — — — skiljda — •— — inlel' 

Tillsammans med dig \i11 jag trotsa det mägt)git 

sie, jag i detta ögonblick känner, 
kärlek till di

mi11

'o>

ond er d erfor.
ni i#

men,skiljd från tlig, dukar j8e 

Vår styrka skall just ligg'1 
'år kärlek. Jag har mod, kraft, — jag känuer 
färdig till hvarje uppoffring, hvarje befallning* s°ril 

den strängaste pligt kan utfärda, — tillsa mmans
dig; — men allena! — Men ulan dig!-------0,
vil! ej tänka mig, huru usel jag kunde b 1 »fvf*’ 

Herman lutade sitt hufvud ned i sina l'^'1 

händer, — slöt sitt öga för alla, — och såle(li:
• I f A<

äften för det mest hänförande af alla jordi'h«1
remål, och hans tankar, utgångna från roten

J31 it godt och rätt och heligt,-------spredo sig 111
för

i tusen rigtningar. Ea af dem, för varm, —
liflig,------- öppnade slutligen hans ögon, och *i8
såg Blenda, som bedjaode nästan låg framför b( 

nom. Frestelsen klädde sig nu i pligteiis dras 
och en falsk röst liv iskalle till honom: ”Du ,,i8H 

siaiina! — Du kan del, ocli du bör del!
Fly faran är fegt, men sknnt att henne trotsa, 
besegra!'*

Slum betraktade han Blenda ett iigonbli^’ 

och den oändligaste kärlek låg i hans blick.
— Nå väl, Blenda! — sade han och räckte

i

oe"
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l'ä armania mot henne — Du har besegrat mig!

Jag stadnar; — — — men — — — —
-------Chut, — tyst! — sade Blenda och träd-

d« ett steg tillbaka, likasom ville hon undvika 
Armans armar — Tillägg icke ett ord; — ty ett

e,ida ord till skulle djupt såra mig!------- O, jag
'et, — jag vet, — tilläde hon i sitt hjertas ffir-
ll'tsiiiiig,------ jag känner mägtigt, hvad ditt men

säga!------ Ja, må denna stund vara den för-
s,a och den sista, som helgas vår kärlek. Som 
'Uttner, hulda, trogna, älskande vänner, villja vi 
V(|ndra vid hvarandras sida, och mätte våra rena 
*)'"konsjälar endast dricka Ijos och förbättring i 
^'arandras! O, du stadnar! Se der allt, hvad jag 
åtskilde, — hela milt lifs lycka! Men kom, Her- 

"'an! Nu fä vi icke dröja här längre! Blifve den-
stund en episod i vår lefoad, — enkling,-------

11 >hn make, — titan något, som ens påminner der- 
0,n! Kn hel lefnads ren och obefläcksd vandel 
n'»ste väl kunna sona den. Kom nu! Du reser 
1<!lte! Du stadnar! Allt blir som förr! — O, hn-
^ jag är lycklig!------- Nu går jag, för att med
’^oua underrättelse äfven glädja min stackarsbe- 

lryck(a man.

I)e hade under tiden med il nde steg återvändt 
*'11 slottet. Icke ens med en handtryckning lem- 

ll®de de hvaraudra, endast en hastig blick var
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denna stunds eviga farväl. Herman gick upp l1^ 

sitt rum; Blenda skyndade in lilt Gabriella.
Arma qvinnobjerla!-------När du villsefar en

gäng, — bur’mängen smärta står ej sedan palt|f> 
tillreds att ännu bittrare pläga dig! När Ble»da 
återkom i sängkammaren, satt hennes — i sje^' 
va verket — djupt förolämpade make der od* 
såg rned sä mycken vâlvillja, soin han var i stat'd 

till nr sitt knappa hjerlas förråd, på den Hll0» 

som sof. Detta rörde Bienda, och, likt hvarje bry 
tande, — som dock icke är förhärdad, — v’^e 
hon med annat försona det brutna. Vänligt) (,d* 

med en ömhet, i hvilken låg grufligt mycken à*1 

ger, gick hon fram till honom och sade:
— Var nu icke bekymrad för Clas Ulrik1- 

Han får behålla sin lärare. Herr Wilson stad»®1 

qvar och tycker sig tili och med haft orätt, 
icke tåla hvad som helst i ett sådant ogonbli®^* 

Tala nu icke vidare derom! Allt är bilagdt-
Blenda hade den lilla trösten att se G ref1 cl1

* L' ß
v erkligen blifva förnöjd, och, som han just ]C '

I j

egentligen ville yttra sin glädje, för att, likt a 
små själar, — ej gifva för mycken vigt åt a:idraS 

åtgärder, yttrade lian just icke så mycket der°,n? 

men, i känslan af att (termed behaga Blenda, 
lade han vänligt, om—”hur’ sorgligt och bekdl§
ligt det varit, om”-------------den lilla sofrande®0'

gellt stadnat som ett rof för-vågorna.



101

Grefrens sätt att tala härom tillfredsställde 
»isst icke Biendas Iijerta; men det smakade det
samma väl ända, och i känslan af egen ånger var 
lion mer tacksam, mer nöjd med sin make, än 
''on det varit någonsin nästan.

Inom ett litet ögonblick hade Grefven glömt 
alltsammans, och hans tankar återvände helt mak
ligt till det der hölasset, som ändå ”kändes litet 

varmt och litet fuktigt”.--------
Herman gick fram och åter och mätte sitt 

>»m med tusentals steg. Han var förbryllad. Han 
l'ade i en hast förlorat förmågan att skilja rätt 
Och orätt; — han visste icke, hvilket han egent
ligen gjort. Detta är en svår och i hög grad våd
lig vändpunkt i Hfvet, och på dess utgång beror 
"äatan hela den tid, som ligger framför oss. Består
ttian dd, — — kan man blott Ja,-------oaktadtalia
'linder, alla irrsken och irrgångar, leta sig till den 
ïatta vägen, så följer man den Räkert framgent, 
Olen, vänder man då till den motsatta, sa vill det 
jättekrafter till, om man någonsin skall finna den 
shåt, som man alldeles för lamt, för obetydligt 
85kte. Herman hade nu tagit en sidoväg midt i- 
Oieilan dem bäda, men var icke i stånd att i sin 
"orfarenhet rätt se, om den slutligen skulle leda 
till höger eller-------------till venster.

I aldra första ögonblicket af Grefvens ondske
fulla och sårande utfall mot Herman hade den
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der vantiga berserks vreden, som alllid gömmer en 
liten vrå för sig i alla unga, häftiga, iiiliga och 

af en mängd yttre omständigheter knfvade man
liga sinnen, — — då hade den giftit sig 1 uft och 

utbrustit; men Herman hade ej behöft merand1 
enda ögonblicks besinning, för att finna det orätta 
af att vredgas öfver en förtviflad faders första ut
brott (ill den, b vilken han satt i sitt ställe som sitt 

barns vårdare, och In ilken han trott försummat det- 
Dessutom gnagdes Herman äfven då af sitt sam
vete. — Just i denna dag, under denna i börj®" 
så behagliga utvandring, hade han läst för myckm 
kärlek i Biendas blickar, alt icke förstå, huru b»11 
dragit till sig denna unga qvinnas hjerta, och, tro
gen den ed, han en gång vid altarrunden svor h°* 
nom, som i hvarje lifvets skifte gaf oss det här
ligaste eflerdöme att följa, beslöt han då att b®' 
de fly frestelsen och Blenda och att blott tag® 
Grethens ov ill ja som en nödvändig pretext 
inom sig beslöt han äfven att kort derefter «n 
skriftligen erbjuda sig såsom ledare vid akademi

en för Cias Ulrik, vid hvilken han verkligen 
säg. _

IVten nu hade Blenda kastat öfverända hvar
je tanka, hvarje beslut, hvarje föresats, och H*>r' 
man hade icke varit menniska, icke en ung, 
verlden och kärleken alldeles obekant varelse, °’n 
han motstått Blenda, motstått kärlekens första ocbi
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i hans tanka, — sista bön, motstått denna förle
dande öfverlygelse, att man kan, hvad man o;//, 
biou man rätt vill, och att det således höfves man- 
tieii au förr trotsa faran, än fegt fly derför. Ack, 
hur» mången (s a c oj lupit midt i elden, lifvad af 
denna villfarelse, ehuru den är rakt stridande mot 
»Il verklig religion och moral, ty dessa bjuda oss 
att med mod och ståndaktighet — trotsa den o- 
Hiidvikliga faran, den faran, ht ars öfvervinttande 
ban ieda till något godt mål, men aldrig att blind t 
basta oss deruti, blott for att prftfva v ära krafter. 
Deb detta förvexla dock rnenniskorna dagligen. Sa 
<>ck Herman, ty Herman staduadef

Men nn måste man dock sjunga Herman och 

Blend as lof: Trogna sina heliga, dyra föresatser, 
blid foil dem ieke ett ord, som antydde kärlek, 
«ch till och med de farliga, de inägliga blickarna 
forsökte de att släcka med förnuft och kall be
sinning. Osagdt vill man dock lemna, om detta all

tid hos Blenda härledde sig från den ursprung
ligt rena källa, derutur hon trodde sig iisa sin 
S'yrka, eller om icke till denna mägtigt bidrog 
den förfärliga tanken, att ett enda ryggande af 
hennes föresatser, ett enda halkande öfver den gräns, 
Hin de båda älskande instincllikt, — utan ord,— 
,nen ändå så tydligt, utstakat för sig, skulle göra
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îienae föraktlig och kort derefter förhatlig i Hef" 
loans ögon. Kärleken hemtar på det sättet oil® 
sin styrka i sin egen svaghet, och dygden smitlar 
och drager med sig, likasom lasten. Lycklig de», 
som blott kominer i contact ined den förra, och 

lycklig Blenda, att Herman var så stark och så J 

hjertat ren och god, som få det äro!

En serie af ljufva, sköna dagar följde no. 
Herman och Blenda undveko icke mer hvarandra. 
ulan, förlitande sig på sin egen och hvaraiidr®* 
styrka, framiefde de en tid så ijuft och härlig*’ 
att mångens hela lifstid ej förmår uppvisa knapp* 

en sådan dag. Men deras ephemeriska lycka V01 
slottet, som byggdes på isen: regn elier solsken 
skulle smälta bort det, eller ock skulle sjeifva *' 
sen remua af egen kyla, och slottet sjunka, ty be' 
sed kunde det ej, under ingen, hvarken köld- c^' 

1er värmegrad.
För att resa en oöfversliglig mur imelian *>£ 

och sina varma, lifliga sinnen, hade Herman och 

Blenda, utan aftai, likasom mött hvarandra i ‘Ie11 

punkten, att ofta lilisamtnans tala i religion. Her
man bibringade Blenda en mängd nya åsigter" 
Ilvad som förut syntes henne orimligt och sag0' 
Jikt, blef genom Hermans tydning så ljust, så k!art» 
sa niägligt au med de Ijnfvaste, de tröstefulla®*0
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känslor fylla ett hjerta, som en eller annan gång 
Nekade öfver omöjligheten att någonsin få sluta .-ig 
’ill det enda likstämda. Äfven Herman hade tusen
de gånger behof af att i religionen söka sin kraft.

— Gud är sjelfva rättvisan, — älskade Blenda! 
sade han stundom — Han vill icke, att en

•öask skall lida för annat än sin egen förbättring, 
s>n egen lutlring, om man så får säga, och, består 
l(1au vid de prof, som Herren ökar allt efter hvar 
^clr ens krafter, så kan man vara säker, att Han 
iätiar vår strid, våra uppoffringar, våra ihärdiga 
bemödanden att fylla hvarje pligt, äfven om den 

v°ro blytung.
— Öch du tror då, — sade Blenda, dels för att 

^ ännu en gång höra det, dels för att till den 

°tUsägligen älskade ännu en gång få säga det —
vi i himlen skola få vandra hand i hand, utan 
vår tillgifvenhet är synd, hvarken i ett elier

a,'nat afseeude,------- att vi skola fä allt, hvad vi
’’’t sjelfva villigt afsäga oss och blifva lika lyck- 

som vi nu ofta —-------—här tystnade hou.
— Ilvarföre skulie jag hetvifla det, o, Blenda! 

0,li vi blott kunna göra oss förtjenta af denna sa
mhet, att den skulle se ut på annat sätt? En 
^ttimel kan må hända linuas, der vi båda skola 

'”Så och dock icke motas; men Herren förlåter 
Slikert vår svaghet och vår kortsynthet, om vi ej
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förmå föreställa oss en himmel och elt himmelskt 

lif ulan hvarandra.
For menniskor, vandrande i sina ilag'i?*’ 

verldsiiga och rent menskiiga värf, tyckes de,,a 
ämne vara snart uttömdt; men i oändlighet k«» 
det afhandlas af tvänne hjertan, som endast d‘r 

få och villja mötas, och sooi dock icke forma att 

slita sig ifråo hvarandra. — Nej, — detta s*st* 
var det enda, som Herman och Bienda icke ha('« 
styrka till; men, att öfvervinna sig sjeifva o41*1 

h varje obehörig, brottslig känsla, der till lånade de 

kraft af hvarandra.
bok>Kära menniskor! Kasten gerna bort mtn

om ,! finnen henne ledsam och tråkig, och kaste» 
sedan sten på detta älskande — och ofta djup** 

fast tyst, lidande unga par, men ieke förr l>kva 
(för eder egen skull), än hvar och en af eder i*0 

ga genomgått sin vandel och ransakat sig sJl ’ 
om på den tid, då frestelserna stodo som y|>p'ra 
framdukade för eder, om J då gingen dem 
af samma ädla orsaker, som dessa tvänne u11?'1’ 

lifliga varelser, med brinnande hjertan och «B 
gande phantasi, hvilka oupphörligt framtrollade a
la kärlekens rosengårdar för deras druckna sin"41
O, J skolen icke tro, att de voro döfva eller bli,l<*

I f
för de harpoijud, för de rosor och liljor, som 
ljuda, dofta, — prunka och locka. Herman <)C 
Blenda känslolösa ! M Ack, tanken eder förr en 'u
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Can utan eld, ett haf titan vatten, — en sommar 
'••an sol, — en sten, som flyger, och en sten, stam 
«yter! — Och tänken eder sedan, — — om j det

— ht ad det ville till, för att alltid tygla 
'^ttiia uppjagade känsla inom gränsorna af det 

hllåina, det tillhörliga, det i aldra strängaste me
ning rätta!

Lugna och lyckliga gingo de äfven till h'ila 
(fler de skötta, segersälla dagarna, och med glad 
"ch salig längtan efter en ny helsade de morgon- 
*’den; och de fa önskningar, sont deinem detmdj- 
'§a tilläto sig, voro blott, att detta ljufva lif kun- 
^ länge, — ja, alltid, sä vara.

Men det var icke af den arten, som star stil- 
i en form. Ödet låg och rufvade öfter slor- 

^ar och väntade blott minsta vink, för att släppa

li,

em lösa.

T>et led nu mot slutet af Augusti. Högsom- 
r var i naturen, högsommar i Hermans och 

Fridas hjerlan.

En Lördagsmorgon var man som vanligt sam- 
vid frukostbordet, då en af betjenteriia kom 

med ett bref till Herr Wilson, som sades vara 
a,1geläget och fordra skyndsamt svar, hvilket var 

*å rar händelse, att något livar snart sagdt satte 
1 *åu sig sin halfva kaffekopp i en nyfiken väntan.

1

—
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Grethen, som salt närmast Herman, kastade oÿ0' 
nun på utanskriften och sade:

— Från Prosten, ser jag! — — Ilvad i ali verb* 

kan han villja eder, — kära Wilson?
Skrifvelseii var temligen lång och med en 8te' 

nig, benig stil, som Herman fåfängt arbetade med 

alt tyda, allt mer och mer rodnande öfver si“ e" 
gen fullkomliga oförmåga dertill, som han nogsaiM 

visste skulle väcka Blendas och Ullas skrattbegäf* 
samt litet harm hos de and ra af sällskapet, som Ie' 
ke genast fingo sin nyfikenhet släckt.

Tag Iiit! — sade Grefven slutligen med liletl
_ till

och
otålighet och med ett lätt slag på axeln 
Herman, som för hvarje dag blef allt större 
större favorit hos Grefven —Tag hit, — Monsielir 

le Magistre, — som e] en gång kan läsa Svenska- 
— Prosten lär inte skrilha om några hemlig*10' 
ter till honom, och jag har lärt mig en gång l‘,r 

alla alt läsa hans fördömda knatter-stil. *" 
Och nu uppläste Grefven följande, späckadt med 

egna reflexioner:
”Min hedersvän och gynnare! Jag och 11,1111 

”gumma börja med att bedja ärade Tit. ha*'1* 
’den godheten framföra vår gemensamma vöfd 

”nadsbetygelse til! Hög-Greftiga Herrskapet, 1,01’ 
”paiides, att de städse må befinna sig i full °c^ 

''varaktig högönskelig välmåga.” — — — AU**“ 
förbankad artig och à sa place — anmärkte G1 ^



'en. — ”Äfveu önskas af npprigtigaste hjerta, alt 
”Til. sjelf liar heisau, hvarförutan lifvet och den 
”ljUfvaste och behageligaste iefnad är ett intet — 

är att anse allt såsom ett bord, upp fy Id t med 
läckra och välsmakande skåderätter, af hvilka

’’«lan ingenting kan eller förmår njuta.”--------
--------Ganska sannt!----------Jo — jo, — Prosten

ilat- ell förträfflig penna, bara man kan taga reda 

1'« stilen.
Grefvinnan och Ulla kunde omöjligen låta 

Mi alt småle mot hvarandra åt metaphoren med 
*let uppdukade hordet, ty af alla Herr Prostens 

'«aginaira lidanden visste de nogsamt att ett be
bådande af en mängd läckra rätter, som gick 
''«as näsa och gom förbi, skulle för honom vara 
Mirjan till sjelfva skärselden. — — — Grefven 
f°rtfor:

”Att så väl välborne Herr Capitain’, som dygd- 
ädla Demoiselle Ulla befinna sig helsosamt, ut
gör härnäst mitt hjertas lifiigasle önskan.”
—. Lull, lull, kära Ulla! — hviskade GreUin- 

"«n, skrattande — Tänk, om bara vår Herre v ii- 
M hafva Prostinnan, då veta vi, hvar hans — ”111- 
'*ga hjerta” — sökte en ny dilo.

— Chut, — lyst! — sade Grefven — Ma» bör 
ridiculisera så respectabla personer, devant 

!"s enfans et les domestiques. — Derefter fortfor

W
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”ScMlan Tit. benäget tarde uppfyllt min öd-
ç

”mjuka begäran om eil vördsamt framförande 11 
”ofvanstâende, Bkrider jag till det, som dem*"* 
”utgör rätta orsaken till den skrifielse, medh»)l* 

”ken jag tager mig friheten benäget besvära !
— Ilan har ett lätt och angenämt sätt alt ut

trycka sig, bara man kan déchiffrera de förb. kråk

fötterna, — — anmärkte Grefveit.
Men nu kan ske, att man skulle kunna befr1* 

oss från resten af Prostens bref, som Gref'e,! 
dook uppläste ordagrannt från början till slub 
och hvaraf innehållet »ar en fyreidig, tätt skrif" 

ven a fil a n tiling, om nödvändigheten för Prost*'» 
alt ”morgondagen, som var 8:de Söndagen eftef 
Trinitatis”, — — infinna sig vid en installait01* *
en närgränsande församling, i egenskap Bf I’011'

* I f

traclsprost, att han således var hindrad att s)*’1 
förrätta gudstjänsten i annex-kyrkan, hvilket 
kom honom, och att Adjuneten fått en Skom»’1* 
i ett ben, som beskrefs så noga oeh utförligt- !|t^

Ullas öron och kinder voro grisdelina,-------
att högst detsamma benet hindrade honom i®*0 
allenast att gå, utan jemväl att draga stöfiof»8 
på”, — och hvarföre Prosten korteligen bad H»r' 

man — ”laça honom under armarna — med 
predikan, så alt mess-fall ej skulle iutralla i L*0 
da by kyrka”.



in
filmen biff gladare öfier detla än Clas Ulrik, 

8ßlti glömde sjelfv a malen for atl utropa:
— Ack, så roligt! — Söla Pappa! Jag får ju fa

ta i kyrkan och höra på Herr Wilson, hur’ lian 
’igtigt står uppe i predikstolen och predikar? Uk- 
liJ suckade andäktigt och drog munnen alldeles 
"t alla de skratt-vinklar, som beskrifningen på 
(^n kohenta adjunctens skrala hen i'örsatt den 
"’i- Gabriella, hos hvilken Herman, allt sedan 
bitnes kalla had, var vorden den aldra största 
^vorit, började Sfven ropa med sitt lilla vanliga, 
^hagliga och naiva sjelfsväld:

— Ga h ha viil också se sin söte, snälle Wille
Utdika, stå uppe i predikstolen och predika. Gab-
^ vill också fara i kyrkan. Gahba vill hafva 

s^f»erpengar att lägga i den der pasen, som 

s’lter på en stång, — och som gubben går oin
king och klingar och bjelbar med. — Gahba vili 

hödvändigt allt delta.
— Ack, ja, — dett som vore så iyckiig! — sue- 

^tle UMa halfhögt.

Blenda rodnade starkt, och manga underliga, 
korsande tankar dansade om hvarandra, \ jdr 

^■‘estgUiiingen af att se Herman uppträda som 

ett Herrans ombud, icke allenast för henne, — ty 
»let tyckte hot» alt han alltid var, — men Sfven 

andra.
Under tiden jamsade Capiiainen metlGrefien



ont Hermans förmodade godagdfvor, om en scljol' 
kamrat, soin han h a ft fordom, som skulle predika 
men soin alldeles kom utaf sig, ocb slutligen ko- 
ramade Grefven — och Capitaines, — medan 

Herman ännu satt med hufvudet lutadt i hande,|i 
eftersinnande vigten af Prostens begäran, — —• att 
Herr Wilson skulle predika, och att man samtl1' 

gen skulle fara i kyrkan, for att höra honom- 
Clas Ulrik klappade i händerna af glädje, och d(,r' 
till bidrog äfven den omständigheten, att lians fa

der, som nu mer var utmärkt artig mot Hernia0» 
sade:

— Åh jo, — min kära Wilson! Det är i,,te 
värdt att fundera längre pä den saken. Visst shaH 

han bjelpa Prosten au predika åt oss. Clas k)l' 

rik kan ju låta hela läsningen vara i förmiddag* 
så får Ilerr’u skrifva sin predikan i fred och r°’ 

Herman smålog och försäkrade, att han hal*e 

mera än nog af hela eftermiddagen, och, eb(irl1 
Clas Ulrik förutspådde, att det dä skulle blii,a 

en alldeles ’'för kort och för dålig predikan”) 
måste han dock hålla till godo att, som vanligt, fä’ 

npp sitt — audio — jag hör, midis — du hör, 
audit — han hör, samt göra reda för Dackefejde,,t 
genomgå hela Spanska och Portugisiska chartaö* 
och räkna, tills hela taflan blef full pa båda sidor' 
Delta var en stor missräkning fär Clas Ulrik, s0'° 
hade föreställt sig, alt Ilannans predikan eke^a



lleria honom till lika god förevändning, som sol- 

“fmörlielsen för Nahum Bergströms discipel. 
Fram på eftermiddagen tog Herman papper 
blyertspenna och vandrade ned till det ställe 

v>d sjöstranden, som var blifvet honom heligt, allt 
an lian der på en gång upptäckt och jordat 

*hi och Bletidas kärlek. Efter en hön till den 
högste, alt just pä delta ställe, — der han mest 

. ingifva honom ren ånger och förmåga 
*lt väcka äfvenväl ånger och bättring hos andra 
^d sitt ord, sitt tolkande af Guds villja, — — 
Î!iîtiade han skrida till verket.

Herman kände först i denna stund hela vig- 
tetl af det kall, till hvilket han egnat sig. Med 
^Hrta färger framstod det fasansfulla af att icke

— framföra Guds ord och Guds villja,-------
V icke sd tolka det, att det gjorde den åsyftade, 
'^kan. Han började n,u att tveka om sättet, att 

fattligt, hvad som för honom sjeif låg sä 
och så uppenbart, och, när aftonen kom, och 

;Sö|öiis aldra sista strålar bröto sig fram mellan 

<>fven ocI* bredde sitt purpurtäcke på den spe-
Selki då var Hermans papper lika 

— som det gick ur köpinans-
ara sjön, —

*'*lt, lika rent,
'0(len, — och som Hermans egna tankar,-----------
^ han hade mycket, — mycket tänkt och mån- 

®'!,‘ gång vändt sig till molnen och talat sköna, 
'^'ga, af ren andakt och verkligen chrisiligt sin-
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talat H'11ne — lifvade ord, just som hade han 
bröder.

Med en underlig' ingift else, att allt äml S t*hul 

le gå väl, återvände han slutligen hem, och b*1 
de under aflonmältideo svårt nog all göra bo 
griplijtt, eller ens troligt för Grefven, alt !)ilf 
hvarken hade skrifiit någon predikan eller 'ar 

bekymrad för morgondagen.
— Kära Herr Wilson — sade Grefven med sa'»

ma ångest, som man känner, dä man skall
å *på ångfartyg följande morgonen och icke h»r 11 

gonting inpackadt om aftonen — kära Herr ^ 

son, tag nu för all del Gud i högen och skrif430
, i ct*

predikan, — hur’ pass den blir, — inan Herr n 1 » 
ger sig, eller bed någon af statfolket viieka b" 
nom i otte, eller, i värsta fall, — så tag en l’° 

stilla med s-ig under armen, men låt 
sitta i den oron, att han, — — rätt som ha» et’

att vi»»'

jfrä»ingltver mig något godt ord, skall jag, långt
att trotsigt lita derpå, taga en ganska vaC

temporerar, kommer blankt utaf sig, 
dra få säga amen!

— Äh nej, Herr Grefve! — svarade Herf»81’ 

småleende och med en ödmjukhet, som hans1
« 2 »i ft t

medvetande i seduare tider ålade honom, 11 5 
mer än Grefvens egenskap af lians princip9*

— — Frukta icke derfiir! Jag har varit be**11 
på detsamma, och, ehuru jag hoppas, att H»1'



iltan öfter dagens text af min gamle lärare 
fosterfader i fickan.
Lugnade oclt i glad väntan på morgondagen, 

ISÎligo Grefven och alla andra tidigare åu vanligt 

! lili sangs.

Morgonsolen uppgick klar och strålande. Blen- 
tyckte sig aldrig sett henne så klar och skön, 

')cli icke skymten af en aning frambröt, attden-
II ’ sol kunde uppgå öfver Blenda« sista lyckliga dag. 
^'äriont, — — hon kände sig lyckligare, af en

i^are lycka, än någon>in förut. Utom t botten 
^ hjertat var hennes förhållande till Herman sa 
^Merligt, så skiljdt från allt brottsligt, och dess- 
''^rn hade hennes sinne och åsigter af Gud och 

I lians skapelse fått genom Herman en så o-

III (I I i g e n mycket högre och bättre rigtning, att
var icke i stånd till att känna all den ånger, 

*"10 hon ofia ålade sig, ntan njöt fullt och helt 
9f ‘in epliemeriska lycka, som jnst på denna skö- 
^ dag tycktes nått sin solslåndspunkt.

Med en kyss väckte hon Gabriella, langt lj_ 
Oftare än vanligt; men, dä hon icke ville vakna, 

^'tvinde henne Blenda om kyrkre-an, och da sträck- 

den lilla sina små armar mot Blenda och sa- 
utan att dock för sömn kunna öppna ögonen: 
Ja — ja, —det är sannt! Wille ska’predika
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für Gabba och alla de andra. Det vill Gabb® 

gerna höra.
Clas Ulrik, öfversäll, icke allenast åt att Her 

man skalle predika, utan att man skulle fara 11 
kyrkan, och det sjöledes, var redan klockan se 
om morgonen nere vid båthuset och såg, b"r,i 
stora grönmålade herrskapsbälen sattes i ordnii'f

iH

hvil-
det

östes och försågs med friskt Inf på sidorna, 
ket gjorde båten till en lång sval berceau 
man skulle finna füllt skydd för solen. Capi,a’lltB

inspecterade, och husets unga drängar exsequcra 
detta.

Det var något vackert och ganska högt*^^ 

i den stunden, då den Grefiiga familjen, åtföljd 8 

Herman, Capitainen, Ulla, inspectorn, hokhållarL 
jungfrur och hetjenter, inskeppades i den flyt®11 

och rymliga Infsaten, och de unga drängarne, 
da i ljusa, bjerta söndagsvestar, men ödmjn 
bedjande att få afiägga sina kyrkrockar, t®tta 
årorna med sina Itvita skjortärmar och l)örja 

rodden.
hel» 

hai"1 
de

klå*1'

Jo

Som denna var temligen lång, nämligen 
sjöns längd (och den var nära en mil), 
hvar och en att samla och ordna de tanka*-) 
hade, och barnen att ledsna vid båtfärden*

Aldrig visar sig det verkliga hvardagsf°^c#
5 I S*

som endast lefver i sina hvardagliga görom» > 
till sin fördel som en Söndags-förmiddag. De eka,îl
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itla* tin alt blott äflas för sitt eviga görande ont) 
j^hinihî, iitaii sitta högtidliga och tysta — med si-

söndagstankar, hvilka ofta nog bestå af-------
jv — ra|(t ingenting; men för andra se de dock 
länkande och således mer själfulla ut, än hela de» 

leriga veckan. Detta var händelsen med Grefven, 

•“hd vår goda Capitaine, och till och med något 
•"tu! vår lilla beskedliga Ulla i allmänhet, fastin- 
frlunda i dag, ty nu sväfvade för hennes inbild- 
’'iiig icjie allenast Hermans presterliga kall för da- 

j Sen, utan hela hans presterliga bana framgent, 
Pdi af de små stickar, som framsmågo sig då och 
i medan hon doppade en löfqvisl i vattnet, eller 
I hittade på sin blomsterbouquet, som hon, vid 

^tigandet i båten, fått, lika imtl det öfriga Herr- 

^apet, af Trädgårdsmästaren, — — afdessasuc- 

säger man, —- kan man nästan ansvara, att 
liften, om icke tre fjerdedelar, voro egnade den

I ^Ha lotten att på denna Hermans presterliga stråt
;f* göra sällskap. — — Och derför må alldeles 

: '’’gen klandra eller lasta Ulla. Kanske fanns det 
^tiil någon på samma flytande bräder, som i mer 

Etiska former drömde om samma lott och den 
"'dsligliga lyckan, som dermed skulle va ra förenad.

”0,   tänkte denna någon,------- om min ma»
!|« i stället vore min fader, lilla Clas Ulrik mitt

^gre broder, Herman min, och Gabriella----------

V(i>\ _ __ — huru ljuft, huru outsägligt skönt
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dä

vore ej lifvel i denna härliga stund, ja, — sä sko11*’ 

att himlen endast »et, om himlen kan bjuda 

got bättre.”
Blenda satt sä, att hennes blickar onpphärlin1 

mötte Hermans. Aldrig bade de“sa varit sä viir 

ma, sä fulla af den högsta, den lifligasle ncl) än 

renaste kärlek. Det rar alldeles, som »ill« l|a" 

Blendas öga söka alla de sköna bilder, alla de *tr“ 

lar af ljus, som lian önskade, alt för sina åhora 

kunna frambringa, och livarje hans blick på 

da tycktes vitlja säga med Milton:

God is they law, thon mine!
— — — ty i detta ögonblick var Blenda de» 3,1 

gel, som för honom tolkade Herrans ord.
* I (IHon satt der äfeen så skon, sä Imld, så t”1 

En fin rodnad steg och föll och spred sig 

på den fint rundade kinden. Det Ijusbruna 

vekt af morgonluften, föll i större och rikare 
kar än vanligt omkring det fina anletet och 0,1 

flöt det pä det mest poetiska sätt. Hetmes Fa 

na var lika liljehvit ocli ren, som sommarhii*,r,ie 

var ren och blå. Den fina, penslade bågen rl)|t 
de sig skönt öfver de genomskinliga ögonb>c^e 

hvilkas svarta frans än nedföll, så att den s)'1 ^
i hela sin längd, än slogs upp, för att litet *kti?£ 

elden trän tvänne de klaraste och Ulligaste Ü 

bruna ögon, i hvilka kärlek någonsin brann

häre*

(fa

briella satt pä hennes knä, och hennes t>n)a
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j'ctiröda kinder, klarblå ögon och guldgula, gläti- 
Nude lockar utgjorde en contrast, »om Raphael 
Ma »kulle försmått att genast föreviga rood sin 
|hn**|, Herman tyckte sig aldrig sett något sä
! *)«nt, eller, rättare sagdl,--------lian tyckte sig

Udri» llled sina jordiska ögon sett något, sona 
I Un,de fm t namn af verkligt skönt, förr än detta, 

(>cli under hela sitt långa, kommande lif, under 
^'elsernas stormar och hvardagslifvets stillie, un

der motgångar och sorger, under de lätt räknade 
'hinder, som glädjen upplyste med sin sol, och

j ^ekmt med sina irrhloss,-------------- glömde dock
I ^'rmmi aldrig denna syn af Blenda, sagta gun- 

fttiile på vågen, med ängeln vid sin sida, som re- 
Ml dä tycktes villja lyfta lilla vingen, för ait 
s'ioga sig upp till sitt rätta hemland. Aldrig säg
'lermau   sedan i lifstjdea — svajande friska löf

nfver sitt hufvud, utan alt han tänkte sig lifligl 
j S'er till denna stund; aldrig hörde han jemoa,
I l^fiiga ärtag, utan att i minnets herbarium slå 

j '*Pp denna dagens sida. Aldrig mer stundade 
,!*'n 8:de Söndagen efter Helga Trefaldighet, 
S|>m icke Herman drog en djup suck och tänkte 

I htse„ gånger, och sade det äfven stundom till sin 
"’’finaste omgifuing: — — ”Ack, jag minna den
Stigen _ __ 183***, som vore det i går! — —

var jag ännu ung, då log ännu lifvet för mig,
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fast jag icke förstod dess stnärlftilla leende; —- se‘

Dock, tyst «termed! Låtom oss nu återvänd* 
i det närvarande och höra, huru C!as Ulrik lindt' 

ligen utropar:
— Na, Gud ske lof! Äro vi nu ändtligen ’i1* 

stranden? — Sjön söker, — säger ju Capitalisai' 

tid. Kära Ulla, gif mig en skorpa till, ty 
uppe på kyrkbacken passar ej att gå och muf*138, 
och äta! Vill inte Herr Wille äfven ha en sko1' 
pa att styrka sig med till predikan?----------Skor
por har jag alltid tyckt varit en så god hjelp* ni,r 
jag skal! läsa upp mina lexor, — de sätta sä m?0' 
ket courage.

Ja, — svarade Herman, skälinaktigt leende *" 
nog har jag mången gång erfarit, att skorpor, ®P 
ien etc. åro en god hjelp i Clas Ulriks mun, ^ 
en halfäten sådan har ofta hindrat mig att rå 
kunna skilja Norninativus från Accusativus, Gelli 

tivus från Ablativus — o. 8. v,
— Ilvad! Skall jag tro mina öron? — sal^ 

Grefven dogmatiskt, men utan all slags rt>^]Ce

— Aldrig kan jag föreställa mig, att Herr W'1'
son är till den grad god och eftergifven, alt han •i'* 
later Clas Ulrik äta skorpor, äplen eller h'at^ 

som helst under lections-timmarna?
— Äh, — sade Wilson, — som vä! var g°

men ingenting mindre än eftergifven — j*g
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^«r Clas UIrik nu mer många små undantag 
tri*« (le allmänna reglorna; ty for hvar dag blir 
ila'» villigare, lydigare och flitigare.

Förtjust ftfver detta ovanliga beröra, kastade sig 
Ulrik handlöst i Hermans famn, och, som denne 

*ait på sjelfva bålkanten, hade det så när händt, 

dagens unga predicant fått sig ett kallt bad. 
Man talade skämtande, om huru denna olyc- 

sedan skulle hafva kunnat hjelpas, och Ulla 
p'märkte, — att det hade ändå varit aldra stör- 
r'i> skadan på den vackra vesten — och pre- 
|^u, — tilläde hon, suckande.

I Nu steg man ur båten.

Herr’« har väl ändå säkert en predikan till 
^uds? — sade Grefven, just som han satte hög- 

foten i land.
Herman, som redan stod på stranden och gaf 

fefnen handen, för att hjelpa honom nr biten,J1
ri,|uiog småleende en finskrjfven predikan ur rock- 

pck#n, som dock ingalunda såg nyskrifven ut, och 

r*refven nickade vänligt bifall.
! Nu rördes klockorna till andra ringningen.

”V,t, och med en helig andakt, hvaraf känslan 
^'ls|an aldrig förr rört Blenda så lifligt, vandrade 
^0tl från stranden uppför den temligen branta 
^backen, på hvars höjd den vackra Lindaby 
ï|,,(a var belägen, som äfven till Lindsjö tog sig 

Statuts-Paralleler, III, g.

yi
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• å väl af. Vid Blenda* kand hoppade Gabriel1»* 

men sick sedan helt stilla, när Blenda hvisk*'^ 
till henne och påminde henne, atl matt gick 

Guds eget hos, der Wille skalle predika Guds°r 
Orefven och hela det öfrlga tåget följde l|6 

ne sagta; endast Herman tog backen i «tl I’ 
långa steg och försvann snart vid dorren ii11 s3 

eri»tisn.
Hela kyrkbacken var full af a II möge och kyr

U|>P8 
ile

folk t deras vackra Svenska söndagsdrägter. 
pa landsvägen såg man tjogtals med hästar, be,fl

• I ' K 3 a ^

i kärror, samt här och der en chaise, en liten
och högst uppe på klinten stodo flera sonil h1*

n 4 u vrka,,tIngen menu i ska hade ännu iugätt t »J 
utan herrskaperna sutlo på grafslenarna, och *'

mogen betraktade uppmärksamt och nyfiket
h hl)'grefiiga tåget, som långsamt närmades, ocls ^ 

skade halfhögt sig imellan, när Herman ine<* 

vänlig nick sprang förbi dem:
— De’ va’ han, som ska’ predika.

„rit M
Som denna kvrka endast var annex 0v 31

mycket längre än moderkyrkan ifrån UindsJ >
“ ' . j.jerr

det en stor raritet att här se det Grelii»8
skåpet, eiitmt Grefren äfven i denna kyrks°c

hade många hemman och gårdar.
De Framtågande betraktades äfven mc*1

vända blickar, och öfver allt hörde man, der 

da och Gabriella gingo fram:
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— Âh kors, lived vacker ho’ är! — Det är ho’, 
ä’ så go’ mot alla fattiga och sjuka! Âh, se 

Hl! lille Guds ängelji, ho’ har i näfve»! Åli, se 
li!le Grcfven! Hur’ han har vuxit obegripligt, 

"c|i ser sä artig och galant ut!
Blenda nickade vänligt åt höger och venster, 
kände något trångt om bröstet, då hon tänkte 

”iatt Herman skulle tala till allt detta myckna folk. 
Hin Gnd! Hvad jag skulle darra och vara rädd!” 

,5"kte hon. — Ulla gjorde henne sagtn uppmärfc- 

k‘,lri p|, huru mangramit alla ortens herrskaper in- 
^"oit sig, — ”troligen för att få höra HerrWil- 

— tilläde hon. Blendas lijerta slog häftigt, 
hon svarade litet slumplikt, litet kastboksak- 

'S*1 på grann-herrskapernas frågor om helsa och 

era dylikt. Då ringdes änun en gång, och nu 
^0fde Blenda en artig afskedsböjuing på sittskii- 
"ä luifvud, och gick in i kyrkan, och fram till
||,S

stti8ta bänken i ehoret, ty äfven i denna kyrka 
'^hörde den Grefven på Lindsjö.

I Den ljufva, heliga oro, sem Blenda kände, när 
"" lutade sig ned, för att till full andakt samla 

sina tankar, kunde man svårligen göra fattlig. 
11,1 längtade och hon fruktade att se Herman 

^Hräda som Herrans tolk. Ilon bad innerligen 

att han måtte iåla henne glömma tolken för 
Reimen och icke göra tvärtom. Hon lugnades 

®ot af bönen; men, när blotta Jjudet af Hermans
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klangfulla, djupa röst, som sagta talade med Mac 
karen 1 sacriatian, nådde hennes öra, slog hjér,a* 
våldsamt, och kinderna glödde af oro. Blend* 
gjorde det yttersta vild på sina tankar, för att f* 

dem villiga att följa med allartjensten, och, 
hon visste, att Herman skulle beträda predik*10 
len, vågade hon icke se dit upp, utan höll ha,l<'c 
för ögonen, och för dessa tyckte hon sig sc '''B 
sljernor och solgnistor. En förfärlig tystnad fä1* 

de i hela kyrkan; man hörde knappt en enda 
Blenda förmådde icke se opp. Predikstolen 
midt för hennes bänk. Hon visste, att Hen11" 
var deruppe, och ändå, — ändå var och forU

124

det tyst. Hennes oro steg til! en gränslös haJ
— ”Mina Bröder!” — ljöd det nu, men mel^ 

röst, så jemn, så stark, så mild och hög111 

och så klangfullt skön, att Blendas hjerta 
de i sin fart, och tårar trängde ur de Su»° 
slntna ögonen.

— ”Mina Bröder!” — — ljöd det å nyo, '' 
och nti följde en kort uppmaning till förs»»1 
gen, att öfverse med alla brister och ofullkor’1 “ 
heter hos en ong Cliristendomsbroder, s0'1’

d<dts
aldraförsta gången tolkade Guds ord från 
höga rum.

Det var något i hela Hermans röst och

drag, som alldeles förtog all oro hos Blend®
ingaf hctsue det högsta och IjnFvaste för{r
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('B Ull hans förmåga att tala ett ljust, klart 

!)ch härligt språk till (let omkring honom samlade 
*<dket. Och Blenda blef heller icke sviken i sin 

lr°, sin ljufva, heliga förhoppning; ty icke blott 
kon, men nästan alla närvarande, med minsta för

måga att något döma, tyckte sig aldrig förr hafva 
^'rt ett värdigare, kraftigare och mer från själen 

Seende och till hjertat trängande språk — —

”och stora tankar----------------------------- —
”och känslor, djupa såsom evigheten” — 

och detta framburet af den skönaste manliga 
Ultima, som ännu höjt sig under templets healf. 

åldrig förr tyckte sig Blenda fullt uppfattat bety- 

^laen af dessa ord, som det största snille och den 

^kaste phantasi öste ur det varmaste lijerta:

Fall ned och tillbed! Nej, stig npp och älska:
Ty det är Han, snrn lyser dig i solen, 
när’ dig i skörden, svalkar dig i källan, 
och susar Bfvcr dig i lundens toppar, 
när månen skiner på de stilla vatten 
nch på de stilla (ankarna, som gå 
bland Minnets vålnader i aftonstunden.
Ack! Hvarje gång en bögre tankes blixt 
slår ned i själen or:h förskingrar iniirkret, 
livar gång cn känsla, mera ren och djup, 
fin bvardagslifvet or,h dess små bekymmer, 
ditt hjerta vidgar, och du känner vingar,
»om lyfta dig från jorden, tycks dig stå 
och dricka himlen, trampande pd molnen,’
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försiänkt i salighet, och ville trycka
hvart skapadt väsen till din trogna harm; —
— då känner tlu, det är Hmm kraft, som här dio? 
då är hans ande öfver dig, är när dig, 
du ser lians härlighet, du hör hans röst, 
väl icke utifrån, men inom i ditt bröst.

Nu — var detta icke blott ord, — -— ,ll!|11 
hvarje ord var ett blixt, som trälfade hjertat o<^1 

antände de ljufvaste, de heligaste känslor der.

I hela Blendas varelse kändes något öfverjo1*' 
diskt. Hon var ju äfven bönhörd, ty hon såg jlf 
find och himlens härlighet genom Herman, °c^1 

han stod der icke och skymde bort allt detta, '' 
som hon chaotiskt fruktade, ocb, när slutligen 
amen ljöd, lyssnade hon derefter, som el'ter de 

sista förklingande tonerna af ett härligt strängasi,e ' 
Ett allmänt sagta sorl hördes derefter i f‘,r

samlingen, och, att detta betydde det högsta, det

mest odelade bifall, kände ingen saligare och *1)11 
pare än Blenda. Det var i hennés själ, som delt® 
bifall ljöd klarast, det var i hennes hjerta, s0111 
det byggde åt hennes älskling ett tempel, h'»H*e 

aldrig mera kunde inrymmas åt något annat.
Midt under den tystnad, som var strax efle 

predikans slut, och medan Blenda tackade Gud 111 
nerligare än någonsin förut Under hela sitt lil,ft<' 
medan Ulla torkade ögon, näsa och mun med ‘G1 

sista torra snibben af sin största näsduk, —
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ïopade Gabriella, som satt ireiellan dem, med eu så 
klar och tydlig röst, att l'et hördes öfter hela kyrkan: 

— ”Aek, Mamma! Hvad Wille talade sott och
Vackert om de små änglarne!” — — —-------och
^ånga, ja, nästan »Ha de personer, som befunnuo 
8'g i denna gudstjenst, glömde aldrig i hela sitt 
'if det intryck, som dessa barnets ord gjorde, 
k‘elst när man tade dem till de händelser, som 

®å kort efter denna himmelska stund inträffade.
Aldrig hade Blenda trädt med så rördt, så mot 

höjden upplyft sinne nr helgedomen som i dag, 

°ch hon kände sig till och med förtjust åt de pro- 
*a*ska ord, med hvilka Grefven tilltalade henne i 
'äpenhoset, vid utgåendet ur kyrkan, sägande:

Det må man dock tillstå, att vår förträffliga 
'Wr Wilson surpasscrade sig sjelf, och det ex 

*e,ttpore till! Han blir troligen en af våra aldra 

^örsta predicanter.
Fast icke directe i samma ordalag, sade nä- 

sh>n alla detsamma, och Mamsell Gertrud he
lgade så oändligen, att icke denna — ”gudomli- 

predikan dånat under hvalfvet af Uppsala ur- 
tti i a domkyrka och blifvit åtföljd af dess här«

''ga orgeltoner”;------------ men Blenda sade blott

Vl ett himmelskt småleende:

--Ja,------- måtte äfven väl der — och annor-
Sl®des en röst ljuda, som så förmår att tränga
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till hj ertat, ty man bör önska sin nästa lika 

mycket godt som sig sjelf.
Ja; men Mamsell Gertrud önskar sin näs ta, 

bara för att den är i Uppsala, bättre än sig sjelf

— — sade Ulla med den naivete', som naturen all' 
tid får i bredd med konsten och den smula t***' 

gjordh.et, som man så ofta träffar på.
Imellertid gjorde man sig färdig til! aft**»’ 

hvilket Grefven mycket påskyndade, emedan b®8 
sade sig vara — ”ornenskligt hungrig”. Hanbo*' 
jade taga afsked af grann-herrskaperne, som ***** 

stodo samlade omkring den Grefliga Familjen- 
— Vi skulle väl först ändå bese det nya sei*0* 

huset — sade Blenda med ett litet fint leende- 
—■ Det tror jag vi lemna till en annan gång) 

genmälte Grefven — så vid t man icke der kt**> 
få kyrksupen, och litet dertill— tilläde han på skäm1» 

vändande sig till de främmande herrskaperna-

de

Ja, hvem vet, — sade Blenda småleende o*15

inte Ulla varit betänkt derpå och tagit
piraten; åtminstone Kr hon redan der, och fä

ser henne svänga fram och åter.
Och derefter gjorde Blenda en liten in*’i(^

dande rörelse med hufvudet, styrande kosan, *r|(’
Gabriella vid handen, till det nya, omtalade se*10*

huset; och så väl Grefven sotn de andra grSll!
herrskaperna följde henne mechariiskt. Men b**r

1 *

stor blef ej allas förundran, då här var löf'“'1
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gfanrisailt, och ett stort, prydligt middagsbord 
"PpdiiJiadt, och alla scholbänkarne begagnade i 

stället för stolar. Grefven och alla de andra 
Vf ro ganska angenämt öfverraskade, och Clas ÜL 
ï'h utropade med exstas:

Nå, så vet jag, att denna dagen var den ro- 
^gaste jag någonsin minns! Men hvar är vår snäl
le Wille, som inte vet utaf allt detta? Jag tyc
ker, hvad han skall blifva glad, ty nog måste ma ii 
Mifva rysligt hungrig afatt predika; jag vet, hvad 
Va läsa Latin kan uträtta!

Alla skrattade, och nu först började något 
Vr att se sig om efter den lofordade unga Pre- 
Vanten; men han syntes icke till.

Herman, djupt rörd öfver att första gången ha 
Wrädt den bana, han valt, och uppskakad af tu~ 

V väldiga känslor, ty icke allt det iugn, soin 
Vide inom Blenda, var hans lott, utan, upprymd 

"«h underbart stämd, ilade han, efter slutad guds- 
‘jeiist, medan församlingen gick ur kyrkan, ned j

liten tät och enslig skogsdunge,------ -svalkade
8iU brännande anlete vid en frisk skogskälla, ka
pade sig ned på jorden och bad:

O du, som allt förmår,
Gif, att jag städse går,
DU ilina ord mig bjuda!
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Och att din helga röst 
Uppfyller sâ mi U bröst,
AU mina läppar ljuda

Blott af ditt lof,------O, Herre stor,
Som högt utöfver molnen bor!

I denna ur sjelfva hjertat flytande bön bl«f

Herman störd af Clas Ulrik, som ångestfulH ,0 

pade:
— Herr Wille! — Herr Wille! Kom och *l 

Vi fa mat här! Mamma och Ulla ha gjort Papp® 
och oss alla surprise. Hushållerskan reste i «■01 ^ 
landvägen. Vi få en stor tårta, blomkål och sid’ 

ta potates! Herr Wille! Herr Wille! Hvarärh""' 
Pappa och Mamma och alla de främmande 

och vänta i nya scholhuset. Gäddan och tjä der" 
\V i 1 '

SOI"
kallnar, sade Pappa, och Mamma ber Herr 
sot» för all del komma. Alla siiga, att den, 
predikar så dugligt, bör äfveu vara dugtigth"11® 

rig.
Med lågande kinder följde Herman sin ‘i’"*'1 

pel och helsades med en allmän tacksäge 
det församlade middags-sällskapet. Af

Ise
M

G»d!

‘M-

fick väl Herman endast en blick; men, o 
hvad den talade mycket och varmt!

Middagen var ovanligt munter och tre 
Grefven var mindre tråtalig, envis och skryt"" 
än han det någonsin varit i alla sina dagar, 0</ 
när man ätit steken, steg han sjelf opp, och i 

gande Champagne proponerade han Hermans"
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8åsom med skäl dagens hjette. Tårar af mång
faldigt blandade känslor ville brista ur Hermans 
®ga, när ban tackade för den vänliga skålen, och 
Clas Ulrik var så upprymd, att, när han, efter att 
liafva i botten tömt sitt glas, återsatte det på 
bordet, gjorde han det med sådan ifver och fart, 

Ut foten pä glaset flög i tosen bitar. Grefven 
Stille just öppna munnen till en straffpredikan; 
'Oen Clas Ulrik var slug och fintlig på en gång, 
ty han sade, i det glaset smällde sönder:

Och detta allt för Biskop Willes skull, och 
honom till stor ära och heder!

Ett allmänt skratt uppstod härutaf, ochGref- 
ven tycktes rigtigt njuta af att se — sin fordom 
8å tölpaktiga Herr Son och kommande Fideicom- 
"•issarie nu vara denna glada, djérfva och fri - 
sl>råkiga pilt. Med några verkligt hjertliga ord 
förklarade han äfven dessa sina tänkesätt, på ett 
för Herman så smickrande sätt, att det skulle 
fäcka glädje och tillfredsställelse för den unga 
läraren, som, — med hjerta och själ uppfyllda al

«'i enda allsmägtig känsla,------- dock aldrig hade
På sitt samvete att haf.va försummat, hvad som 
*'11 Clas Ulriks nytta och förkofran kunde bidraga.

Långt fram på eftermiddagen, sedan man 
dfbckit the' och tagit afsked äf sina gäster i sehol- 
httset, vandrade det Grefliga Herrskapet, åtföljda ' > j

j i
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af dessa sina gäster, ned till sjöstranden, der fas
ten lä"-.

O

Solen var nu mer ej så brännande. Capitaine11 
hade låtit taga bort allt löfvet, och, som några al 

jungfrustaten promenerat hem, var godt rum i fa»' 
ten, och, som Grefven var vid sitt aldra bästa so>'1 

lynne, bjöd han ett par unga herrar, som voro bo» 
Lagman Q., nämligen hans son, och ännu en 
passagerare, allt akademie-kamrater med Herm®1*» 
att vara dem följaktiga hem. Som dessa unga het' 
rar hade goda röster, sjöngo de under hela hemresaib 
och Grefven, som annars aldrig brydde sig om t11”' 
sik, fast han just icke var någon hatare deraL 

tycktes vara ganska road afen hop muntra; singel 
hvilka de unga männen till allas stora tillfre1'5 
stiilleise sjöngo. Äfven Blenda oeh till och me1' 

Lila «icltogo i sången. Lilla Gabba sjöng alla si 

na små visor, bättre än hon det någonsin é?j0|t’ 
oeh slutligen, när man var helt »ära land, utrop®1'1' 

Clas Ulrik, som just icke var någon musik-älshafe- 
— Nå, det var en faslig oeh evig sång! Öm 11 * 

ändå bara en enda gång sjungit Se/i&lmä>tar£,l>s® 
shulle jag inte tala om det, och då hade det 13 

t-11 något roligt!
Nå väl, min bästa Clas Ulrik! — sade Wer 

man Vi skola visst deroti uppfylla din önska,r* 
Och nu sjöngs Seholmästaren till Clas Ulf1'1 

aldra högsta förnöjelse, som äfven, när han h®P



133

pade ur båten, försäkrade, hvem som ville höra det, 
att denna dag var den aldra roligaste, han någon- 
8>n upplefvat.

— Ja, Gabba med! — sade Gabriella, som det of- 
la föll in att ordagrannt säga efter, hvad brodern 
Sitgt förut — Gabba påstår, att det var den roli- 
Saste dag, hon någonsin upplefvat.

Alla skrattade och skämtade häröfver under 
uppgåendet från sjön; men, när Blenda om aftonen 
kom i ro och iugn, så tackade äfven hon den go
de Guden, som iätit henne upplefia en så skön, 

på ljuf, oskyldig glädje rik dag. Hon somnade 
itign, glad och verkligt lycklig, ty Blenda tänkte 

lcke långt in i framtiden, utan gladde sig åt stun
den.

Icke så med Herman! Han kunde icke sofva. 
ïbt oro, en ängest, som han nästan icke kunde för
bara, förföljde honom. Slumrade han in ett ögon
blick i början af natten, så kommo mörka phantasi
erter fram. Än tyckte han sig åter beträdt pre
dikare-stolen och tala skarpa, hårda ord till ett 
^irnedradt samt i träldom och uselhet sänkt folk, 

än tyckte han sig, allt i sitt presterliga kall,— 
^sta muH på Blendas kista och kort derefterglf- 

Va henne och hennes make Nattvarden, då hans 
§amle lärare och fosterfader med sträng uppsy» 

fram och tog kalken ifrån honom, sägande 
*®ed en röst, så ihålig och så förfärlig, att svett-
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dropparne framträngde pâ Hermans panna: ”Låt bli- 

Du är icke värd, alt räcka honom, som du föroläm
pat, Herrans dyra blod, ej heller henne, som 
förledt till synd.” Den gamle Pastorns röst get» 
ljöd under hvalfvet, och hela gårdagsförsainb» 
gen var vittne till detta förfärliga uppträde. ^I" 
der allt detta tyckte han sig oupphörligt b»r® 
Blenda tjvida, som hade ormar vridit sig orakrii'i 
hen ne.

• ■ fHerman vaknade och var verkligen svettig 8 
ängest; men det värsta af allt var, att, äfveu 
dan han var vaken, rigtigt vaken, fortfor d«11® 
qvidande. Slutligen sansade han sig, satte ft6 

upp och ropade:
— Clas Ulrik! Huru är det med dig? Hl8r 

före jämrar du dig?
Jag mår -■ it— Ack, gode, söte Herr Wille! 

illa, jag är sä sjuk!
Som en blixt var Herman uppe, slog upp 

och såg nu, till sin stora förvåning, att gosse» 
alldeles rödspräcklig i ansigtet och, — som 
man tyckte, — hade messling, ehuru man påstatf*

c bi 
var

att Clas Ulrik redan haft denna barnsjukdom sär»

annars gick, fast lindrigt nog, i trakten om^'"5 
Lindsjö.

Som gossen hade en häftig feber och e 
mängd ftberphantasier, ville han för ingen det 
att Herman skulle gå ifrån honom, ulan höll il0

,
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»om h ård t i handen, men deseimellan ropade han 
»upphörligt pä att få något läskande att dricka. 
Herman var i stort bekymmer och blef inte litet 
glad, när han »lutligen fick höra någon gl sagta 
i en dörr i nedra förstugan. Han sprang hastigt 
fill gjn dörr, — som för värmen stod öppen, och 
»opade sagta, bedjande den, som gick der nere, 
hastigt komma upp.

— Hvad är det? — ropade nedifrån förstugan 
d» sagta röst, som Herman till sin förvåning fann 

vara Biendas.
— Nådiga Grefvinna, förlåt!' — sade Herman 

Men Clas Ulrik är litet sjuk, vill hafva något
Hskande att dricka, men vill för ingen del, att 
jag skall lemna honom, och min klocksträng är 

*t>nder.
— Herre Gud! — sade Blenda — Gabriella är 

*fven sjuk, och jag är alldeles ensam; ty min 
Hedda fick tof att vara på bal just i natt, och 
jag har ringt förgäfves pa en af de andra.

Under tiden hade Blenda sprungit trappan 
^Ppföre, och de båda bekymrade vännerna, ty 
* detta ögonblick voro de ej annat, kommo bä
rigt öfverens, att, så fort hon skaffat något att 

'Hicka, samt någon, som stadnade inne hos Ga
briel!^ skulle hon genast komma upp och se till 
Clas Ulrik, hvilket hon ansåg som sin höga skyl-
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dighet, och för hvilken alla små betänklighet 
horde vika.

Blenda ilade ned, och, sedan hon väckt CH® 
och Gabriellas egen piga, skyndade de alla <ra 
upp till Gabriella, som gaf sig temligen tillfreds- 

— Ack, IJlla, så sorgligt detta är! — sade Blend«' 
Jag ser det nu! Gabriella har utslagen messling- 
Äfvenså Clas Ulrik! Herr Wilson var nere i trap' 
pan och ropade på någon, ty, som da vet, l*af 
hans klocksträng redan en lång tid varit i ostånd' 
Ku måste jag gå upp och se till lilla Clas Uh'i k' 
Ack, kära Ulla! Du gjorde mig en bra stor tjensh 
om du ville följa med; annars får du väl vara sn«^ 
och stadna hos Gabriella, så tar Lotta den dr* 
muggen och kommer med mig!

~ Ack, jag följer väl Grefvinnan, hvart de* 
här! sade Ulla, icke utan en liten hastig svän# 
på hufvudet, för att ej hennes rodnad så my 
skulle märkas. Men Blenda tänkte på för myc

ck«1
ike®
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annat, för att ens fästa någon uppmärksanih'® 
dervid, ehnruväl hon kanske märkte den; ty 
märker ej en skarpsinnig spinna!

Herman hade under tiden haft tillfälle at{ 
kläda sig alldeles comfortabelt för tillfället sa®* 
gifva rummet det skick, det borde hafva *id 
dylikt besök. Och detta var ingalunda svårt; 
med Hermans skönhetssinne följde äfve» ett 
nmgssinne, som sällan vek för någon ting. Öa®9



^Selter, hans kläder, hans skrifbord, hang, toiletle- 
l)ord, — — allt hade ett så städadt oeh zirligt 
"leende, och hela sommaren hade han glas med 
ffiska och vackra blommor på alla håll. lians rum, 
tycket vackert och väl menbleradt i sig sjelft, 
var således för ingen del likt dessa målningar af 
en boning för en liber studiosus, med dammiga 
'’ord, benbrutna stolar, klädpaltor och trasiga, 
öppna böcker öfver alit, papperslappar, halfva 
'’outeiller, blankhorslar och liggande slöilar, ströd
da öfver del gråsvarta golfvet etc. Nej, Hermans 

him hade gjort heder åt hvilken förnuftig dandy 
!»ni helst, och lilla Clas Ulrik låg så fin och ren 
’sin lilla ljusröda spariakanssäng, och Herman 
8<Ut så troget och uppmärksamt vid hans sida, 
”är Blenda och Ulla inträdde.

När Clas Ulrik fått litet att dricka, kom en 
”y sorg, ty han ville nu för ingen del, att Blen
da eller Ulla skulle gå sin väg, och den förra vil
le så gerna ned till Gabriella, och otänkbart var 

det, att Ulla skulle stadna ensam qrar.
— Min söla, lilla Clas Ulrik! — sade Blenda 

”ch strök håret så vänligt från den lilla heta pan- 
”an — Lilla Gabba ligger ensam och gråter och 
”r lika sjuk spm Clas IJIrik, — ja, mer kanske, 
*y hon har mindre förnuft och kraft att med tå
lamod hära sitt lidande.

Nu började Clas Ulrik äfven gråta och sade

i -• >
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sig- för ingen del villja skiljas från ”go’a, go’s Man*" 
ma”, — sade sig viilja se Gabba och var i all' 

mänhet, genom den starka febern, alldeles oregcr" 
lig. Blenda, Ulla och Herman visste icke, hvad 
de skulle företaga. De voro alla tre för unga o^® 
alldeles för oerfarna, livad ett sjukt barn beträf'

fade, och kanske finns intet tillfälle i verlden, då
man är mer ursäktad, när man efterkommer 
barns capricer oeb egensinnighet, äu när detta af 
sjukt, och man dessutom är — hvad man kaUaf 

— styfmoder.
Ulla var dock den, som hittade på råd.

— I förstugan är iika varmt som här; — sade

hon — — om vi skulle helt simpelt bära ned ClaS

Ulriks säng i G ref v in nans cabinet? Kanske T°fe 
det i alla fall bättre, både för Herr Wilson ot:,‘ 

för iiila Grefvens skötsel, om han vore der uerey 
och då vore det så godt flytta honom nu genash 
som i morgon, när Grefven är med, ty då bhl 

det med så grulSigt mycket bråk.
Blenda låtsade icke märka den sista men)*1' 

gen, som alldeles i häpenheten undföll Ulla, n>eI1 

gillade fullkomligt hennes plan, och nu skulle t®' 
get taga eu början. Alla dörrar voro ganska bre~ 
da, och trapporna högst beqväinliga. Herman a'
tog sig att gå före, och således hafva tyngsta b»r
dan ensam, och Ulla ville för all del allena h®r®



'id andra sidan, slgande: att ”Örefvinnan kunde 
bsa”.

— Lysa! —1 sade Blenda, med ett litet hånfullt
*måleende — Det är så ljust i trappan, som det 
“ågonsin behöfs, och Ulla skall inte vara envis, 
*y jag är ganska stark, när det behöfs.------- —

Och na bar det utaf.
Clas Ulrik yrade och vurmade grufiigt un

der denna resa; men, väl nedkommen i cabinet- 
'et, gaf han sig tillfreds, ända tilU Herman, på 
Rendas uppmaning, gjorde sig färdig att åter 

"i>pgå på sitt rum. ”Nej, — nej, — »ej, nej!” — 
Npade Clas Ulrik, och började gallskrika samt 
^slla fast Herman.

— Stadna, för Guds skull, kära Wilson, om det 
an vore hela natten!—sade Blenda, och man gjorde 
!l» allt, för att få Clas Ulrik lugn igen. När det- 
,il något lyckats, bad Herman Blenda för all del 
Så in (ill Gabriella, som han väl visste hon skui- 
b vara orolig för, och Clas Ulrik ropade nu sjelf, 

aU Mamma skulle gå in till lilla Gabba.
Den lilla ängeln låg nu så tyst ocli stilla, le. 

^nde med en stor, full, Init törnros, som Lotta 

?'fvit henne, och som hon då och da lade på si- 
lla små, heta kinder, läppar och panna.

— Se, der är Mamma! — sade hon, när Bien*
'b inträdde — Ack, Mamma! Jag har varit i en 
^og, — Lotta såg det äften,-------en skog, med

139
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så inånga, många träd, och bara grannlåt i de tra
den! Förgyllda äplen, och förgyllda päron, och !jllS" 
röda och hvita vindrufvor, Och små granna dock»1 

hängde i träden öfver allt. — — Lotta sag’et.
O

Och Mamma och Wille och jag, och andra sin**! 
snälla barn, vi gick och flög der, och plockade 

och åt, och sög den go’a, go’a saften nr apclsi|ltir 
och citroner, med socker på, som Ulla strödde 

med en läten, liten dock-vattenkanna af gull eller 

annat blankt tenn. Lull lullert lull, — der var 
inyeket små, hvita får, — der var så graiintl 
— Gif mig litet att dricka, Lotta! — Mamma kaB 
inte tro, hur' grannt der var! — — Lotta såg’et’ 

Blenda grät tyst och bittert. Hon hade 
drig förr sett Gabriella sjuk; och denna drot»’ 
Denna syn! Denna föreställning under feberyrsd11' 

O, min Gud! Kunde det väl vara en förutsägd?1''
Blenda behöfde tröst och sökte den hos Her' 

man.
— O, Hermanî — sade hon, — då de någr* 

gonblick vandrade upp och ned i sslonen, som 
imellaii sängkammaren oeh eabinettet, ocli son* 

just nu upplystes af det härligaste Augusti-m3,1 

sken — — O Herman! Tänk, — tänk, — j8f 
förlorade Gabriella! Då, då först — vore mitt I’ 

bra tomt och öde, — — bra ändamålslöst!
— Det 8r vårt lif aldrig. — genmälte Herum» 

Då först, dyraste Blenda, kunde du säga dig ^



Va b u ml il tien ma rt y r&rona St «II», soin alcali fôr- 
Vatidla« i rosor och liljor pà en annan, ljusare 
Strand, der allt det är idel fröjd och salighet, 
som vi sjeifve icke fördunklat för oss.

_ j„. inen jag kunde icke lefts, o in Gabriella
ïj'cktes ifrån mig! — sade Blenda, vridande hän

derna.
— Du nuiste väl, min älskade vän! — sade Her

man  Gud förbjude, att du nödgades göra försöket;
tuen, äfveii i den händelsen, må,ite du lefva. Du 
Sur plikter mot en make, som du svurit att följa 
i de onda, så vät som de goda dagar, en son, hvars 
fnoder du lofvat vara, — — en moder, hvars en

da barn du är.
— Ja; — sade Blenda, i en viss förtvifian —

tillä dessa pligter skulle jag kanske möjligtvis kun
na ordagrannt fylla, •— — — —- — äfven sedan, 
-— — men blott pa ett sått, - - blott som
----------------- --------- din maka, o, -Herman!

— Min maka! — sade Herman nästan ohörbart 
«ch gick ett steg tillbaka från Blenda — O, Blen

da, vakta dig! — — Vaktorn oss — — att tän
ka ditåt! Det finns mången förlåt, som icke ens 
Hr vår phanlasi tillåten att lyfta. — — Min ma
ka! O Blenda, säg aldrig om detta ord, om du 
icke vill göra mig ursinnig! Nej, — låtom oss tro, 

låtom oss amalgamera oss med den nödtvung- 
iia tanken och öfverlygelsen, att deruti icke vore
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någon lycka, — — — vore en förfärlig olyckan
tvärtom!--------Min maka! Du himmel!--------- Nejt

bort, bort — denna blotta tanka! — — Om jaS 
nu blott kunde glömma, —dränka, — förinta åe*-
sa ord: — — Min maka!

— Ja, du har rätt! — sade Blenda, på en gab5 
förtviflande .öfver sin verkliga sorg och öf'erdet 

tillbakastötande, som lion tyckte sig röna af H*r' 
mans svar — Du har rätt! På hinsidan om d.e** 

enda barns graf finnes icke någon lycka för ett m°' 
dershjerla, — — och intet manligt bjerta 
som någonsin svarade mot en qvinnas hela, fuß’'

— oegennyttiga kärlek.
— O, Blenda, fresta mig icke! — sade IJerma,,, 

och han lyfte blicken dit, der all frestelse fil)!ief 
sin graf — Du vet icke, hvad kärleken kan form** 
i ett manligt bröst, om den en gang blott släpPe8 
lös. — — O, Blenda! Det blir en eld, som härjar 

al/t, — som släcks af intet, — — och sjelfva t011' 
ken — — kan blifva svafveltråden,— som tänder-
— — — Nej, nej! — Låtom oss fly alla förbjud' 

na bilder, — alla förespeglingar af en högre j°r 
disk lycka, än den vi haft, — — den vi stundo«1 

innu hafva!
Men nu ropade Gabriella frän sängkamu1®'

ren:
— Mamma, Mamma! Kom och se! — Nu £af 

Willti upp på den der predikstolen igen! Nu staf
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ha« der! ©ch dufvan hänger ö fiver hans hnfvud, all 
deles som i kyrkan! Hon är bra söt, — dufvaid 
Ack, Mamma, om jag lade ärter pä Willes hnfvud, 
kom dnfvan ned då? Söta Mamma, lägg ärter på 
Wille« hofvnd! Lägg ärter der på hans granna
hår! __ jag vill ha ned dufvan! Jag vill ha hen-
tit'i Gahha vill ha dufvan nödvändigt! —--------
och slutligen grät hon i feberyrseln, för att hon 

fick denna inbillade dufva.
— Ja, att hon måtte komma till dig,--------till

mig, — — — denna Fridens dufva! — suckade 
Blenda, sagta snyftande och knäböj ande vid Ga
briellas säng.

Denna natt var en oupphörlig vexliug af upp
träden o c Ii af de mest stridiga känslor hos Herman 
°ch Blenda. Glas Ulrik yrade och vurmade om 
sina styltor och Jakobs stege, om hvilken han nyss 
Ust för Hertnan och inycket frågat om. Dessa 
Günne ideer ville han förena och plågade Her
man och Ulla, som sutto inne hos honom, med tu- 
s«n frågor derora, hvilka stundom hade detta po
etiska, — detta förut otänkta, — som feherphan- 
Gsitr oftast hafva, stundom något så löjligt, att 
’"an borde varit vida äldre och mindre liliig än 
■8å väl Ulla som Hertnan, för att icke någon gång 
^1 ra g a på mun’.

t— Aj, — ropade Giles Ulrik — nu gick en pin- 
"e ur Jakobs-stegen, och Capitain’ damp i hacken
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sora en sten! — och Pappa sade: Det var mycke4 

tlla gjordt! Men Mamma skrattade, och Ulla me<h 

och Gabba aidra värst. — Men se, jag åter! Jag » 
på mina stora, stora styltor, som Snickar-Jona*» 
gjorde den der Lördagseftermiddagen, då det reg
nade så3 — de der, — Ulla vet ju, — som Herr
Wille kan dansa och hoppa på, ------se, med denl
kommer jag ända upp i himlen, sa att jag alldele8 

kan titta in — — och se på alla Guds små aog^arî 
som hoppa och dansa, alldeles som Gabba hopP*r 

i gräset och plockar blommor. — Tyst! — 
undan, Ulla! — Se, der flög en stor fjäril! —
Ah lia, — se på bara! De bestå sig med P#P*^° 
Apollo i himlen äfven! — Jo, jo! — Jag kund6 

väl tro det! Wille säger ju, att allt, allt godt, 
härligt och skönt — finns der uppe, i himlen h»s 

vår lille, gode, snälle Gud!
ii ß— Ack, han talar helt rörande imellanåt!—■ 88 

Ulla till den tankfulla Herman och visste sjelf1,1 

te rätt, om hon ville skratta eller gråta åt 
Ulriks alla besynnerliga phantasier.

—- Ja, — sade Herman allvarligt och mer taUn
till sig sjelf, än egentligen till Ulla —- i hvaf' 

je sådant tal ligger troligen en andemening, 0111 
den rätt kunde uppfatta, ty det är icke tänkbart, at*' 

i de ögonblick, då Guds skapade beiäte, — 
niskan, —- icke mer beror af sin villjas magt, ,c 

ke nser förinår leda sina tankar efter det
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»nftets ljus, som bief henne i Skapelsen tilideladt, 
•- att hennes ord, i dessa medvetslösa ögonblick, 
skulle vara fullkomligt tomma på all mening och 
a'i(la. Ack, nej! — — Kanske just dd— talar ett 
hiigre väsende, till oss, fast vära sinnen ej rätt 
förmå uppfatta och göra för vår själ begripligt 
det okända sptåket; dock------------ detärmå hän
da tydligt nog ibland,--------till exempel nu — til
läde Herman, men hejdade sig genast, finnande 
ojelf både onödigheten oeh onyttan af att i en 
«rag oeh outbildad hjerna kasta in några flyktiga 
filéer, K vilka Ernst Moritz Arndt förgäfves sökt gif- 
va fatt liga former för den, som ej fattat dem för- 

af sig sjelf. Dessutom ville han lör ingen de! 
'hveckla för TJIla sina åsigter häröfver, af fruk
tan, att hon sjelf kunde anse, — och sedan der- 
•ttied oförsigtigt nedslå de sorgsna föräldrarna,— 
Wrnens slumplika ord som förutsägelser, hvilka 

■alltid skulle smärta dem.
— Ack, ja, — sade Ulla, suckande — det är 

•Så mycket, som vi ej förstå här i verldeu, och 

ifenniskohjertat kanske aldra minst.
Herman studsade först litet öfver denna Ul- 

1 a s mer än skarpsinniga reflexion; men han fann 
s»art, att den var af dessa vanliga uttryck, som 
innebära sd mycket, — när de äro tänkta, men all
deles intet, när de bara framsägas. Herman var

Stands-Paralleler, Ul, 7.



140

Sften alldeles för litet behäftad med egenkärl6“

och inbilskhet oeh for mycket sysselsatt med a'1'
dra ideer, för att läsa i den stackars Ullas H^a

bjerta, som annars låg öppet nog ibland och vaf
redan temligen klart för Blenda, hvilken dock»

med qvin,natts vanliga skarpsinne, länge sedan fu,l‘
nit, att Ullas lilla kärlek till Herman var en lite"
sak, som skulle försvinna och bortdunsta allde!^

af sig sjelf, bara ingen rörde deruti eller lät*8'£
de att den bemärka. Dessutom hade Blenda, 8 
påbörjade och förkastade href till — ”älskade A' 
gusta”, — som sedan blifvit begagnade till ny*1' 

gods, — sett, att Ulla — lyckligtvis ej en gång 
denna — sin ”bästa vän” — rigtigt i husm8,n' 
sells-ord Uttalade sin ömma låga och således 
drig gifvit henne dess rätta luft med ”Ack! och 0- 

Himmel och jord! Trohet i döden etc.”, utan de11 
låg ännu slumrande i den puppa, hvars skal B*611 
da hoppades aldrig skulle bräckas, och hon s8*e 
des slippa att derutur se flyga något bering8**1 

ting, som aldrig ända kunde råka att flyga, dit 
ville.

tiH

När morgonen efter denna brokiga natt jndt'

ligen kom, var Blenda i stor oro, för hvem s0(I! 
skulle underrätta Grefven om dessa tilldragel#el 

och båda barnens sjukdom. Herman åtog sig l*°C 
detta, och det var ganska väl, ty Blendas hjerl 
skulle svidit, om det sett, huru vanlottad JieiU)<;S
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lilla Gabriella var på den faderliga tillgifvenhe- 
ten, hviikeu ensamt tycktes tillhöra sonen och li- 
'leicornmissanen, förutan hvilken Grcfvens för- 
»ämsta egendom skulle gå på qvinnolinien; ensak, 
torn alltid särdeles skulle gräm t var audryga och 

Parnnkåra Grefve.
— Men hvad är detta för konster?—sadeGref- 

'en, som alltid var ond på samma gång som led-
te« _ Clas Ulrik har ju décidément haft mess-
liiig? Hvad är det för dumheter att ej kunna se, 
»!« det är messling ^ller skarlakansfeber? Det 
är ju så lätt att skilja. Det kan en blind höna.

— Ja( — svarade Herman fogligt — vi påsta 
visst icke bestämdt, att det är messling, det kan 
lika väl vara skarlakansfeber; men, efter den för
ta sjukdomen går här rundt omkring, och tecknen 
>»er sammanstämma med Hartmans beskrifning

messling, så trodde vi, att sa var. Men Herr 

Qrefven får sjelf snart se, hvilket det är.
— Fan, och inte jag, förstår sig på utslagsfe- 

WaP «ch sjukdomar och sjukdomstecken och sy m- 
Ptomer! Därför har man ju läkare, och en så-
'W borde ni genast hafva skickat efter. Hvarföre 
•>ar man inte gjort det länge sedan? Det ir en stor 
^årsummelse!

— En af stallbetjeningen «tår alldeles tillreds, 
hted hästar selade till lilla bruna calèchen, och 
v®ntar blott Herr Grefvens ordres, — sade Herman.
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— Nå, det var flå ett enda förnuftigt ord! -* 
sade Grefven — Det har väl Capitain’ stäilt orn, 
kan ja g tro, — fortfor lian, medan han afl,yfle 
nattmössan ochfkastade på sig peruqnen och ryck' 

te den rätt.
— Nej; — sade Herman, med nästan återhåll6* 

löje — Capitain’ håller i dag på att zinka pored" 
laine, som han omöjligen kunde lemna. Jag ha1 
fogat denna anstalt.

— Ja, så! — Nå, det kan inte hjelpas; men stall' 

betjeningen hör ej få befallningar af så många’"' 
Och nn trafvade han utaf in till Blenda och haf'
nen.

Nu blef det, alldeles som Ulla sagt, ett fa6' 
ligt bråkande: Barnen skulle vändas ut åt dager" 
gardinerna skulle dragas upp ( h v i 1 k e t hvar 
en vet är så farligt för messlingspatienters ögo°) 

Hartman läsas både på längden och bredden, 
för att förvissa sig, om det var messling eller skar 
lakansfeber.

— Ack, bästa Ludvig, hvilket det ock må vara»
— får ej budet efter Doctorn afgå i alla fall' "" 
bad Blenda, orolig och uppledsen.

— Nej, vänta, — vänta! Jag skall sjelj skriN® 

till Doctorn — sade Grefven.
— Ack, det gör Wilson så gerna och så f°r*'

— batl Blenda.
— Nä — nä, nä! — Det passar inte, —närn^

oc!»

all*
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«on af oss är sjuk, — svarade Grefven med eu 
blinkande geste åt sin Grefvinna, som ingen skalle 
8e mer än hon, men som undföll ingen. Nej, — 
det måste jag göra sjelf, - eller du.

Detta lät Blenda ieke säga sig tvänne gånger:
__ Ack, jag skall visst göra det! —sade Blenda, 

Ried en liten omärklig axelryckning, — och inom 
Rå g ra minuter derefter såg man Herman ila ned 
till stallgården, och ealèchen, för det mesta af 
Herman förspänd, rulla utaf i alléen. Nu kände 
sig Blenda litet tillfreds och suckade djupt, när 

hon såg, huru Herman i allt visste att uppfylla 
allt, hvad qvinnan af mannen kan fordra och ön
ska. ”0, Gud, hvilken himmelsskriande skilnad'.’

■— suckade hon tyst inom sig.
Imellertid hade Ulla vunnit seger öfverGref- 

Ven och fått ned gardinerna för de stackars små 
ividande barnens ögon. Men nu började Grefven 
tala om, att det inte var — ”rätt” — att flytta, 
»ed Clas IJlrik, att han borde bott qvar deruppe; 
«len, inan den saken rätt bief afbandiad, hade 
Grefven så totalt vändt om idée, att han slutade 
«in långa, tråkiga predikan med att: ”Han inte 
kunde begripa, huru de ens kunnat draga i betän
kande att genast flytta ned Clas Uirik, — att han 
väl framför alla andra fordrade den största och 

Noggrannaste skötsel och tillsyn, att detta varit 
alldeles omöjligt, om han bott qvar deruppe, och
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att, om liait linge rtim, borde äfven väl han fly*' 
tas in i sängkammaren-

— Ack, nej, min bästa Ludvig! — sade Gref- 

vinnan oclt dolde hela sin invärtes otålighet 
Då störde och väckte de ju hvarandra, de stac
kars små nngarne, om de någonsin skulle få na* 
gon liten sömn eller ro.

Detta var då ett argument, som man inge" 
Euklides behöfde för att bevisa rimligheten 'A' 
af, och Grefven gaf med sig; men af hela h®IlS 
sätt att tala och befalla i saken framlyste han* 
stora förkärlek till Clas Ulrik framför den lA*a 

flickan, om hvilken han nästan icke brydde *>£ 
det ringaste. — Ack, hvad det bet in i Blenda* 
lijerta och gjorde tomt och öde, på den lilla pla*B 
der, som hennes make innehaft! Att GreUe[1 
skulle älska äfvenväl sitt yngsta barn, var ett nod' 

Vändigt villkor, för att Blenda skulle kunna kän
na den minsta tiilgifvenhet för honom, och, "ar 

det ena icke var, uteblef ock det andra.
Blenda, Herman och TJIla delade sig imella" 

omsorgen om barnen och voro skiftesvis bos de01. 
Besynnerligt nog! Grefvens förkärlek till d88 

Ulrik förtog icke det ringaste af den ömhet, s0"1 
Blenda för hvar stund kände vexa i sitt hjerta 
till den lilla moderlösa gossen, och med innerlig 
tillfredsställelse såg hon, huru glad han blef, bvar 
gång hon kom in till honom, hur’ hjertligt ha"
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sträckte armarna mat henne och kallade henne
sju _ ”go’a, — go’a Mamma”, —likasom lilla Gab*
ba, — samt ville gerna blifva behjelpt af henne,
1»vilket alltid är ett bevis, att man står väl hos 
åen sjuka, vare den sedan litet barn, eller full
vuxet barn, ty barn är nästan hvarje sjuk men- 

äiska.
Grefven gick ut och in och förordnade och 

contra-ordnade, släppte in flugor, mygg och da
ger, väckte de små, när de sofvo, ocii tittade i 
alla möjliga fettster, äfven dem, som alldeles in

te lågo åt den sidan, som vägen var, om ej Do- 
ctorn skulle komma i alleen.

Dermed dröjde dock aliljemt; men, som kusken 
fått befallning att uppleta Ooctom, hvar helst han 
kunde vara, visste man ändå, att han slutligen skulle 
komma, bara man gaf sig tillfreds. Blenda hade 
temligen godt tålamod och skötte de små sjuka 
efter bästa förmåga, enligt Hartmans föreskrifter.

Natten nalkades; men ingen Doctor hördes 
Utaf. En stund på aftonen föll det Grefven in, 
att det skulle bäddas åt honom i saionen, flyttas 
in en stor säng, - brakas förfärligt med ett ord.
.____ Blenda teg. Herman teg. De borde tiga.
Men se, Ulla hade alla möjliga upptänkliga skäl 
att tala och protestera, och det gjorde hon äfven:

__ ]^ej5 min nådigaste, bästa Herr Grefve! —
sade hon, med den mest förfärade ton — G»r »
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all ve rid och làt b ii det! Da töras vi jn i»,e 
springa ut och in; och, efier liras! Ekelöf a 111 ) ^ 
herättar, så lär min nådiga Grefve snarka, så att 

ingen af småherrskapet finge den ringaste ro.
Grefven visste ej i hast, om han icke borde 

blifva litet ont! och stött samt hälla ett litet lämp
ligt ta! om sina husbondrättigheter, att göra, hvad 
honom Iysste, och vara, hvar han behagade; me» 
dels bruka äldre herrar i allmänhet sällan »t* 
blitva onda på små snälla mamseller med smånätt 
physionomi och — ”bruna ögon, lockar blå”, — — 
— — som någon sjöng nr Friskytten; — — och 
dels stod lilla Ulla i synnerhet ganska mycket i 
Grefvens gunst för sin beskedlighet, villighet och 
ordentlighet, så att, om någon tordes någon gå»g 
motsäga honom, så var det visst hon. Dock lyc
kades detta långt ifrån icke alltid, fast det denn» 
gången tog skruf, och Grefven afstod från sin stor» 
sofplan, ty annat än sofva från början till slid 
hade han ändå troligen icke gjort.

—- Nå, Gud ske lof! Nu ha vi en sorg mindre,
- sade Ulla halfhögt till Grefvinnan, som, oaktadt 

»Ht det qvalfulla och oroande, som låg öfverhett- 

nes sinne, omöjligen kunde förneka sin natur och 
icke draga litet på munnen, huru omärkligt det ä» 

varit lor hvarje rrienskligt öga, utom kanske Alariks.
”Alarik!”

Mängen tror väl, att han är alldeles borlkom-
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tuen och bortglömd. Långt derifrån! Dels oför
happandes af ett sönderrifvet bref från älskade
Agusta till ”min dyraste IJHa”,-------dels genom
ttågra upprigtiga ord af Herman, hade Blenda yt
terligare fått veta, att man talat om henne och
Alarik.------- ”Ack, de dumma, de kortsynta, de
stenblinda och ändå inb ilska menniskorna!” — 
sade Blenda. Men icke dess mindre skrefhontill 
Alarik, talade om hvad hon visste och bad honom 
ännu dröja en liten tid efter mötenas slut med 
sia ankomst till Lindsjö, så att pratet, likt det på 
landsvägen af en skramlande bondkärra uppjaga
de stoftet, fick tid och ro att åter lägga sig.

”Jag lyder, fattar, men längtar outsägligt ef
ter dig!" — skref Alarik, och Blenda inrymde åt 
honom nu lika stor del af sitt hjerta som alltid 
hittills, men saknade honom nu kanske en hårs- 
*nån mindre, än hon i hvarje annan period af sitt 
lif hade det gjort. Detta är mycket begripligt 
för dem, som kunna och vilija något begripa, och 
de öfriga göra bäst att kasta dessa teckningar i 
därmaste vrå; — ty för dem äro de ingalunda 
uppdragna. De kunna vara ett dråpligt folk, ett 
ganska qvickt och förståndigt folk och ändå ieke 

allmänneligen förstå dessa enkla ”punkt och 
sD'eck”. — Nog derom; man får vä! veta mera och
3|inat dorom af Herrar Re c.............Nej, tyst! Det

ett ord, som ingen författare, — ej ens en
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stackars tecknare, — ostraffad får utsäga, knap
past tänka, man ml då vara aldrig så klarsynt» 
aldrig så ense med den der saken, som man ej 
vågar nämna, om att ens egna händers verk af 

ett stort iappri, ett eländigt fuskeri, helst om man 
jemför det med hvad det kunde och borde vara,
om inan förmddcle,--------sig och andra till nöjes»

— sälta alla sina tankar i ord.
Alarik väntades således först nu vid denna 

tid ungefär; men ingen visste dagen för lians an

komst.

— Ack, denna sommar! — sade Blenda, — 
hon och Herman åter vandrade ett par slag UfP 
och ned i salonens månsken, under det att de o10 

natten vakade öfver barnen och väntade på 
ctorn — Ack, denna härliga sommar, den ljll^‘a 
ste tid, jag någonsin opplefvat, att den skulle I® 

ett så sorgligt slut!
— Så måste ju ail vår fröjd på jorden taga el 

ända, — min dyraste Blenda! — svarade Ilerm8 

— Den lilla glädje, vi här i lifvet känna, och som
icke omedelbarligen kommer inifrån, eller rättar0

11*gagdt ofvamfrdn, den är ju ett blomster, som 
tiens lia skördar i morgon, så vida det ieke reda15 

i dag är skeddt. Och dessutom, låtom oss tala I*
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tet om, huruvida denna händelse är någon verklig 
sorg eller icke.

— Är det icke sorg nog for mig, att se Gabri
ella, att se den lilla, snälla, goda gossen, som jag 
öu så fäst mig vid, att se dem lida?--------frå
gade Blenda.

— Ack, dyraste Blenda! — Måtte icke hårdare 
Sorger träffa ditt ömma, blödiga, — med alla verk
tiga lidanden — obekanta hjerta! svarade Herman. 
Till en början äro barnens plågor ganska lindri

ga, hittills åtminstone; och allt talar för våra för
hoppningar, att de snart skola åter vara friska.
o

Årstiden, deras starka och friska constitution, den 
skötsel och vård, de få, —— allt, allt tyckes be- 
'isa det! — Men, tänk dig in i andra förhållan
den, min goda, älskade vän! Tänk dig blott den- 

*ta samma händelse i armodets hydda, der mo
dern tvingas att öfvergifva och lemna åt sig sjelf- 
va de små arma varelserna, utan all beijvämlig- 
i'et, utan all vård, qvidande på deras halmbädd,— 
W att arbeta, eller vid andra — bättre lottade 

°ch ofta hårdhjertade menniskors — dörrar — 
'igga tillsammans några smulor, att gifva de små 

nödens och hennes barn, — — några trasor, 
att hölja dem tned, några ofta odugliga läkeme
del att lindra deras plågor med. ~ — Eller, o, 
Blenda, — tänk .dig heldre detta hopplösa t il 1- 

8tänd hos en varelse, som ser allt, hvad bon på
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jorden mest älskar, oåterkalleligt, fast langsam*, 

dragas ned i grafven, — steg för steg — a* ari' 
långa, olidliga plågor, som man väl ser, men icke
i minsta mån förmår afhjelpa. Eiler,------ värst
af allt, — tänk dig en moders sorg, som ser sitt 
vanartade barn framgå på en lastlull bana ocb

hånskratta åt alla hennes föreställningar, alla hen
nes böner och tårar! Tänk dig den grufliga smär
tan, att vara opphof till en dylik varelses Id, 

hvars vandel här på jorden är en kedja af laste1 

oeh brott, och hvars lön en gång på andra sida» 
tiden således bör vara en stundlig marter i®1 

det arma modershjertat att ens tänka sig. — " 
Se, det är sorger, värda att kalla sorger, — c»1,1 

dyra Blenda!------- men icke, om våra sommarnö
jen biifva afbrutna för en kort tid af ett nästal» 
oundvikligt och vanligt ondt, — eller, — 1

aldra värsta fallet, — — om den Allvise skuMe 

villja ropa till sig — — — —
— Nej, — säg icke ut, o, Herman! — bad Blen

da — Jag öfverlefver aldrig den stund, da Gabri4^
‘ t fe

ligger kall och liilös i en liten kista, — —• 8

för evigt gömmas i den kalla, svarta jorden. —
— låt mig slippa att tänka mig detta som möjlig1, 

— Och jag åter — fortfor Herman — ville 
gerna, att du skalle vinna förmågan att lugnt ocl* 
gansadt tänka dig detta som en aflägsen möjligl,et 

_— och tänka dig det som något, hvaruti ingen
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olycka läge; — tvärtom, — — åtminstone en ren lyc
ka tor ditt barn, som då slapp så oindligen mån
ga sorger och qval, hvaraf lifvet ändå är fullt nog, 
inan må strida dereinot och bekämpa dem, bäst 
nian vill och kan.

Detta sade Herman i sitt hjertas öfverlygelse, 
och dessutom för att något litet vänja Blenda vid
en möjlighet, som,-----------------Herman visste ej
sjelf, hvarföre, — — — men som han ändå hem
ligt anade skulle blifva till en hemsk verklighet. 
Han hade under loppet af dagen frågat nogare 
efter och fait höra, att flera barn på den sed- 
Oare liden, eller allt sedan rötmånaden inbröt, 
död t i messling. Och dessutom — — var det ic
ke en röst, som redan under<1en oförgätliga Sön
dagen oupphörligen ropat till Herman om slut och 
förgängelse, om alt tiden kunde ej länge, fick ej 
långe fortfara på detta sätt, — om att storm kän
des i luften, fast icke från hvad håll den skulle 
komma.

Blenda grät först mycket, och med en viss 
'örtviflan; men slutligen lyckades det dock Her- 
>öan att lugna henne, att få henne till medgit- 
vande, att långt större sorger kunde dock träffa 
kenne, än Gabriellas död i detta ögonblick. Mo- 
'kersbjerlat trängde väl stundom fram om alla fö
rställningar, och, smällande i tårar, sade hon om 
Gabriella:
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— Hon skulle då aldrig känna saligheten af att 
älska3 af att vandra vid dens sida, som man p® 
en gång älskar och öfver allt annat på jorden 1)«' 
undrar och vördar. Ack, Herman! Hon skulle då 

aldrig känna sig så lycklig, som jag det gjort «»' 
gon gång denna himmelskt ljufva sommar!

— Nej, — sade Herman, och hans hjerta slog 
våldsamt, ty han tyckte sig oförmärkt och på nytt 
emot sin villja kommit in på ett ämne, som de 

ju så strängt bannlyst — — nej; men hon slippef 
äfven alla de qval, alla de strider, som finnas,
som måste finnas, när —------- — man ändå icke

ar, — aldrig kan bli/va förenad med den, — 
som hjerlal valde. O, Blenda! Blenda!

Herman satte händerna för ögonen, och, af do 
heta tårar, som han med våld jagade bort, kun- 
de man sluta, att han ännu långt mer led 
den eviga strid, som kärleken måste kämpa, nar 
kärleken är brottslig och förbjuden.

Emot morgonen ankom Doctor», och Blenda 
märkte med största oro, att han såg mer betänk
lig ut, än han brukade göra; ty han hade ann»rä 

för vana alt tycka de mesta sjukdomar och åkofl®' 
mor vara stort lappri.

Creth en hade befallt, att man skulle väcka h°'
C

nom, så snart Doctorn kom, och med en känsla® 
roångblandad harm hörde både Herman och Ble*1' 
da, som just då voro båda inne hos Clas Ulrik»
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had honom göra sin aldra största flit, att inlet omit 
Twille vederfaras hans son, — ”ja, ja, — båda 
barnen, — tilläde han — men gossen, gossen 
Iramför allt!”

Detta var en stor plåga för Blenda. Att hen- 
"es make tänkte så, förlät hon honom; men, att 
ban tänkte det sd mycket, att han ej kunde låta 
bli alt yttra det, borttog hela den lilla återstoden 
»f tillgifvenhet, som fanns qvar. Herman kände äf- 
"en en djup förtrytelse öfver denna orättvisa i fa- 
'Wshjertat, hvilken han för en stor del tillskref 
detta inrotade högmod, denna aristokratiska fåfän
ga, denna gamla familje-högfärd, som minst af allt 
kunde lida och fördraga, att familjegods etc. gick 
'frän dess ättlingar. Detta var något, som Her- 
'tian hvarken kunde tåla eller förlåta, just eme
llan det var bland de få saker, som Herman hvar
ken kunde förstå eller uppfatta. Men den tiden 
kom väl en gång framdeles, då Herman begrep, 
"U dessa och många andra modifierade aristokra
tiska principer — hos ett bildadt, ädelt, ljust och 
ypphöjdt sinne kunde åstadkomma och befrämja 
"tycket godt och stort; ty der leddes de nr fri
ska, rena källor, genom tillåtna och rättsinniga 
"tedel, till höga och vigtiga ändamål. Den dag 
kom väl, då Herman detta kände och uppfattade 

"ch fullkomligt förstod; men öfver denna dag låg



”tiden” — ännu och — ”rufvade med svarta vi»" 
gar”; — — ty dagen låg ännu långt bort i fram* 
tidens djupaste blå.

Båda barnen försämrades betydligt på detta
tredje dygnet. Lilla Clas Ulriks ögon svullnade nä- 
slan alldeles igen, och Gabriellas feber var utom all

gräns. Hon yrade oupphörligt, än oin sina doc
kor och leksaker, och än om fasliga hundar och 

kattor och råttor och andra små rysligheter, so® 
hennes lilla, späda pliantasi kunde uppfatta.

Blenda var outtröttlig hos dem håda; och, d® 
lilla Clas Ulrik, som knappt mer kunde se hen
ne, räckte armarna till henne, för att få taga hen
ne om halsen, tänkte hon, bittert gråtande: ’^3> 
om än din fader ieke älskar mitt arma, lilla har», 
så skall jag älska och vårda hans, lika ömt odä 
träget som mitt eget.”

Deruti höll Blenda ord, och detta utan o’*1 
göra våld på sig; ty hennes qval öfver Clas Ul' 
riks lidande kunde endast förliknas vid dem, l|0l! 
äfveniedes kände för Gabriella.

Flera dagar fortforo nästan lika till utse
ende; men det stormade på mångahanda olik® 
sätt inom Blendas och Hermans bröst. De vor0 
aldrig ifrån sina små patienters sjukbäddar- 
Tvingades de någon gång om dagen att taga ett

ICO
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Par timmars sömn, sä njöto de åtminstone ingen 
'ådan om nätterna, utan då vakade de alltid, ocli, 
8<>m de äfven liade någon af tjenstfolket dier Ul
la skiftesvis inne hos barnen, så kunde de stun

dom gå upp och ned ett par Itvarf i salonen, då 
ölenda för Herman utgjöt sitt hjerta, fullt af sorg 

«ch qväfd kärlek, och han tröstade henne med 
Ord ur sitt, soin dock ofta var öfverfullt af en 
'him förtviflan, ty han såg in i en hemsk fram
ed, den ingen ljus stråle ville upplysa, utom en, 
°ch den ansåg Herman snarare som ett sken af 
611 ”helvetes brand”; så farlig, — så förvillande 
öch på lillovägar ledande var den. — — -— Her
man förutsåg redan, — att på jorden var hans 
°ch Blendas lycka — — — — slocknad.

En afton, sedan Clas Ulrik varit särdeles då- 
och Doctor» synts mer orolig än vanligt, 

We gossen ändtligen fått litet ro fram emot 
bockan half tolf, och Blenda satt lutad mot fen- 

herkanten i salonen, och Herman vid hennes sida.
— O, Herman, — suckade Blenda — jag ser 

för val! Om några dagar äro vi för alltid kan- 
skiljda. Den lilla kära gossens död slår mitt 

hjerta med tvänne hårda-.slag. Han ingår säkert 

' det himmelrike, som står vidöppet för de små 

Skyldiga barnen, och du-------------går ut i verl-

och skall kanske snart glömma mig, ty jag
' j,
j htner cdra hjertan, — — J manner!

-



■ i'Æ.

Ui 2

kar,
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— Icke mitt, o, Blenda! — sade Herman. Der 
har du ett rutn, som af ingen annan någonsin kan 
intagas; men jag medgifve.r dig, att Clas Ulrik» 

bortgång är den Försynens röst, soin ropar, att 
mdite, — måste skiljas, att vi ej längre tå strid® 

mot Guds villja.
Efter en lång stunds tystnad sade Blenda*'' 

långsamt och eftertryckligt:
— Nej, — du har rätt! Om Clas Ulrik dör*

och min Gabriella ändå får lefia, så — '
böra vi skiljas, och skola det äfven. Detta ofteI 
blir då min skyldighet att göra, äfven om ic^e 

ödet tvunge mig cl ertill. — Men, om dereniot

Hår tystnade Blenda, och Hermans bjerta 
ka fatt list, lika klart läsande i Biendas tank 

som blott en verkligt älskande det kan, 
bjerta slog våldsamt och nästan sanslöst vid dfi 

enda, rätta tydningen af detta — — mycket t" 
nebärande men, — — — som Blenda dock *c^ 

fortsatte.
Det fenster af salonen, i bvilket Blenda °c 

Herman sutto, låg ut åt stora alléen. Utan 3 
mycket gifva akt derpå, hörde de först och såg 

sedan ett åkdon hastigt svänga in på gården, 
stadna, inan det kom fram till porten. Un k® 

hoppade iätt och fort ur vagnen och sprang #a°
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*a och välbekant upp till porlen och trappan upp
före. Blenda utropade:

— Alarik! — — ”0 Ihr guten Geister *)!”
Det var en högst heterogen känsla, som gen

omilade Herman. Den gamla svartsjukan stack 
åter upp sitt orm-hufvud, som han länge sedan 
trodde sig hafva krossat. Misstroendet tittade 
äfven fram med sina ödle-blickar, och Herman 
»att ännn stum och oviss, om huru, och hvad, — 
Och mycket annat oredigt, när — — — dörren 
t'astigt öppnades, och Alarik tyst, men fort, in

trädde.
Äfven inom Blenda vexlade underliga tankar 

Och känslor: När barndomsvännen reste, dl var 
ii ännn den varelse, för hvilken Blenda haft mesta 

förtroende under hela sitt lif, från vaggan till 
'tenna stund, — — — och då var Aan, som nu satt 
vhl hennes sida, och som nu hade mera magt öf- 
ver Blenda och alla hennes tankar och företag, 
äft någon skulle det någonsin få, då var han den 

— ”främmande Ilerren”, — — —”den nya In
formatorn”,-------den person, med hvilken Blenda
t'Oappt vexlat fyra sammanhängande ord, — och 
'tet af mångahanda olika skäl, hvaraf dock intet 

"»da låg rätt klart och tydligt för Bienda, — — 
"är hon skilj des vid Alarik.

') Ur Don Carlos,---------- när Posa kommer.
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Blenda gleg npp,—»satte sig hastigt äter och 

tvekade for första gängen i sitt sätt att mottaga 

Alarik,
Betta tillskref Alarik—”pratet” — samt Ile1,1 

Wilsons närvaro ocli förundrades derföre ej 
mycket deröfver; men inom Blenda hade denn® 
tvekan helt andra bevekelsegrunder: fordom h»J 
de hon alltid nästan som en broder mottagit Al®' 
rik; men nu framstod det så bjert för henne, a1* 

han det dock icke var.
Herman, kännande i luften den förstämning*

som hans närvaro förorsakade tid de båda coosi'
» e

nernas åserseende efter en så lång frånvaro, al 
lägsnade sig snart och ingick till Clas Ulrik.

— Gnd vare lof! — sade Alarik, när HernaaI! 
stängde dörren — Jag får då rigtigt helsa på dijfi 
och tlervid tog han Blendas hand, som han öfve«" 

höljde med brinnande kyssar.
— O, Blenda, hvad jag är lycklig att åter var^ 

hos dig! — sade han — Inge» dag, ingen stu» 
har förgått, allt sedan vi skilj des åt, somjagic!£e 

längtat till detta saliga ögonblick! Men ack! — ■" 
Jag hoppades och föreställde mig, att det skiB!®

i

blifva under glädje och fröjd för oss båda, oC&

icke. i en gå sorglig stund, som när din lilla äng
lika Gabriella ligger sjuk. Så fort vi fingo
sista bref, reste jag från Stockholm, tänkande 
det får gå huru det kan och vill med alla •

dB1
att

î rat



ocli sura miner oc!i mnlna hunienrer; men til! 
filenda måste jag, i det ögonblick, då tion, bäst 
af alla, liar behöft tröst. — Och här är jag nu, 
goda, älskade Bienda!

Ntl först började Blendas hjerta göra sig iöst 
Dr sina många band, och gråtande lade hon sitt 
hufvud mot vännens bröst.

— Du får icke gråta så, — min älskade, hulda
filenda! — sade Alarik med en så mild och kär
leksfull röst, som endast den fullaste tillgifvenhet 
kan ingifva. Jag har — fortfor han ■— redan af 
'Ulla, som jag mötte nere i förstugan,—sport, att 
Babriella är på bättringsvgg; och, om nu olyckan 
'ore så nära, att gossen skulle stryka med, — — 
så — — — — är det illa och sorgligt, men----- r

— Ack, Alarik! — snyftade Blenda — Du vet ic
ke, livad du säger! Du vet icke, huru söt, huru 
alldeles förvandlad den lilla gossen biifvit pä det- 
ta år, och du vet inte,-------------------ack, så myc
ket, — — — som jag ieke kan säga dig, och ändå 
icke tiga med — för dig, — du goda, — ädla, — 
"Iskade vän.

■— Och hvad är allt detta myckna,— min goda, 
kasta Blenda? — frågade Alarik och strök Blendas 
'i k a lockar ur pannan — Om Olas,Ulrik vore litet 
äldre, — tilläde han med en inildt skämtsam ton 

så skulle jag vara färdig tro, att du, på detta
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dr, vore förvandlad till Elisabeth, och han till 

Carlos, och att min roll vore en Posas; men ännu 
har jag svårt att fästa denna idee i mitt sinne.

Blenda drog svagt på munnen och suckade, 
halfhögt sägande:

— Ack, det är väl annat!
— Nå, men hvad är det då? — frågade Alarik

med mera allvar, förvåning och ny fikenhet än förut-
— Ack, låt mig slippa att tala om det nu! —' 

sade Blenda och lade sin hand på Alariks n»un
— Låtom oss nu tala litet om Mamma, om Kosa,
— om annat! Ack, jag behöfver så väl att upP' 
späda mina tankar med annat, att återföra dem 
till fordna lugna, blekröda, hvarken svarta eHar 
purprade tider!

— Och hvarföre äro de nu — — — —?
— Nej, inte mera derom nu! Tala nu om Ma1®' 

ma! — bad Blenda.
— Nå väl, — sade Alarik, döljande en under

lig känsla, som uppsteg hos honom, i form af al1 

dimmig aning — nå väl! Jag vill tala om Tard6,
Jag vill säga dig, hvad jag är strängt förbjuden at£

säga dig, emedan det skulle blifva en skyhög s°r' 
prise, nämligen att hon skyndar allt hvad hon kaU 
med tillrustningar för sin afresa, och att du 4,1,1 

ett par dagar har henne här.
— Ack, så roligt! — sade Blenda och torkad 

tårarna ur ögonen. Men hennes andra tank-bli*®



var en hastig känsla af gruflig oro. Detta skar
pa, intet undfallande modersöga! Ocli denna mag- 
tiga känsla i botten af hjertat, som nu mer icke 
kilade talas och raisonneras bort, utskrapas med 
små hvassa pikar! Ack, hur’ skulle allt detta gä! 
M « ii icke förthy — var Blenda glad och verkligt 
höjd för denna moderns snara ankomst.

Den kommande dagen var Clas Ulrik ändå 
*iaire. Grefven tog ganska vänligt emot Alarik, 
ly genom oron och ängslan för Clas Ulrik glöm
de han troligen alla de små vintertal, soin hans 
trade syster i sin fjettrade ilska hållit för honom; 
°cli nu var Alarik Ivärtorn—just något, som Gref- 
*.eu behöfde. När sädana menniskor, sorn G ref ve 
X., händelsevis känna sig hafva stort bekymmer, 

hafva de äfven 6tort heliof af mycken yttre 
förströelse och så kallad tröst, ty på dem uträt
tar detta så mycket. Alarik lyckades äfven gan
ska väl att med sina berättelser från Stockholm 
°ch sitt lätta, treiliga sätt skingra Grefvens dy- 
sterhet, föra hans tunga tankar på annat och lio- 
hom sjelf — framför allt — nr sjukrummet, hvil- 

I ket Ulla kallade för en — ”himmelens välger- 

’*ing, både för lilla Clas Ulrik och alla dem, som 
®knl!e sköta honom”.

Få denna dagen samtalade Alarik och Blenda
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således näslan intet. Gabriella tycktes bättras, ocb 
Blenda var derföre nästan oafbrulet inne hos den 
lilla sjuka gossen, som nu hade något litet kunnat
öppna det ena ögat, men som annars var vida säm-
re än de andra dagarna. Mot aftonen, just i sista sol
nedgången, kom Grefven in i eabinettet till honom»

— Aek, se Pappa! Jag har.inte kunnat se Pap' 
jia på många dagar, — sade Clas Ulrik, med svag 
röst — Pappa skall inte se så ledsen ut for We’ 
Wille, min gode Wille, liar'talat så mycket f®r 
mig om Gud och hans änglar, —och hur’godhaß 
är; att, om än jag skulle dö, så är det inte sa 
fasligt farligt. — Detta har Wille talat om — Ilti 
under denna långa, långa natten, som mina ög°n 
varit igen.

— I-Ivad det är oförnuftigt, —sade Grefven half" 

högt — att tala med ett litet sjukt barn om dödel1’
— Förlåt mig, Herr Grefve! — sade Herman, son’ 

ganska väl hört Grefvens tanklösa reflexion — ^laS 
Ulrik är icke ett litet barn, och jag skulle b'3 
illa skött mitt ansvarsfulla kall som hans lära 
om jag icke äfven försökt att af hans sjukdof*1 
gifva honom en nyttig och för hela hans iel 
välgörande åsigt. Hans död uteblifver likaväl, 
om det så är Herrans villja, fast vi tala deroiu-

Ja, vet Pappa, — sade Clas Ulrik, som var

det är rigtigt roligt att hör® 

Wille så tala om döden. Jag var ju så rädd
tem ligen redig



'iS och aüt, som hade met! dö att göra, allt se- 
jtlan gatnla hönsgumman dog då oin hösten och 
«lod Lik i stora snickarslugaii; — men nu är jag 
inte rädd för nagot dödt.

__ Ja nu skola »i inte tala mera derom; —sa- 
de Grefveu, som väl inom sig fann, hur’orätt han 
liade, men som, — liât alla svaga själar, — sist 
af allt ville delta medgifva, och som sjelf dess
utom rätt ogerna talade och tänkte på döden —
iiu) _ fortfor han till sonen — nu skola vi tala
"ti annat roligt: — Vet Clas Ulrik, att Gabba är 
»ijcket .bättre i dag? Hon blir snart bra. Jag 
'ar inne hos henne, och då frågade hon så myc- 

’Ut efter dig och ville nödvändigt, att du skulle 
J'omma i» till henne, eller att hon skulle få kom- 
"'a jn till dig.

— Ack, Herre Gud! — sade, hejdande, på en 
°ch samma gång både Blenda och Ulla, ty detta 
var just en sak, som de på alla sätt sökt undvika 
"eh prata bort, när båda barnen fått detta infall, 
U Doctorn hade uttryckligen sagt, att, huru lika 

liften ock kan synas och tyckas, är det likvälgan- 
«ka farligt för en feberpatient att flyttas ur ruta 
"eh i vum, ty den vexlingen tål han icke. Men 

j ‘iu var det för sent att göra osagdt, hvad som ea 
Säng var sagd t.,

•— Ack, ja, — ja, — ja!------- Jag vill nödvän-
Stands-Paralleler, III, 8.
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digt se lilla Gabbn, nu sedan den snälla Mamma 
badat upp mitt ena figs, — ropade Clas Ulrik e«' 
sist — Söta Mamma, låt bära mig till Gabl>ii: 
Söla Mamma, kan jag inte fä del? Får jag i,|,e 
det? Söta Pappa, bed Mamma! Ack, bed Mamma!

— Ack, min Gud, hvad detta är svårt! — sade 

Blenda, vändande sig till Grefven — Doctorn l>ar 
sä strängt förbjudit att flytta barnen och var s» 
nöjd med, att vi genast flyttat Clas Ulrik hit ned» 

och just nu är han borta på några timmar hfl9 
en sjok i Norlanda.

— Ja, Gud bevars, då får Clas Ulrik visst i11*® 
flytta, — sade Grefven; men nu började go?*eB 
gråta och sade i sin barnslighet och halfyrsefl

— Nå, så tag in Gabba hit! Det kan Ulla n°£ 
göra! Hon, som så många tusen gånger b°r’* 

henne förr. Söta Ulla, gå efter lilla Gabba! C0' 

da Ulla, gör det! — Jag vill nödvändigt se I>en' 
ne, nn, sedan jag kan se.

— Ack, min söta, lilla Clas Ulrik, —sade b^de
dig
de

Bienda och Ulla, — vi skulle så gerna göra 
till villjes, om vi tordes! Men lilla Gabba k°n 
då blifva ändå sjukare, och det vore ju för ^3’ 

■— Alt, — sade Grefven — Gabriella är jllS 
inte så dålig; bon låg och lekte med blotn0*0^ 

när jag var inne.
Förvånade sågo alla på Grefven; men ba 

låtsade det icke att märka, utan steg upp
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î'ck hastigt nt samt kom genast in tillbaka med 
<ti thermometer i handen.

Nu har jag väl lust se efter, — sade han — 
om luften är så olika, som man det påstår.
_ Ingen har påstått, att värmegraden är olika,

fast luften kan det vara, min goda, bästa Ludvig! 
sade Grefvinnan ängsligt.

__ Ack, det är nu så barnsligt och oförnuftigt
tala,It!   sade Grefven dogmatiskt—När värmen
S.r lika, är luften lika. Det finns alls ingen annan 
olikhet i luften än värmegraden. Nu är här 22 gra
der precist, och, om det nu är detsamma i sängkam
maren, så ansvarar jag för, att man utan all möj- 

Mig risque kan lyfta in lilla flickans säng en liten 

stund, så att de må få språka och roa sig litet 

■fled hvarandra.
Under detta gick Grefven ut och in, och, ha

de inte ”luften och värmegraden” — varit lika 
förnt, så bief den det snart; så vidöppna satte han 
«Ila dörrar under sitt ideliga trafvaude fram och 
«ter, och, inan Blenda, Ulla, Herman och Alarik 
kunde ana dertill, kom Grefven sjelf, med lill- 
kjelp af Lotta, släpandes med Gabriellas säng,

I början kände alla en högst obehaglig kln- 
sla öfver-denna Grefvens handling; men, när man 
såg de båda barnens glädje, glömdes den snart, 
Och till och med Blenda tyckte sig hafva haft o- 

■ *ätt i att ligga sig emot denna en faders billiga.
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begäran, och hon hoppades dessutom, att denn® 
Jilla flyttning icke skulle hafva den minsta olär 
genhet med sig for lilla Gabriella, helst ho» * 
s.elfva verket funnit Doctorns föreskrift orimlig 
fast hon hittills blindt lydt den.

Iluru grufligt sjuk Clas Ulrik än var, glädd? 
han sig dock åt den lilla systern, räckte sin liHa» 
heta hand til] henne och klappade henne, sägande

— Nu är inte du heller sä vacker, t- Gabb® 
lilla, fast du är mycket snäll, och jag håller lik® 
mycket utaf dig, fast du är sä der rödspräckflc» 
men det går nog bort på dig, min lilla höta tös! 

lack för dina blommor, som du ger mig! Då 
du alltid ovanligt god på mig, uSr du ger n>f& 
dina små blommor; ty dera vet jag du tycke*- sä 
mycket om.

Det var en smärtsam glädje, att se och h<>r® 
dessa små, sjuka syskon jollra med hvarandr»' 
Grefven gick dock snart sin väg, sedan han bl»11 
fått sin villja fram, och nu började Clas Ulrik a' 
ter yra och blifva grufligt sjuk,| förmodligen 
det myckna talandet.

— Nej, nu måste vi bära in Gabriella; — sa(^0 
Herman — ty nu gråter hon, när hon ser Cl®8 
Utrika plågor, och det gör både henne och h°" 
nom ondt.

Han och Alarik togo den lilla sängen, och, nat
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Clas Ulrik såg, att de gjorde sig färdiga att gå, 

fopade han svagt:
Farväl, Gabriella! Gråt inte! Vi råkas väi 

Snart! Bara vi bli friska. Farväl, dn söte, iille 
"«ge! Jag skall skicka dig många kyssar och heis- 

''iiigar med Mamma.
Blenda följde med det lilla tåget, och, när Ulla 

Var ensam med Clas Ulrik, sedan de stängt dör- 
hn, sade han till henne, gråtande i yrseln:
_ Ack, jag får kanske aldrig se lilla Gabba mer!

Hon kanske dör, — — eller jag! — — Eller kan
ske båda två!------- tilläde han gladt och torkade
Senast bort tårarna vid denna tanka — Men dä 
Sr det insen sorg, ty då råkas vi i himmelen hos 
Gud, det har Wille precist sagt.

Alla dylika ord hos en sjuk tyckas vara ett 
Sådant lappri, betyda så litet; men efteråt få de 
ofta en så stor betydelse, och man minns dem så väl,

________ __ när de icke mer kunna omsägas.
Med oro och ängslan bemärkte Blenda vid sitt 

'"trädande i sängkammaren med Gabriella, att der 
'ar vida svalare än i cabinettet, der Clas Ulrik lag, 
Och man erfor snart, att Lotta behagat öppna feu
eret en liten stund, af pnr välmening förstås, för 
Ut köra tit mygg, som sutto derpå; men, huru det 
var, hade ändå något af den svala, fuktiga afton- 
giften trängt in. Bekymrad bredde Blenda yt- 

hrligare en shawl öfver Gabriella, bad henne kry-
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pa ised i sia iilla säug och lade sig på knä ned
öfver henne» för att med sin andedrägt värma hen

ne. Ack, det lidande modershjertat gör förr tu
sende försök, än det något försummar!

Det led mot sena aftonen. Ingen Doctor hör
des ntaf. Clas Ulrik var för usel. Gabriella der- 
emot hade somnat temligen lugnt ochgodt. Gra

ven satt länge inne i cabinettet, eller snarare 

sprang ut och in, frågande allt efter Doctor»; me»> 
då Clas Ulrik ett ögonblick tycktes lugn och 
öfvertalade honom Alarik att gå till livita ocli följ

de sjelf med, ty ban hade kommit efter med fler® 
nätters sömn genom sin snabba resa. När Gref',<'il 

var i dörren, ropade Clas Ulrik svagt och nästalk 
ohörbart:

— God natt, Pappa lille! Nu är jag litet bättra 

nu får jag visst sofva.
— Gud det gifve! — svarade den stackars be

kymrade fadern och gick lugnad dädan.
Blenda, Herman, Ulla, Hedda och Lotta 

vakade alla. Ingen ville gå till hvila denna o3*1, 
Lotta tog sig väl må hända en liten 1er då och d®

II,

de
bredvid Gabriellas säng, der hon satt på en P8 
ty den lilla sof temligen lugnt och godt; men 
andra voro ömsom i salonen och ömsom inne h»s 
Clas Ulrik, som nu yrade förfärligt, törstade, i°ett 

förmådde icke mer dricka samt kände äfven he{
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la i brüstet och tosen andra plågor, som för hvar 

«lund ökade sig.
— Det är för illa, att Doctorn icke kommer* —sade 

Herman till Ulla, — när Blenda gick in i sängkana, 
maren ett ögonblick - Jag tror aldrig detta va rar 
länge. Jag skickar i alla händelser efter honom.

Sagdtoch gjordt. Budet afgick; men,---------------
__ _ _ _ inan det tillika med Doctorn återkom,
«_ __ _ __ __ hade scenen gruftigl förändrat

sig!
Nu var allt så grallikt lyst i cahinettet. In

gen klagan, ingen jämmer hördes. Lidandet ha
de upphört!------------ »en lilla gossen låg nu -å

1 tyst och slilla, redan svalkad r.f dödens kalla hand. 
Blenda satt tyst och orörlig, utan tårar och utan 
förmåga att länka, bredvid hans säng, fåfängt för
sökande att värma de små, kalla händerna. Ulla 
grät, men stilla och sagta. Herman gick fram 
och åter på goifvet, och ur det manliga bröstet 
trängde då och då en djup suck, och ur ögat nå

gon gång en tår, — så het och bitter, fluten ur 
mer än en sorgekälla. Omärkligt hade hans äl

skande bjerta fäst sig vid den lilla, nu i
dödens-famn — — slumrande pilten. 1 ungfloms- 

I åren är hjertat ännu så vekt och mjukt-, det tager 
8å djupa, djupa intryck på kort tid, och, ännu o- 
van vid så bittra förluster, som dem dödens här
ande hand allena förmår åstadkomma, lider man

! i
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outsägligt af att se — — den, som så nyss Iefde,
andades, — kände och älskade,----------- nu lig

ga ett kallt, — lillöst stoft, som inan skyndar sig 
att gömma — i svarta, mörka jordens famn.

Herman grät öfver sin lilla Clas Ulrik. Och 
na! — — Var icke nu ödets dom oåterkalleligt11 

fallen? Var han icke nu, — just nu i detta ögon
blick, för evigt skiljd frän Blenda, från henne, som 
han på jorden mest älskade? Hade icke Herren 
sjelf skrifvit deras skiljobref och beseglat det med 
barnets död? ''Och hvem vet,” — tänkte Herman
— "om det icke är ett straff för vår synd, att 
våga älska emot Herrans bud, — — att han rye- 
kes ur vara armar, — — han, som var det end® 

svaga föreningsbandet mellan mig ocli henne.”
Och Herman grät öfver sin brottsliga kärlek,

— — öfver Bien das,--------och slutligen, — "
skola vi yppa Hermans svaghet? Skola v i medgi^ 
att en het, brännande tår föll äfven öfver deras 
mt snart instundande eviga afsked, — som Herman 
tydligt förutsåg?

När morgonen — efter denna förfärliga natt 
— andtligen grydde, gjorde sig Blenda redo a*1 

ga in till sin make och bereda honom på den 

största sorg, som kunde träffa honom. Hon hade 
en lang stund-uppskjutit det, det ena ögonblicket



efter det andra. Hon droj.de äniui vid iivarje dörr 
och stod så långe, länge med handen på låset, —
inan hon hade hjerta att öppna den sista,------ -
som ledde in till Grefvens sofrum. När Blenda 
slutligen inträdde, sof han ännu, och ovillkorligt 
kastade hon sig ned på knä och gjorde en tyst af- 
hön hos sin sof vande make för sin brottsliga kär
lek, som jemväl hon trodde varit orsaken till al
las nuvarande lidande och sorg.

När Grefven ändtligen vaknade, såg han sin 
maka ligga badande i tårar vid hans säng, för
stod genast, hvad det betydde, men började äfven 
genast tilltala Blenda på ett sätt, som alldeles för
stämde och omstämde henne:

— Var det icke just precist (let jag sadel —
_ __ Men hvarföre i Herrans Guds namn väckte

. ni mig inte? Jag hade ju så strängeligen befallt 
det, ifall någon verklig olycka skulle komma i frå
ga. Det skall Eklöf och alla få umgälla! ------
Herre Gud! Milde Gud!------- Fader i himmelen!
etc. etc. etc. — —

Hans sorg var oförnuftig, bullrande och häf
tig. Han slog sig for pannan och för bröstet, ka
stade saker ned på golfvet, trampade derpå och 
ryckte i det obetydliga hår, som han hade qvar.

Läkaren, Alarik, — Capitaîn’, — Blenda, — Ulla 
och betjeningeu gjorde allt, hvad de förmådde, för
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att higna och stilla honom} men ingenting tycktes 
hjelpa.

Herman hade af många heterogena orsaker 
icke förmått gå in till Grefven, utan hade släd
nät hos det iilla döda barnet och låg nu, knä bö
jande rid dess kallnade bädd och bad,--------had
för barnet, — bad för sig — och för Blenda. ! 

en hast ryckes salonsdörren med gruflig häftighet 
upp, och Grefven inrusar, ropande:

— Jag rill se honom! — — Jag rill se honom?
— — — Jag- befaller, att alla försök skola göras 
med honom! Kanske är han icke rigtigt död, •—
— — kanske — — — —

Men i sjelfra dörren hejdade han sig. Her1 
man framgick emot honom, och, sedan den för- 
trillade fadern rändt en enda blick på sitt ohjelp" 
ligt döda barn, kastade han sig handlöst i Her
mans armar och började då först öfverijudt grå
ta, högt ropande:

— Ack, Milson, Wilson! — Ni har rigtigt hållit 
Utaf min gosse! Det ser jag nuf — Ni är dene«' 
da, som stadnat qrar hos honom, när alla andra 
sprungo ifrån honom! — — Det skall ni ha fr» 
godt igen! — — — — Det vet jag — etc. etc.—' 
och nn talade Grefven i sin sanslösa smärta 6® 
många obetänksamma och oförnuftiga ord, att, ortr 
Blendas hjerta icke varit nästan brustet förut, så 

skalle det nu skett, ty i dessa Grefven» ord rar



likasom en otydlig, men ändå påtaglig förebråelse 
tid henne, — likasom ett tyst, men anda ganska 
hörbart anklagande, för det hon skulle känna mera 
glädje än sorg af Clas Ulriks bortgång. Troligt
vis sväfvade det olycksaliga Fideieöm misset, som 
Uti skulle tillfalla lilla Gabriella, för hans phan- 
tasi, och han tänkte, hastiga, dunkla, outredda 
tankar, som hvarken vore mödan värdt eller an
genämt att reda. Han var för svår, den hederliga 
Grefven, och, när aftonen ändtligen återkom, och 
man väl fått honom i säng, och Ekelöf och Capi- 
t a i n en sntto på hvar sin sida för att vaka hos ho-
tiom, _ __ — då kände Blenda någonting, soin
liknade en svag, — matt skugga af lugn.

tion hade knappt på hela den långa dagen 
fått tid, sans eller ro att ett enda ögonblick vara 
inne hos eller sysselsätta sig med Gabriella; men 
hon var nästan lugnad, hvad den lilla flickan an
gick, ty hon hade för det mesta sofvit oafbrutet,
Ocli Doctorn,--------litet för mycket slaf af hög-
81 a magien, hade väl märkt, att Grefven mer 

Satte värde på hans hjelp och närvaro omkring 
8ig sjeif, än hos Gabriella, som Grefven dessut

om påstod var alldeles frisk, — — hade hdier 
ieke just särdeles bekymrat sig om henne.

Niir Blenda om aftonen, lyst och allena, in-

179
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trädde î sängkammaren, föll lampskenet något li
tet på Gabriella, som nu låg vaken och hade 'äudt 

sig utåt, och Blenda såg med förvåning, att hon 
icke nu mer var rödspräcklig, utan alldeles najeH- 
hvit, fast med högröda rosor på de små kinderna- 
Utan att veta rätt, om detta betydde godt eilt'1' 
ondt, skickade bon genast efter Doctorn, och tü* 

sia ytterliga häpnad erfor hon, att —messlingeiii
— troligen af någon liten förkylning, — nu shigi* 
in, hvilket Doctorn icke kunde dölja för lien«11 
att han ansåg som ett mycket ledsamt tecken.

Gabriella var grufligt sjuk denna långa, he«*' 
ska natt, som på allt sätt var olik båda de fofra 
och alla andra, dem Bleuda någonsin upplef»3'' 
Hon hade aldrig förr tyckt sig så ensam, — sä 
allena med sin sorg. Endast Lotta och hon va
kade hos Gabriella, ty Ulla och Iledda voro a1*' 
deles ntvakade, och förgäfves hade Alarik bed8 
att få stadna hos Blenda, hon ville det alldeles 
icke. Herman hade åtagit sig att alldeles alL’11® 
stadna hos det lilla liket, som var flyttadt i °lt 
aflägset gästrum.

O, hvad hade inte Blenda gifvit för blott ct£ 
enda tröstande ord af Herman! Ty han var do<;k 

den enda, som förmådde gifva Blenda en sky3,t 
deraf, — — och hon kände, — kände bittert, —'
— men mägtigt, att endast vid Hermans bröst 

fanns en fristad för hennes landsflyktiga hjert3»
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Sedan döden äfven bortröfvat Gabriella; — och 
mt)_____nu var knappt något hopp mera.

Doctor« var inne hos ilen lilla sjuka flera gån
ger under natten; men Blenda tyckte sig tydligt 

! se, att han fullkomligt misströstade. Han försök
te flera olika medicamenter; men intet tycktes 
verka, åtminstone icke till förbättring; och, när 
morgonen kom med sin klara, flammande sol, som 
lyser både öfver de sorgliga och de glada dagar, 
då låg Gabriella tyst och lugn, men äfven, som 
det tycktes, utan någon särdeles sans. Hon gaf 
nästan icke annat tecken, till att det lilla lihet 
ännu ej var alldeles slock »a dt, än alt hon stundtals 
svagt hickade och nappade litet i sin lilla filt med 
de små silkesfingrarna, mc» begärde icke att dric
ka, tycktes icke en gång känna dem, som stodo bred- 

, vid henne, när hon ännu någon gäng slog upp de 

stora, halfbrustna, klarblå ögonen.
livad Blenda led denna dag, kan icke hvar 

och en förmå att tänka sig ensl

Grefvens orimliga sorg hade nu tagit en all
deles ny form: JVu skulle oändliga, — många och 
Stora tillrustningar göras för den lilla döda gos
sens Uegrafsiing, och detta förtog så helt och hål
let sjelfva den egentliga sorgen och at! möjlig 
tanka på Gabriella, så att han var ifrigare, brå-
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digare, kinkigare och tråkigare än någonsin. ! 
hvart ögonblick kom man ined nya upptåg och 
frågor till Blenda, som, smältande i tårar, låg 
lutad offer Gabriellas säng.

Alarik hade varit inne hos Blenda en längre 
slund, och, ehuru hon tycktes hvarken bemärka 
detta eller »agot annat, var det dock troligen mer 
hugnande för henne, att se vännen vid sin sida* 
än att vara allena med sin grußign smärta. Men, 
sedan Grefven en gång som hastigast varit inne, 
för att hos Blenda begära något, allt för sina o- 
troliga, stora anstalter, då bade han sett grått och 
mulet pä Alarik samt vid utgåendet mumlat någ
ra ord, af hvilka Blenda kunde sluta, att henne* 
make fann honom (Alarik) ”bra känslolös för Clas 
Ulriks död, efter han icke på något sätt fjeskade 
för hans begrafning".

Så fort Grefven var utgången, sade Blenda, 
»ftorkande de bittraste tårar, som någonsin hit
tills flutit utför hennes kinder:

Gå, — kära, goda Alarik! Gör våld på drg 
för min, för din barndomsväns skull! Gå ut till 
de and ra, fjeska litet med dem för den goda sa
kens »el» fridens vinnande! Ack, snart, — —snart,

tilläde hon, å nyo bristande i tårar-------------
snart hindrar väl ingenting mig heller att göra 
så med, — ett bett, långt — ändlöst Iif igen-
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__ ]\ej5 __ (let blir mig omöjligt! — forlfor lion,
«fier en tankfull paus--------När en tråd, — och
den starkaste, — brister, må de andra följa med,
— klippas otaf,------- på ett eller annat sätt.

Alarik förstod henne icke rätt, r ille hafva upp
lysning __ — och förklaring* men hon sade blott:

__ jcke nu, — men framdeles, men snart!

— och sköt honom ut genom dörren.

Alarik gick mechaniskt, nied båda händerna i 
fickorna, tankspridd och grubblande, in till Gref- 
Ven; men, som der voro alla menniskor församlade,. 
Utom Herman, och Alarik tyckte sig på intet sätt 
behöfvas, frågade han efter Herr Wilson och sa
de sig fifvct» skola gå ned i stalletT så att Gref- 

Ven blott skulle få veta, att han icke mer satt 

inne hos den arma Blenda.
Alarik tog vägen.ned åt parken, giek slump

vis fram och åter, och dunkla aningar började 
tnöta hvarandra från flera sidor, och mången gång 
framblixtrade, genom ovisshetens dimma, sjelfva 
Sanningen, men så hastig och förvånande, så o- 
tänkbar, att Alarik ej af sig sjelf förmådde ur
skilja dess egentliga former- Ulan att tänka p>§, 
kvart han gick, kom han shitiigen ned til! sjö* 
stranden, och snart var hare vid den groupe e f träd 
och de mossiga stenar, som ti känna far »t. l^1'
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sag ban Hern: an si((ande pâ en af dem, med hilf' 
vudet Jutadt mot en trädslatn och i en ställning 

som gjorde, att han icke märkfe AJariks ankomst 
pa det mjuka gräset, ty åt denna sida voro ing* 
knarrande sandgångar ännu anbragta.

Alarik stadnade tyst ett ögonblick, oviss med 
ora han ville eller icke ville störa si11* 

egna och Hermans tankar med något samspråk; 
men imeilertid hörde han, att Herman började 
likasom läsa eller tala för sig sjelf, och med 
känsla, som pâ en gång var o-besk riflig ooh tiH 
füllt ljus ledande, hörde han slutligen, huru lief' 

man, i en stark sinnesrörelse, nästan ovillkorligt 
utropar för sig sjelf:

O, Blenda, Blenda! — Om jag blott ett ögo11" 
blick, — — och här, på detta samma ställe, — 
finge säga dig mitt långa, mitt eviga och bittra farväl’ 

Alarik ville icke, kunde icke höra mera. A<l^ 
Blenda tillhörde en annan, hade han vant sina tao* 
kar vid, hade han lärt sig fördraga; men, att Ble"’^ 
äfven kunde älska en annan — — än honom, * 

och en annan våga älska henne, — — det —' 
det — —. det — — — —

Han ilade bort, — lika godt hvart. Hans/*’' 
sta känsla var bitter harm öfver Blenda, hvilke» 
han för sig sjelf blott nänule med: — ”Svekfulla, 
bedrägliga qvinna!” — — — — Men några ögon- 

biic^s besinning tillät honom dock tänka sig, — — —
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först att Blenda väl aldrig egentligen besvarat 
hans kärlek, att hon, med sitt Htliga, varma hjer
ta, väl någon gång skulle älska, att Herman åt
minstone icke var en — Alarik ovärdig — rival, 
och att Blenda tycktes varit sinnad flera gånger 
att förtro honom något, som tungt låg henne på 
hjertat, fast dessa sednare dagars sorgliga till
dragelser hindrat henne derifrån.----------- Slutet,
det aldra sista slutet af Ala riks långa öfverläggnin- 
gar och betraktelser öfver Blenda och Herman, 
— under en lång, oändlig promenade ut åt vägen, 
-— l»Ief dock,------------ att han, i sitthjertas verk
liga godhet och förträfflighet,------- förlät dem
båda, fast det sved i detta samma hjerta, att va
ra så rättvist och så öfverseende. När lian gick 
bortåt, — — tyckte han sig aldrig mer vi Ilja se 
Blenda; men i samma ögonblick, som han förlät 
henne och föresatte sig att vara henne en god, 
en af själ och hjerta tillgifven broder, vände 
han äfven om och skyndade, hemåt med ilande 
steg. Till sin förundran, och icke utan en viss 
häftig hjertklämning, mötte han Herman, hvilken 
annars, nu som förr, hvarken tycktes söka eller 
Undvika honom, men som i detta ögonblick kom 

1 emot Alarik, likasom hade han just gått ut för 
att möta honom.

— Det var bra! — sade Herman, när de båda 
Jnglingarne voro hvarandra så nära, att de kunde
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till ta ia hvarandra — Het var rätt väl, attjag hit- 
åt ställde min kosa, ty jag vill just tala med Ba

ron' ostörd i ett ämne, som rör oss båda, emeda" 
det rör vår goda, älskvärda Grefunna, h vilken i det
ta ögonblick hotas med ett grulpgt ödets slag:

Jag temnade just nu Doctorn, och, ehuru- jag 
väl icke anser honom som någon trollkarl, trof 
jag dock, att han icke misstager sig mycket, när 
han försäkrat mig, att lilla Gabriella aldrig öfver- 
lefver denna natt. Lålom oss nu tala utan för
ställning, — Herr Baron! — tilläde Herman lifli* 
gare — Grefven är ingalunda den person, som,'" 
ehuru närmast, — vid ett dylikt tillfälle kan skän
ka det arma krossade och veka modershjertat nå
gon tröst. Ingen kan det;-------------men Baron-"
------------ ----------eller jag, — — — eller vi båda»
— — böra söka att vara till hands, ty Gud vet, 
hvad utbrott hennes häftiga, ! i fl ig a sorg kan ta
ga i ett sådant ögonblick! Värdes förlåta, att ja» 
så, — ulan alla omsvep, — kastar åt sidan de" 
slöja, som kanske för Baron’dolde, attGrefvinna» 
i sednare tider hedrat mig med namnet af và'h 
och nu är sista ögonblicket må hända i mitt hela 

iånga lif, då jag kan stå vid hennes sida sot"
en tröstande och deltagande —-------vän. Barn"
far sedan ensam fullborda verket, ty hon behöf" 
ver tröst, stor och kraftig tröst, — — — om ha"



icke skali digna under bördan af sina-------------

af sin sorg.
Alarik hade låtit Herman ostörd tala ut. En 

tår glänste i hans manliga öga, och han räckte 

handen till Herman, sägande:
_ väl! Må vi stå vid hennes sida i detta

grulliga, fasansfulla ögonblick; men som bröder,
__ __ __ bröder sinsinaellaii, och bröder till den
arma, förkrossade, skola vi stå der och gifva hen
ne all den lilla tröst, som vi förmå.

Det handslag, som nu följde imellan de båda 
unga männen, var ett af dessa, som innefattat i 
sig en vänskap, ett broderskap för en hel, lång, 
brokig lefnad. Man kan väl skiljas, man kan för
ändras och få skiljda och olika tänkesätt och å- 
sigter; men man glömmer dock aldrig,--------åt
minstone så länge åldern icke lagt sin enödrifva
öfver minne, sinne och hjerta, att-------------"en
gäng ljödo toner fullt och rent likstämmiga i vå

ra förbrödrade bröst!”
Tysta, arm i arm, vandrade de bada ynglin-

garne hemåt.
— Nu går jag in till henne, Itända livad som 

vill, och alla sura miner till trots; sade Alarik
__ och dn, som jag har märkt står oändligen väj
hos vår Grefve, gör du hvad du kan, till att för
må honom att bara gå till ro i afton, så att det 
inte faller honom iu att gå uppe och stöfva, ty
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<Iet vore för ängsligt och värre än allt annat. — 
Men diplomatiskt måste du gå till väga; ty, ber 

man bara den karlen rent ut om något, så kör 
lian hufvndet äfven rakt i väggen.

Ja, — sade Herman, sorgligt småleende —• 
till diplomat är jag visserligen minst ämnad; dock 
kan man äfven deruti försöka sig ocb lyckas, för ett 
godt ändamal, och det anser jag visst detta vara»

När Alarik inkom till Blenda, hvisbade hon 
till honom att vara tyst, emedan Gabriella sof. 
Blenda tycktes äfven något litet lugnat sig, och 

hoppet, det aldrig- svikande, men ofta sä bedrägliga 
hoppet, hvarotn Skalden sade, i afseende på oss 
m e o o i s k o r:

”Noch am Grabe pflantart er — die Hoffnung auf.”
det hade åter gjutit en liten droppa bal

sam i hennes svidande hjerta.

Se, Alarik! — sade den arma — Se, huru
sött och godt hon sofver!------- Tänk, om Gud i
detta ögonblick, just nu, förbarmar sig öfver mig» 
lyssnar till alla mina otaliga böner och sänder en 
a f sina änglar, som doftar ii/och kelsa omkring mitt 
barn. ()} ja„ skulle då kanske innu en gång kun
na kanna mig g|a<i och ei,urll üfvet, pâ
ett mörkt oeh sorgligt sätt, för mig löst sin stora, 

sin största gata. Men icke mera derom nu,-------



— oeh kanske aldrig mer tie rom, om jag återfår 
min Gabriella ur ilödens händer, och detta hopr 
peu jag, — delta vill jag hoppas, och gör då ett
offer af ------- t-------------------men annars---------------- r-
Blenda fortsatt,« ingen af dessa båda började me

ningar.
Alarik stod der så stum framför Blenda!

Han visste det ju,------- han hörde och begrep
det af hvarje hennes ord, och dock kunde kan ic
ke fatta, att denna samma Blenda, som han en
samt och uteslutande älskat, allt sedan han kun
de älska, att hon au på dubbelt sätt var honom 
frånryckt, och att han först stod i tredje rum
met hos hanne. Medvetslöst och förlorande sig i 
Biendas betraktande, anförde han halfhägt, och
utan alt rätt sjetf ana det, —--------,eit utrop ur
det härliga, ännu allena i sitt slag — stående, Ru- 

nesvärdet *):
”0, Hulda, Hulda, sol i lust och smärta!
”flyi sålde du för.............. honom------- Alriks hjerta!”
— Nej, säg ut som det är! — sade Blenda och 

kastade sig, högt rodnande, till vännens bröst:
■”flvi sålde du for korset------ Alriks hjerta! ’

Ty för korset är det ju ändå! —------
”0, om du svurit dä — invid, min sida!”

(Då, i fordna ungdomsdagar! —När mitt hjer
ta var mitt.)

”Men Kora jag fick,------ och det betyder lida!”
*) JK 11 skönt sorgespel af Nicander,
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— Ja, Blenda! — sade Alarik — och|tryckte 
henne hårdt mot sitt svidande, men kärleksfulla 
hröst — Om vi förstått våra unga lijertan i ford-
na dagar, och du blifvit mm; o, förlåt, jag
vågar säga och tro,------- att dn då skulle varit
lyckligare än nu, — — åtminstone mindre olyck
lig. — — Och jag!------- Dock, om mig lönar ej
tala.

— Ja, — sade Blenda, med någon återvunnen 
fattning — jag gick blindt mitt öde till mötesi 
och, när mina ögon en gång öppnades, då stod
----------- då star jag vid en förfärlig afgrund. ■***
Men derifrån måste jag.

— Ja, men — min älskade Blenda, — genmätte 
Alarik — om du blind fördes till dess brant, så ma' 
ste du nu uppbjuda alla dina krafter, hela ditt föl*' 
rad af stora, förträffliga egenskaper, för att nu, — '
när dn ser klart,------- aftägsna dig från denn«
afgrund,------------skiljas från-----------------------

— Det skall jag, — svarade Blenda med styrka
och allvar------- — om Gabriella får lefva!

— Akta dig, Blenda! — bad Alarik — Sätt ic"
he upp viilkor mot Försynen!------ Och, om
Gabriella ----------------------

— Tyst;------- tala ej derom! Då, - då fin»«
blott ett för mig.

Och detta enda?
Är han!



Och verltlen «ch des« omdöme?------- Och
din Blake, din Moder, — din Barndomsvän?

— De få glömma mig! Få anse mig som död, 
— !>egra feen,-------multnad.

__ Ack, Blenda, Blenda! — bad Alarik — Kom
åter från dessa phantasidröromar! — Se lifvetoch
verkligheten, sådan den är! Kom ihog!------- Du
får ej duka under för stormen. Minns du, huru
vi fordom,------- i våra unga, glada dagar, både
på skämt och allvar upprepade den oförgätliga
Skaldens ord,------- hans,--------- som i lugn efter
Stormen hvilar ut under aimanta på Mariæ Kjj> 

k ogå rd:
Se ekens strid mot stormarna pä fjellen,
Hör suckarna af lundens näktergal,
Dd mossan vexer, lugn och kall, på hällen,
Och musslan softer i sitt gyllne skal!
Ju högre lif, dess större q val du röner; —
Ett kors är denna verld fyr ljusets alla söner-

__ Ack, Alarik! — sade Blenda och satte båda
händerna för ögonen — Jag tror, ni båda försvu
rit eder emot mig, arma. Ni ber mig taga kraft
och styrka för att strida,------- och strida, mot
livad? — — — Jo, mot en chimère! Med brin
nande, ur hjertats djup trängande, böner ber jag 
himmelen att få behålla mitt barn och till derför 
göra hvilket offer som helst. Men, om döden 
rycker det ifran mig, då äro alla mina blytunga
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bojor brutna, ocb jag vill skiljas från detta eläa- 
de, och bür det äfven, — och skall det äfven.

Ilär afbrntos Blenda och Alarik af Grefveii; 
som dock var sa sysselsatt med sina arrangemen- 
ter, bud och contrabud, att han icke hade tid att 
mulna öfter Alariks närvaro.

— Jag skulle hafva en nyckel till en af iideB 
commiss-kistorna,— som lär vara i ditt förvar, —■ 
kära Bienda! — sade han med kväsande röst och 
gr u füg en knarrande i dörren. Men sedan kom han 
temligen tyst och sag-ta in samt frågade, — med 
hvarken oro eller smärta, utau snarare med ett 
'isst deltagande för den dödsbleka och alldeles 
utvakade Blenda, soin han nu först gaf sig litet 
ro att betrakta:

— Huru är det med vår lilla Gabriella?
Aek, hvad det vill litet till, för alt såra,

litet, för att åter försona — det veka, armaqvin- 
nolijertat!

Detta enda slumplika, liknöjda;------ ”vår Ui'
la Gabriella”------- pressade å nyo tårar, —• och
ångerfulla tårar, ur B lend as ögon. Ilon räckte 
handen till sin make och sade vänlifft:

— Ack, hon softer så godt! Gud gifv.e, — 
för hennes, för min, — — för vår skull, att ho» 
kommer sig 0ch fjr lcfvai

— Ja, Gud det gifve! — Iielst om hon varit
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Mi gosse iikväl! — — svarade Grefven ock gick 
eiiia farde.

O, hvad ett ord,-------kallt och hårdt, kan
släcka mången liten gnista, hvaraf ofta en välgö
rande och godt värmande eld kunnat uppflamma!

Grefven hade imellertid fått sin nyckel, och 
filenda hade vinkat åt Alarik att följa honom.

Dagen förgick; aftonen kom; Grefven, full
komligt otan alla bekymmer för Gabriella och trött 
*f dagens mödor, gick till hvila tidigt nog. Läka
ren, ledsen och modfälld öfver att ha misslyckats 
i alla sina bemödanden, hade ingen särdeles hog att 
sjelfmanad vara närvarande vid den katastroph, 
som han tydligt förutsåg vid Gabriellas uppvak
nande, utan han gick till sitt rum, anmodande 
Grefvinnan, att vid minsta oroande tecken sända 
honom bud. Alarik tog godnatt af Blenda. Her
man hade hon på hela denna långa dag icke ens 
Sett.

Men, henne ovetande, sutto nu de båda yng- 
Ungarne, tysta och sorgsna, i det omtalade cabi- 
ftettet, som, under loppet af vår berättelse, varit 
skådeplatsen för så olika uppträden.

— Ack, minns du, — sade Alarik sagta till Her
man — i förliden Julas, när dessa båda barn, gla-

Ständs-Paralleler, III, 9.
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da och lifîîga, hoppade här imellan blommor och 
fruktrika träd? Icke trodde vi då, alt inom lop
pet af året den ena skulle ligga kall och reda" 
af döden skördad, och den andra kämpa den si
sta svaga kampen med den bistra mannen.

—- Nej; — sade Herman och tryckte hårdt A' 
lariks hand — allt på jorde» är ju så vansklig** 
och, om så mycket, som då var ljust, uu är mörkt
och nedgånget i en evig natt, ----------- så har dock,

på ruinerna af all denna fröjd, vår vänskap npP' 
spirat. O, Alarik! — — Aldrig trodde jag dd,~^ 
att jag skulle kunna lära mig alt känna någ«" 
tillgifvenhet för dig.

— Itansaka ditt hjerta och tänk efter, h\>arßre 

du det icke gjorde, så begriper du äfven, hvar? 
före du aldrig kunde tro det! — bad Alarik.

Hermans kinder glödde. — Nu först såg o"'1 

fann han, att Blendas förhållande till honom vaf 
Alarik bekant; men, head, och huru, han dero"1 
tänkte, det kunde Herman icke ana.

Efter en lång tystnad, betydelsefull och 
stan hemsk, sade Herman:

— Du är hearken döf, — blind eller, — — j8S 
fruktar det, — — känslolös, — o, Alarik! Du‘et 

således redan, hvad som föregår i tvänne hjerla"» 
Ii vilka ödet ställde som anlipoder mot hvarandrar 
Säg mig fritt och oskrymtad! din tanka derot»?
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Fördömer du oss,------- eller förslår du, hvad vi
stridit, — lidit och kämpat'?

— Om jag förstår! —genmälte Alarik, upprörd
— O, tyst dermed!— Dn vet icke, huru jag i alla 
tider sjelf älskat henne! Men nu är det förbi; — 
suckade han — nu är jag blott Blendas hroder, icke
mera;------ och som sådan ber jag dig,--------besvär
jag dig, o, Herman,--------var försigtig och för
nuftig, livad denna unga, hårdt pröfvade, qvinna 
beträffar. Hon är dig lillgifven till en grad må 
hända, som kan, som skall störta henne i-------

— qval utan like.
— Jag tänkte, du vilie säga i förvillelser; — gen- 

tnälte med häftighet Herman, hvars blod vid blot
ta denna tanke stigit långt öfver något medium 
,— men i qval, säger du;----------- ja, derför, fruk
tar jag, är ingen hjelp. Vår kärlek, vår lifdöm-
da, landsflyktiga kärlek,------- kunde aldrig alstra
annat än qval.------- Men alla de, som mio vi
dare närvaro kan öka, skola försvinna, ty, närbe- 
g ra filing e n är förbi, säger jag Blenda och hela det
ta hus,--------dig kanske undantagen, — ett långt,
— — ett evigt farväl.

__ Är det verkligen din mening, — ditt beslut?__
utropade Alarik, öfverraskad------- Ämnar du i alla

händelser fly Blenda och alla frestelser i hennes 
Jiärhet? — Hafven J icke uppgjort helt andra pla
ner, ------- skyhöga, — djerfva^och egenmägtiga?
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— îcke j a g-; — svarade Herman lägt ocli sniâ rt» 
.«amt — mina ögon äro öppna på mina egna och 
den qvinnas pligter, som jag allena på jonlen äl
skat; — •— men hon är förvillail af sin sorg, och 
kanske tillhör det blott mig, — — o, jag är så 
förmäten att tro det, — det är min sista ljufva, 
ljusa förhoppning, — kanske är det mig allena 
nnnadt att upplysa henne och föra hennes irran
de phantasi åter in på — ”den trånga stig, som 
leder till lifvet.” O, Alarik, misstro min förmå
ga, men misstänk icke min oil ja och min fulla, 
fasta, orubbliga föresats att göra det rätta och 
fly det onda!

— O, Herman, dn återgifver mig lifvet! — sa
de Alarik och kastade sig i vännens famn — Må 
Blenda sörja och lida, —och det får ju så mången 
göra;------ men måtte hennes namn, hennes ryk
te kunna sparas — åtminstone! Qvinnans lycka 
ligger så mycket i dessa.

— Namn! Rykte! — Se, der Iiafva vi det åter! 
— sade Herman, med harm och ovillja — Ack, J 
höge, — — som ödet upplyft på sina högsta» 
men bräckligaste styltor! Edra handlingar och 
syften skola då evigt och alltid utgå från sannna 
eländiga punkt! Namn! Rykte! — -r- — Ack, 
hvad vill det säga — fortfor han ifrigt — bred
vid hvad som är Guds lag och villja, — dygdena 
och förnuftets kraf! Dessa mana mig att gä,



_ __ och jag går! — — Men, hvad edra usla
namn ocli rykten angâr, sa ville jag, for ati <jf- 
vervinna dem, — trotsa en hel verki, om Blendas 
egaiitle berodde pl dessa lumpna hinder.

— Du forstår mig orätt; men vi tänka kanske 
mer lika än du tror — genmälte Alarik med ovan
ligt sagtmod, ty lian hade redan lärt sig känna 
detta fria, sjelfsländ iga, af inga fördomar, inga 
små bojor fjettrade sinne, som bodde och kokade 
inom Hermans brost.

— Ja, väl! Vi tänka lika kanske; men våra tan
kar utgå ur så olika urkällor ocli hinna således 
aldrig samina mål. — — Och detta är så natur
ligt — — fortfor Herman lugnare och gjorde sig 
just färdig att liiligt och åskådligt uppdraga för 
Alarik taflan af den olikhet, som finnes i åsigter,
i förhållanden, i allt,---------—ide olika stånd, till
Ivvilka de hörde, och han anförde just v. Ilu- 
mohrs egna ord: ”Jedem Stande, muss das als 

Religion gelten, wass sein höchster Beruf ist” —
— och ämnade just säga, hvad han trodde vara
författarens rätta andemening dermed,----------------
— — — — — då dörren plötsligt öppnas, och 
Blenda, förstenad af förvåning, står framför dem.

Hon var marmOrhvit. Håret, alldeles fritt och 
ledigt, föll i långa, obetydligt böjda vågor om- 
kriog ansigte, hals och bröst. En tunn hvit kläd
nad omftöt henne, och deröfver var vårdslöst ka

li)?
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siad en tunn, s'arl ilorsdiawl, — som dolde in
tet. Anblicken af henne var en bland dessa sy
ner, som, när man en gang, och det i en vigtig 
stund af lifvet, sett dem, evigt och for alltid göm
mas i minnets rika herbarium. O, huru mängen,
— mängen gång i framtiden, när Herman såg ett 
ungt, hvilkläddt fruntimmer, med en svart shawl,
— --------huru spratt det icke till i hela hans va
relse! Och en suck, egnad denna stund,-------träng
de ur hans då alltid klämda bröst.

Några ögonblicks tystnad rådde; ändtligef 
sade Blenda.

— Gabriella gofver ännu. Jag ville på ett <>' 
gonblick svalka mig i salonen, ty (1er inne nr ertif- 
ligt varmt och qvalmigt. — Jag gick ett hvarf 

upp och ned i salonen, då jag tydligt fick höra 
någon tala här i cabinettet. Jag trodde mig dock 
med full säkerhet veta, att der ingen var, och pë 
föresatte mig alt gå deriii,* fastän en hemsk, o- 
förklarlig känsla höll mig tillbaka.
’ — Sätt dig här ett ögonblick, — goda Blenda! 
bad Alarik — Du behöfver så väl att någon ettda litet* 
stund icke se ditt lidande barn. Se här i stället —
— på dina tväune goda, tillgifna vänner 
sitta de eniga och vakande öfver dig, som tillgtf- 
na bröder. Blif ej misslynt öfver, att vi icke'il' 
le lemna dig allena denna qvalmiga, — åskdigr3



natt, ty jag åtminstone — vet af gammalt., att du 
då icke är någon hjelte.

Blenda räckte tyst en hand till livar af sina
__ 8ä kallade vänner, men som bada b run no af
den häftigaste kärlek till henne. Skiftevis förde 
hon deras händer till sitt hjerta.. Det slog sä. 
lugnt under Alariks, så häftigt och oroligt under 

Hermans hela hand.
()t mina vänner, — sade hon — hed, — hed 

för mig! Bed, alt Gabriella må vakna styrkt och 
begära mat, ty då kommer hon sig säkert!

I samma ögonblick ropade Ulla på Grefvin- 
nan, och denna ilade fortare än en blixt till säng
kammaren. Herman och Alarik följde henne, ty
sta och stumma. De stadnade i den öppna dör
ren. Gabriella hade vaknat. ”Dricka!” — —ro
pade hon svagt och nästan ohörbart. Blenda lu
tade sig ned öfver henné och förde den lilla silf- 
verhägaren varsamt till de små läpparna; men hon 
drack ej. — — "Mamma!” — — — — sade hon 
och såg upp på Blenda, men slöt strax åter igen 

de klarblå ögonen. —
I samma ögonblick blixtrade det häftigt, sa 

att hela det nästan mörka rummet bief alldeles 
ljust, och en förfärlig åsk-knall följde strax der- 
efter, så skarp, att alla fenster skallrade, och en 
dörr sprang upp med ett ängsligt tjutande. Ala
rik skyndade fram, för att stödja Blenda, soro matt
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och riiagtlös dignade ned. Herman ilade (ill an
dra sidan af Gabriellas säng-, och vid en ny ändå 
mangdubelt skarp blixt såg han, att hon låg full
komligt stilla. Ilan lutade sig öfver henne. —

1— — Hon andades-------------- icke. Det himmels
blå ögat var slutet för alltid. — Det lilla lifvet 
var utblåst!

— 0, Herre, stor ocli allsmägtig! Gif henna 
styrka, och gif mig styrka, ty nu börjar en svår 
strid för oss båda! — suckade Herman tyst — i 
botten af hjerlat.

— Huru är det med dig,------ min älskade Blen
da? frågade Alarik med den gamla, ömma rösten-

— Med mig? — Bra! — Men hnr’ är det med 
Gabriella? — frågade hon ytterst matt.

— Hon sofver lugnt — svarade Herman.
— Sofver; — — omöjligt! — utropade Blenda? 

och oron gaf henne kraft att hastigt rycka sig i* 
från Alarik, luta sig ned öfver Gabriella och lyas-

Delta fortfor öfver tvänne hela minuter, hvilk» 
för Herman, den vetande Herman, föreföllo soni 
länga sekler, eller som dödsminuten, i hvilken 
ett helt framfaret lif står fram på en gång. Han
hann att tänka milliarder af bittra, sönderslitande
tankar.

Nu är det slut! — ropade Blenda ändtligen,



med ett visst förtvifladt anskri, och nu föll hon 
fullkomligt sanslös i Alariks armar.

Han bar henne till sängen. Ilan förstod allt. 
Askan bullrade förfärligt, och den ena blixten 
korsade den andra. Ulla vred sina händer och 
grät bittert, men tyst. Lotta skrek, så att henne 
fick Alarik helt simpelt leda nt, och Herman ilade 
efter Doctorn.

_ Här är ingen hjelp — sade denne, som ge
nast kom, emedan han legat både klädd och va

ken.
— Här förmår mennisbo-konsten icke mera — 

tilläde han och såg ängsligt ned på den lilla, för 
alltid slumrande, ängeln.

— Kom då hit, Herr Doctor, — bad Alarik — ty 
Grefunnan är troligen djupt afsvimmad!

Att noga och detaileradt besbrifva en svår 
och ryslig chirurgisk operation, är lika ängsligt 
för den, som skall det göra och höra. Så ock att 
stund för stund uppteckna sorgliga, fasansfulla da
gar och tilldragelser. Må vi således låta tiden 
■— visst icke ila, utan qvidande vrida sig fram 
fem långa, ändlösa dagar, och först efter dessa 
se, huru det ser ut på det af ödeta jernhand be
tungade Lindsjö.
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I (len mörka, tillslutna alcoven ligger Blen
da med den starkarte, mest förtviftade feber, ock 
messlingen obetydligt utslagen, men just derföre 
sä mycket farligare. — Vid bennes sida sitter e» 
sorgsen och bedrÖfvail moder. — Alarik går tyst 
fram och äter pä golfvet och stadnar stundom, 
för att genom den halföppna gardinen betrakta 
grouped af moder och dotter. — Ulla sitter p* 
en pall, med förgråtna ögon och insjunkna kinder, 
och icke mer den putsade, smånätta Ulla, ut»11 
vårdslöst och liknöjdt sorgklädd, men färdig i tovat 
minut att springa i elden, om det hehöfdes, elter 
om det hjelpt till något, för sin älskade GrefviU" 
na och för den — ”änglagoda Amiralskan”.

Här i detta rum och i dem, som voronärtn?4 
dertill, men endast här, — var tyst och slilla- ® 

hela det öfriga vidsträckta husetbråkadasmeraäu 

rimligt och tänkbart.

Redan första dagen efter lilla Clas Ulriks död 

hade Grefven skickat vagn och kusk efter Frökeß 
Regina; och, som kusken hade befallning, att p* 
bortvggen beställa hästar, mil i timmen, för hem
resan, var denna goda Fröken redan för ett pal* 
till tre dagar sedan ankommen. Hon kände vis?4 
en ganska stor och systerlig sorg och bedrölveisc 
öfver barnens död, — — så väl den ena af de®'
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som «len andra; men,------------------huru det än må
tara, och huru svårt det är att torklara hos en 
menniska, som i det hela hade ett verkligen gndt- 
oclt känslofullt hjerta, hon kände dock, — — rnidt 
under sin hed rö ft el se, en viss iijntiiing af allt det
ta bestvr,--------af a,t — — ännu en gång — va
ra allrådande |>å Lindsjö, ty från den stund, hon 
kom, hade vår goda Grefte ingen egen villja, fast 
han så trodde. Han hade så tant sig att på en 
eång befalla och lyda syster Regina, och hon ha
de sä tant sig alt ställa alla sina anordningar så, 
alt Greften alttid trodde dem emanera directe 
från honom sjelf, och deraf rådde i allmänhet den 
aldra bästa harmoni meilan dessa båda syskon, 
hvilka just tycktes tara skapade för htarandra 
och för alldeles ingen annan.

Som syster Regina tar ett ganska klokt och 
måiigförslanligt fruntimmer, voro a Ila hennes arra» 
gementer högst tä! ordnade, och, om del bråkades 
litet mer än det behöfdes, så låg detta både i 
Grefvens och bans Grefliga systers natur. Och ho 
kan förmå förneka sin natur! — Capitainen var 
dem eu dråplig hjelp; men Ulla hade bestämd! nn- 
danbedt sig allt annat bestyr, än hvad som rörde 
G reft innan omedelbarligen. Deremot har Fröken 
Regina genast skickat efter en gammal van”Hj<l
pa”(_en Caplans-Fru, som stod mycket t äl i Fro-

1 ken Reginas vantar, och med dessa (Capitain'o&h
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Caplans-Fnin NB) kände sig Fröken Regina af 

gammalt kunna uträtta storverk.
Alfa meubler voro således redan öfverdragna, 

slätt ocli konstmessigt, med hvita damast-servietter. 
Lakan hängde, zirligl uppfästa, framför hvart enda 
feinter i hela detta stora hus.

Ï undra våningen var en stor, särdeles lång, 
sal, som sällan begagnades till annat än skräp samt 
en del af den inbergade frukten om höstarne. Den
na var nu alldeles urtömd, och, som man inkon» 
frän gafveln, var derifrån, och genom hela det lån
ga rummet, anbragt en alldeles upp till taket räe- 
kande grön allee af fina, täta och något litet klipp
ta granar. Dessa formade allcen temligen bred 

vid ingången, men drogo sig ihopa, allt som de 
fortgingo, hvaraf illusionen gjorde, att man tycktö 
Tummct vara dubbelt så långt som det verkligen 
var. 1 sjelfva fonden var likasom ett litet cape^ 

eller tempel, alldeles svartkläddt, med silfverstje»'- 
nor, men draperadt ofvantiU med hvitt Hnneda- 
mast, i hvars djupa veck voro lagda tunna, gen
omskinliga kardor af svart ull eller bomull, hvar
af alla dessa veck och formationer syntes mycket 
skarpare och uttrycksfullare (plus prononces), oK1 
man sä fär säga. Rundt omkring i hela detta lilla ca- 
pell brnnno vaxljus i silfver-armstakar, stående pa 
äfvenledes höga, svarta geridoner, som sedan ur
minnes tider åtföljt fideicommisset och dess



till grafven vandrande inbyggare a F familjen X. 
Men nu voro dessa geridoner omlindade med hvi

ta och ljusblå blommor.
I midten af det lilla capeltet stod en liten ka

tafalk, svart, med siifverziraier, och nederst vid 
foten af denna låg en krans af mjellhvita törnro
sor med sina knoppar och blad. Ofvanpå katafal
ken stodo de tvänne små kistorna, glänsande hvi

ta, med små lina, gröna lister.
De små syskonen lågo här nu lika så stilla 

och tysta, som de fordom öfver allt, och syn
nerligen, så ofta glädtigt och muntert — skrattat, 
lekt och hoppat bland mogna, rodnande astraka
ner, glödande päron och guldgula plommon. Ack, 
de små varelserna! — De voro nu sjelfva langt 
kallare än dessa egg-plommon, som de så ofta 
svalkat sina brännande kinder med och läskat sig , 

med.
Ett lätt Hor låg öfver deras små anleten och 

öfver de   för allt jordiskt evigt slutna ögo
nen; men deras stnå händer lågo alldeles bara, 
hvita och marmorkalla, och i dem höllo de friska 
liljor och rosor, men afbrutna, — skördade i för
tid, likasom de sjelfva. Under floret syntes, alt 
en liten frisk, grön krans omgaf den lilla pannan.

Onekligen var åsynen af allt delta på en gång 
vacker rörande och hjertskakande. AID var gan

ska smakfullt och väl anbragt; men------------------



.N. W

. ;

2 «G

— — det hela — — talade docl( om lugna, phleg- 
matUka ginnen, som kunnat sysselsätta «Ig- med så 
mycket små saker i en så stor bedröfvetse.

Otaliga bopar af folk strömmade dit för att 
se de sina liken, och detta förströdde verkligen 
Grefven, om hiilken Ulla, icke nian skäl, förut
spådde, alt han skulle blifva — ”rnycket värre,
— — ja, för svar”, — — en gäng' efter begral- 
ningen, när allt åter blef tyst och stilla» Ilen föl
jande dagen skulle just begrafningen försiggå.

Man har nn — nära nog- — redogjort för he
la personalen; — — — men hvar var Herman?

På hans rum siodo alla hans saker inpackade 

och i ordning till alfäret. Alla Clas Ulriks böc
ker, skrifböeker och andra små effeeter voro ord- 
niugsfullt och med en viss omsorg, som till och 
med talade om hjertats sorg, — uppstädade. Hat** 
surå kläder hängde nn ensamma i den stora, tour- 
ma garderoben, och skall man tro oss, om vi sag
t-a liviska, det Herman var nog mycket barn, änn# 
till sinnet, för att hans öga ofta fuktats vid å- 
synen af månget dödt föremål, som likväl i ha»8 
minne så lefvande återfört hans lilla — honom 
pa slutet — p| kär blifna di*eipel.

INu var Herman icke mer på detta rnra. Ein
sam, dyster och tung till sinnet, vandrade hat*
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nere vid sjöstranden och hade blott en enda lan- 
__ e„ enda förhoppning, som iefde; alla an

dra voro länge sedan jordade: Han väntade näm
ligen pä Alarik, som dl och då ga t’ honom ensorg- 

Sig tidning från Blenda.
Det led mot aftonen, Herman hetsade dess 

sista strilar kanske för sista gängen från detta 
ställe, och, orolig öfver att Alarik ej, enligt sitt 
löfte kom ned till honom, vandrade lian med svar

modiga och oroliga steg hemåt.

Låtom oss återvända i den skumma sängkam

maren!
— Hunt är det med dig, min goda, älskade 

Blenda? — frågade sagta Alarik, som ilat till hen
nes säng, når han såg, att hon en enda gång öpp

nade ögonen.
Blenda gjorde en omärklig skaknïng på huf- 

vudet, likasom ville hon säga, alt hon led myc
ket; men annars yttrade hon blott, nästan ohör

bart, till Alarik:------- ”Herman!”
_ Vilt du se honom? — frågade Alarik, lika

»agta.
— Ja!--------

Blenda hade alla dessa dagar legat alldeles 
stum, fast i den häftigaste, den mest brinnande 
feber. Ingen tår hade ännu flutit ur hernies öga
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och lättat hennes hjerla, intet ord, ingen Ma* 
gan gått iiFver hennes läppar. Oaktadt febers

P T j a S a ‘le «le mest phantastiska bilder för luti
nes själ, var denna likväl stark nog, att motstå 
allt yttrande derom. Hon yrade inom sig; men 
hou kände det — och teg. Ätt hon kände i- 
gen sin moder, syntes ganska väl, ty hon säg 
mildt och tacksamt på henne och förde stundom 
hennes hand till sina heta läppar, men sade icke 
ett ord. Endast i en halfslnmmer hade hon nå
gon ging halfhögt framstammat: ”Gabriella, min 
lilla docka!” — — såsom hon så ofta brukade 
kalla henne, — — — eller ock, — ändå sagtare, 
ja, så sagta, att hennes läppar knappt rörde sig: 
”Herman, min Herman!”

Den sluga, allt seende, allt uppfattande mo
dern sig och hörde äfvenväl detta, — — och 
hennes bekymmer och oro vexte deraf för hvar 
stund; ty, — — Gud vet genom hvad, — meß 
hon anade just det rätta förhällandet, just In ad 
som inträffade, och hennes tankar hade redan 8' äf- 
vat omkring flera medel, för att hjelpa och för
kättra det onda, inan det skred för långt fram.

— Hvad säger du, min goda Blenda? — sade 
modern och lutade sig ned mot henne, när hora 
besvarade Alariks tysta fråga — med ”Ja”.

— Jag vill i ala med honom — hviskade Blenda»
— Kära Ella, — bad Amiralskan gå nu snällt
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oeli laga till ett rigtigt godt hjorthorns-geié, nt- 
au för mycket vin, men med citron och socker, 
så kanske vi kunna få Grefvinnan att smaka det! 
— — — Ulla gick.

__ Med hvem vill du tala, min goda dotter? —
frågade Amiralskan, med mild, men allvarlig ton.

— Med honom.
— Med din make, förmodligen?
__ __ — ja, — — ja, med flerman.
_ Herman! — — Ilvem heter sä af dem, min

goda Blenda kan villja tala med?
— Så heter han! Så heter den man, som ödet 

från början bestämde åt mig; — sade Blenda med
en viss feberstyrka och satte sig till half's upp-------
så heter den, som jag troget ämnar följa hela lif- 
vet igenom; ty det har jag iofvat,-------icke ho
nom, ty det fordrade han aldrig, — men Gud, 
men mig sjelf. Här vill jag icke stadna en dag 
längre. Ilär skulle jag förtvifla och försmägta. 
Och ingen skall sakna mig här: — tro mig, Mo
der! __ — Tro mig, du gode, älskade Broder! —
Tro icke, att eder Blenda yrar, när lion säger, att 
Grefve X. ser ingenting heldre och högre än en 
äktenskapsskilnad med mig i denna stund! Tro 
mig, — — jag känner denna man: Ilan har nu 
ingen enda tanke, utom den, att kunna få en ny
arfvinge till sitt namn och sin förmögenhet,-------
-------o c b ?---------jag behöfver väl icke säga eder,
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— -----------att rlessa förhoppningar i evighet sko
la kantra, — — tills lian fâr en annan maka. — 
Jag, med hjertat fullt af honom, soin nu är mitt 
allt! — Ilu! — — — — och hon satte häda hän
derna för ansigtet.

Modern gjorde en rörelse af förlåtlig ovillj»? 
men, när Imu rille börja tala, — sade Blenda:

— Nej, Moder, tala icke än! Lät mig blott sä
ga dig, att jag »ror en helig ed inom mig, medan 
ännu mitt barn lefde, att, om Herren skulle un11* 
mig att behålla henne, skulle jag undergifvet fret*1' 
släpa hela mitt långa I i f som G refvens ma ka, upP' 
fylla alla pligter och skyldigheter, som tillkom^0 

mig, och, — först af allt, — — skilja mig för e- 
vigt, — — nej, blott för detta jordelifvet,
— vid Herman. Dd hade Gabriella ersatt mi£ 
mitt offer. Men, — tilläde hon, ined den styrka, sont 
hennes exalterade tillstånd gaf henne — om dt’*1 

grymma, grymma döden ryckte mitt barn, 
milt enda barn, för Juillet jag velat uppoffra a II** 
ur min famn, —; — då stor jag äfven, att resten 
af mitt iif ej skulle bortsläpas sä tomt, sä kär- 
lekslöst, utan att jag skulle kasta ifrån mig all* 
betänkligheter, alla usla fördomar, alla stånds- 
förhållanden, som kunde skära emot hvaraiidra, 
och i en koja, — den lägsta och torftigaste, fränt- 
lefva mina dagar vid Hermans sida, som hans nf- 
versälla maka, rik pä kärlek, om än fattig pä ail1
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annat. Se, detta är no mitt fasta be#hit, och Gref
fe X. tackar mig derför på knä,--------tro mig!
_ Q) du goda oc 11 välmenande Moder! — fort

for hon efter ett kort uppehåll — Du styrde en 
gang mitt öde och trodde dig göra så väl, göra 
mig så lycklig; men du misstog dig. Låt mig nn
sjelf få bestämma min lefnadsbana!--------Du är
då ulan ansvar och förebråelser.

_ HIe„ jcke utan den bittraste, förfärligaste
sade Amiralskan, som nu iakttog en mi- 

- och denna sorg skall 
fortfor hon med sLtrt

sorg,
nuts uppehåll af Blenda 
lägga mig i grafven, - 
och förundransvärdt sagtmod i tonen — och då 
vet Gud, hvilken sort lycka du skall kunna råka 
på i lifvet, förföljd af den bittra, gnagande sam
vetsförebråelsen, att bafva sprungit ifrån din he
derliga äkta man, med hviiken Guds och mensk- 
li<r laff förenade dig, för att kasta dig i armarna 
på en pojke, en person af samhällets lägsta klas
ser, som icke en gång fordrat detta offer af dig, 
Utan som må hända börjar med liknöjdhet och
slutar med otacksamhet,------- — och slutligen
med det förfärliga medvetandet att iiafva vanhe
drat en hel slägt, grämt dina vänner och lagt din 
moder, som blott lefde för sitt enda barn, — — 
— i grafven. Och, hvad skulle verlden säga? 
Grefvinnan X. rymil med en usling!

_ ]\ejt håll, hästa Tante! — inföll Alarik, som

211
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fruktade, att all orimlig öfcerdrift skulle eudast för
de r f v a allt ocli göra Blenda bergfast i hennes eu 
gång fattade föresats; och Alarik gick till sig sjelf,
ransakade sig sjelf, och----- *-----t ågade icke fullt
bygga Pa Hermans styrka och fasta beslut — al' 
lena, — om han sett och hört, att den, han älska
de ända till tansinne, ville för hans skull npp' 
offra stånd, rikedom, anseende, namn och ryk*e 
och trodde sig dermetl göra sig sjelf, — hono«> 
och ännu en tredje lyckliga. ”Herman är dock 
blott en menniska!” — tänkte han.

— Tala ickeså, kära Tante!—fortfor Alarik ' 
Herman är himmelsridt långt ifrån en usling. Han 
är långt öfter hrad Tante tror, långt öfter de 
flesta menniskor, och, om Tante kände honom,
— hans hjerta, — hans grundsatser, —hans —

— Ack, jag är ledsen, både att höra talas om h®' 
nom, haos hjerta, hans grundsatser och alla han9 
öfriga egenskaper! — sade Amiralskan, med mera o- 
tålighet, än hon någonsin brukade visa — J3t>
tror, han har alldeles------------ fascine vos yeU%,
à tout le monde ici!------- Möter mig icke W’11
wåg,--------äfven i denna stora bedröfvelse, då
han kunde hafva annat att tänka på, med en pa~ 

negyrique, — — öfver hvem? Jo, öfver Informa* 
torn. Du, Alarik, af hvilken jag minst väntat det» 
sjunger högt hans lof. Ulla, det stackars kräket, 
är dödligt kär uti honom, och jag rodnar af grä-



mdse och harm, när jag blott tänker på alla tie 
ord, da yitrat, min käraste Blenda. —*— Ack, det 
är en härlig frukt af det rosade, eviga landtlifvet, 
der man blott ser inenniskorna en och en! — Det
ta hade aldrig kunnat inträffa i verlden, — der 
verldsmetiniskorna borde vara, oin de vore der de 
skulle, likasom landtfelket bör vara och förblifva, 
der de äro.

Blenda teg. Hon hade i alla tider varit mo
dern så fullt undergifven, och denna hade i sin 
magt icke alltid de rätta orden, men just dem, som 
skalle verka till det ändamål, hon åsyfiade. A- 
miraUkan hade med sina slutreflexioner något för
delat det obehagliga intryck, som, — hon kände 
det sjelf, — början af hennes meddelanden ver
kat på så väl Blenda som Alarik. Hon visste bätt
re än någon, att allt, hvad man anför i sin sak 
— under ett utbrott af vrede, eller blott och bart 
missnöje och otålighet, försämrar denna samma 
sak, i stället att förbättra den. Hon ångrade så
ledes alltid, oc!» nu äfven, när hon kunde förebrå 
sig ringaste öfverilning, och beslöt nu att gå till 
sitt mål på en annan, lämpligare väg. —

— Otn han,-------denua unga Wilson, som mä
ste hafva verklig förtjenst, när alla så berömma 
honom, — om han älskade dig så outsägligt, sona 
du tror och tänker, — återtog Amiralskan efter 

I en stunds tystnad, och når hon såg, att Blenda
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teg- alltjemnt, — om It a n icke vore klok och san
sad nog, für alt sjelf inse, att dina orimliga pla
ner, min goda Blenda, ä ro overkställbara, äro verk
liga chateaux en Espagne; — och att, för en ung, 
»bemedlad gosse i lians sphère, gn frånskiljd förp 
iiäm hustru, utan förmögenhet, och med ett par
års försteg i åldern,--------är just ingenting att
fika efter, eller tacka för;------- om lian icke in
såg detta ganska tydligt ändå,-------»äger jag, —•
hvårföre gjorde han sig färdig att resa ännu 1 
morsondag, när ingen .bedt honom derom, när 
ingenting tvingar honom dertill, utan när din malt 
tvättom — persuaderat honom, mer än han nå
gonsin horde, — — att sladna qvar? Men han är 
obeveklig.

— Är det så, Alarik? — — sade Blenda med 

matt röst, vändande sig till väniien. Alarik hann 
ej svara, att så var, fast andra motiver styrde 
Herman, utan modern fortfor i ändå mildare to», 
ehuru intet ord af de förra, oaktadt de kunna 
tyckas hårda, varit sagda med annat än ytterst» 
sagtinod och måtta, såsom hennes eviga vana de1 
'ar, och Ii vilket gjorde henne så trovärdig i all

mänhet:
— När har min Blenda, min goda, älskade och 

hittills s| ömma och lydiga dotter, börjat atf 
tvifla på siu moders ord?

— O, Gud! — gade Blenda, med sammanlagda
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liänder och höjd blick — O, Gud! Du, som Her
man lärde mig äIska och tillbedja, ; förbar
ma dig iifver mig, gif mig styrka och mod, om
så är, om så kan vara, — att,------- att Herman,
------- Herman — stötte mig —-------------- Dock
dej, det ordet må ej gå öfver mina läppar, den 
tanken ej ingå i mitt hjerta! Låt mig då heldre 
eu"t trilla, — — låt mig behålla min silla, hvad 
Herman beträffade! Låt allt få vara som det är,
_____ lät mig blott få tro på Gud och Herman,
— _ och jag viil gömma min kärlek och min
djupa, bittra sorg i botten af mitt lidande hjer- - 
ta! Ö, det måste väl brista snart!

Nu var Amiralskan nästan nöjd. 3Nu var Blen
da åler delta seka barn, som böjdes, hvart man 
ville, fast denna gången al långt skönare, ädlare 
motiver, än modern gaf sig ro betrakta. Nu in
såg modern, att hon vunnit seger, och att det blott 
för henne återstod att icke släppa eller lemua 

, Ht ridsfältet, inan det var tomt och öde, och för 
Blendas lif fruktade hon icke. Hon visste, hsad 
deti mogna erfarenheten alltid vet, att få äro de, 
som dö af sorg eller kärlek, tvärtoin, de
näro, när de ej långsamt tära, och detsednare — 
är sällsynt nog;------- man skall dessutom af nå
got dö,------- och tusen gånger heldre (loden än

vanh'edcrn!
Så trodde Amiralskan,------ så tänkte hon,
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och äfcen på henne må ingen kasta första stenen 
utan litet betänkande.

— Men jag vill taga afsked af honom — sade 
Blenda med matt, knappt hörbar röst oeh till» 
slöt sedan ögonen.

— Det må du gerna, — sade modern ömt och 
gjorde sedan tecken åt Alarik att följa sig, ty na 
var Ulla inkommen, och Blenda tycktes ligga i en 
dvala eller slummer, or hvilken man visst ej bor
de störa henne.

— — Alarik! — sade denna behjertade och 
sluga tpinna, när de voro allena i ett annat rom.
— Alarik! — — Huru i Guds namn har saken 
kunnat komma till denna förfärliga punkt, och 
det på ett knappt år? Ack, min Gud! hvarföre 
leranade jag henne i Julas, då en svag aning dock 
redan kastat oro I min själ! Dessutom horde jag 
trott på min experience i det fallet och rättat 
mig efter den besynnerligt egna impression, sort» 
denna unga man genast gjorde på mig, vid dess 
aldra första anblick. Att han skulle behaga hvar 
och en, och särdeles hvarje qvinnoöga, det med- 
gifver jag gerna; men icke förthy — — var det 
uågot hos honom, som talade om dessa rnenniskor,
— — goda i sig sjelfva understundom — 
mais qui portent malheur. — — — Detta tänkte 
jag redan då, och nu har denna présentiment 
förfärligt gått i fullbordan.



Ack, kära Tante! — sade Alarik otåligt, men 
ändå mycket undvikande, ty han var från barndo
men van att med största vördnad och en viss 
beundran anse den goda, älskvärda Tanten, hviiken
alltid älskat honom sona en egen son------- ”som
man säger”.------- Ack, kära, goda Tante,----------
tänk icke nu pä Tantes aningar i vintras, som him
len g ii ve alt Taute hade förvandlat i Cpprigttga 
varningar för vår goda, älskade, men föga lyck
liga Blenda! Ty hennes make är,------- h v ad man
.ock deremot inå invända,--------icke mer och ieke
mindre än en greflig stock, och hädanefter blir hen
nes lif rätt litet afundsvärdt, — Nej, lemnom al
la förutsägelser och aningar, och lålom oss nu 
ileldre tänka på medel att göra allt åter så godt 
och lugnt, — det efter en sådan storm kan blifva!
------- Och deruti ingår, framför allt, att Icke för
liårdt bräcka den arma olyckligas redan så qvalda 
hjerta.

— Det har jag redan uttänkt och beslutit! — 
Tror du, alt dertill behöfdes timmar och dagar? 
Det var just derföre jag bad dig följa mig. Gå 
au blott genast efter den unga mannen och lem- 
na det öfriga åt mig!

— Ja;------- men, bästa Tante! — sade Alarik
bestämdt och manligt — icke ett enda ord till 
den ädla Herman, — — som en hårsmån öfver-

Stands-Paralleler, III, 19.
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skrider sanningens heliga gräns, ty derlill är lian 
'ida för god; och jag för min del skulle icke el£
enda ögonblick villjft låna mig till------------

— Orda icke vidare deröfver nu, när tiden 
skyndar! — sade Amiralskan, ytterst beslä nid t och 
allvarligt, men med sin vanliga mildhet i tonen
__ [Ivem i all verid talar om lögn och bedrägeri
och några theater-intriguer'# — När liar du fun
nit mig någonsin begagna mig af dessa medel# —
_ Aldrig! — — Och icke ämnar jag börja nu.
Den, som snart vill vinna goda ändamål, — måste 
ju äfven söka rakaste vägen.

Alarik var nu till en del lugnad och gick för 

att söka Herman,
Aftonen hade imellertid långt framlidit, och 

Ilerman hade gått upp och ned i parken med sti
gande oro öfter alt aldrig få se Alarik komma. 

Slutligen mötte hatt honom.
_ j\Tå,__sade Herman — huru är det med henne?
__ Som förut till kroppen, men illa, — illa

till själen! — genmähe Alarik — O, min Gud! 
Herman, livad det plågar mig att se denna v a reise, 
som iae så älskat, allt ifrån mina spädaste dagar, — 
se henne så lida, — så marieras, och ändå icke 
veta en rimlig utväg att trösta och lindra henne!

— INärnner hon mig någonsin'# — frågade Her
man med en mördad kärleks sista lefvande oro. 

— Dig! — — Ack, den arma tänker blott på
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elf g och på Ts va tl hon förlorat, och detta är 
just det aid ra värsta. Men kom nn och följ mig* 
Min Tante önskar tala irted dig, Herman, och då
«kola »i alla tre tillsammans — — — —-----------

— Head vill hon mig'? — inföll Herman, med 
en anstrykning af o'illja — Mitt hjerta tycker sig 
icke hafva något otaladt med denna tjvinna. Hon 
har vanvårdat den skönaste, den bästa vinkeln af 
sin härliga dotters — — ända så förträffliga hjer
ta. I lo ii tnå skylla sig sjelf för mycket af det 
onda, som hennes ädla dotter lider. — Ilon liar 
dessutom fockat denna sin dotter i en fälla, — 
ty jag vädjar till dig, om Blenda någonsin af e- 
gen smak — valt denna make. Jag tycker icke 
om denna Bfendas moder, — som alla så rosa. —
— Förlåt mig, Alarik! — J detta ögonhliek vika 
alla små betänkligheter och consideralioner. Jag 
säger dig upprigligt, att jag älskar henne icke.—
— Jag har intet att säga henne. Hon förstår ic
ke mitt språk; jag kan aidvig lära mig hennes. 
Min bestämda föresats rubbar hon icke en hårs
mån. Htad behöfva vi då orda i ett ämne, som 
plågar mig att tala med henne om?

— Och hvad är nu din föresats? — frågade Alarik. 
— Att resa, och det så snart begrafningen 

Sr förbi, efter man derpå tyckes lägga någon 
vigt, och sedan jag sagt Blenda mitt eviga, eviga,
— men varma och hjerliiga farväl. Och till det-
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ta «kall du i öfverinorgon bereda mig ett tillfäl
le, ty det kan du.

Längre hunno ej de båda vännerna fortsätta 
sitt samtal, förrän Amiralskan, otålig öfver de
ras långa dröjsmål och anande, att hon skulle fin
na dem båda i parken, efter hon från fenstret 
såg Alarik taga vägen ditåt, — beslöt att leta upp' 
dem derstädes och stod nu plötsligt framför demv

Nu var det omöjligt för Herman att undvika 
det samtal, som lian så gerna undandragit sig, 
ty Blendas moder började genast, och det i en 
ren, bestämd ton, som äfven genast stämde Her
man något mera till hennes förmån.

— Tiden är kort, Herr Wilson! — sade hon —» 
ögonblicken äro dyrbara, orden böra således spa- 
Tas, och handlingarne tala så' mycket mera för 
den enda goda och rätta saken, — ty en sådan 
kan blott vara en. Min goda dotter, — fortfor 
bon -— troligen förvillad af sjnkdomen, af febern, 
af sin sorg — och af ett phantastiskt löfte, som 
bon under höjden af allt detta gifvit sig sjelf, — 
om icke eder, — — — hon har nn talat med mig 
i ett ämne, som jag meiste motsäga henne uti, 
både som moder, förnuftig menniska och Christen. 
Jag har nn temligen lyckats att återföra henne till 
känslan af hennes pligt och hennes skyldigheter, och 
till de uppoffringar, som allt, —■ ja, allt bj uder hen - 
ne att göra. Med hennes ljusa blick, på hvad som
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Sir rätt och orätt, och med henne« milda, vetta 
sinne var detta föga svårt. Men nu återstår blott 
ett — farligare än allt annat: Hon vil! säga eder
farväl! — —--------Da upprifvas å nyo alia sår;
den andra villan blir må hända mångfaldigt värre 
ätt den förra. Ännu äro det blott — vi tre, — 
som känna hennes olyckliga hemlighet; men hvem 
kan ansvara, att under hennes brinnande feber 
icke ett utbrott kunde ske, som väckte misstanka 
hos hennes make, — hetmes svägerska,------- do
mestiquer! — Och dessutom,--------hvem ansva
rar oss, alt honaslode ut med en sådan stund i det
ta svaga tillstånd, som sorg, oro, nattvakor och 
sjelfva den frätande sjukdomen försatt henne uti! —
— flvem kan väl beräkna aila de förfärliga följ
derna af ett sådant farväl, i en sådan stund!

— Ers Nåd ville då, att jag sknile dröja? — sa
de Herman ined yttre hignr me» med ett hjerta, 
så Fullt af ångest, oro och smärta.

— Nej, Herr Wilson!------- Jag vill, att ni skall
göra mera, — långt mera ändå! — — Göra nå
got, som få menniskor vore i stånd till, utom just 
de få, som äro starka och se nog klart, för att 
alltid veta, hvar det rätta och det bästa är. —
— Ni förstår mig säkert:-— — Jag vilt, att ni si 

resa! — — — Det är ordet.
— Ulan afsked! — utropade Herman, med den

na smärtans skärande röst, som d’en första kärte-
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len utpressar vid blotta tankan på en skilsmessa
utan afsked.--------— Aek, det är eld, som hela
Jifvet ligger i detta afsked, utan må sedan skil
jas för evigt eller 1)Jott för en stund, — — — 
man har dock fått säga hvarandra detta: — ”Far
väl!” — — som sedan under en hel, lång, brokig 
lefnad ljuder och återljuder med ett echo, htil- 
ket aldrig rätt förklingar.

— Ja, — — utan afsked! — sade Amiralskan 
långsamt och högtidligt.

— Tante! — sade Alarik allvarligt— Minns Tante 
vår öfverenskommelse?------- Intet bedrägeri å nå
gon sida! Blenda fick ju Tantes löfte, att---------- -

— Oförnuftiga menniska! — sade Amiralskan 
litet häftigare, än Alarik någonsin sett eller hört 
henne — — Vill du, att man skall behandla en 
sjuk, en i brinnande feber och yrsel liggande va
relse på samma sätt som en stark och frisk menni- 
ska, — med alla hennes själsförmögenheter oeh sin
nen orubbade? Ville du, att jag skulle neka ben
ne detta, för att dermed kullkasta allt, hvad jag 
förut uppbyggt? Ack, nej! Det arma barnet — 
— tilläde Ulendas moder vekt och sorgligt —■ 
mdste man i denna stund bedraga, om man verk
ligen älskar henne och vill hennes sanna väl.

— Bästa, dyraste Wilson!—sade hon, bedjande, 
vatidande sig till Herman — Hör en moder, «om 
her eder, — och som. under hela sin lefnad
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skall känna sig tacksam für denna,------ jag med-
gifver det, — grufliga uppoffring, som hon for
drar; — — — rasa res, — res härifrån, ju förr 
dess heldre, — och tro, — var öfvertygad, att ni 
dermed befordrar den arma, lidande varelsens väl,
— och att ni dermed gör rätt, både inför Guds. 
och menniskors domstol! — — — Åck, under an
dra, — olika förhållanden, —fortfor hon med det
ta oemotståndliga behag, soin var henne så eget
— huru gerna, — huru nöjd skuile jag icke slu
tit eder till mitt hjerta, kallat eder min son och 
bedt eder — — stadna qvar, — stadna för evigt!
------- Men nul — — Nu ber jag eder, — gode,
ädle yngling, — — — för hennes skull, som ni 
älskar, — — som älskar eder, — — — res!------

— O, min Fru! — — Ni vet icke, hvad ni ber 
mig om! — sade Herman och satte händerna öf- 
ver ögonen, för att de icke skulle blifva honom 
öfvermägtiga.

— O, jag vet det, — för väl, —förval! — gen- 
mälte Amiralskan, med denna röst, som skulie be- 
vekt en ste»,------- så mycket mer då ett hjer
ta, som älskade hennes barn, hvars röst hon nä
stan lånade — Ädle Wilson, äfven jag vet det, — 
äfven jag har varit ung, — —- äfven jag har äl
skat och förlorat, — — hjertat ville brista; —
men ----------- det var en magt, som höll mig vid
mod, — som gaf mig kraft och styrka.
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— Nå väl! — sa«?«' Herman, me«? «amtad styr
ka — — Må da denna magi, — — ewt det är den
samma, som jag menar, — må tien liften täliif- 
»a mod och kraft ät mig — — — oclt heim»-!
Välan, — sade han, med bücken åt höjden-------
för din skull, o, Herre öfter molnen!

— Jag reser! Ni isar segrat, min Fm! — til
läde lian, lugnare, och efter ett ögonblicks tyst
nad — Jag reser i denna stund! — Måtte ni ic
ke slagit ttänne hårda slag j>a en gång£

— Ädle, — förträfflige yngling! — sade Ami
ralskan, badande i verkliga tårar — Ovanlige un
ge man! Ni är ända bättre,, än livad man för mig 
afmaiat eder. Ni har gjort mera för d'en ni äl
skar, äu ni kat» tro och föreställa eder,--------och1
må detta vara mitt sista fartai,------- tills en gång
i framtiden, — tills lugnare, bättre tider, — — 
ty sådana komma efter stormen! Tro min mog
nade erfarenhet! Fa rväl, gode, ädle Wilson! Gud1 
tare med eder, — nu och alltid! — — — — och 
Iron ilade bort.

Ht ad veritlen var tom och naken i detta i>- 
gonbliek för Herman! Han stod en lång bitter 
stund stum och stilla, som en bildstod, — — — 
tanklöst stirrande efter »len för länge sedan för
svunna qvinnan, son», — — i själ oeh hjerta glad 
öfter sin seger och kännande menniskoina till
räckligt för alt veta, det ett löfte af Herman tar 
detsamma som en helig ed, — mi skyndade upp 
till sin dotter,, ht ilken änntl tycktes slumra på 
samma sail. Hon stängde alla dörrar, stadnade 
allena med Ulla inne hos Blenda och lät ii!Käg»v 
att ingen, — eko det vara må, fick störa Gref- 
viiniaiis sömn.



Hon liar rain ed! ~ sade Herman slutligen, 
och kastade sig till vännens hröst, och tryckte 
honom krampaktigt til i sitt manliga, men lidande 
hjerta — Hon har mitt heliga löfte, och ett så
dant har jag ännu aldrig brutit, det må då vara 
röfoadt ifrån mig huru sorti helst. — — Jag reser,
— — reser i denna stund, ty den nästa — kun
de jag det kanske icke! O, Alarik, säg henne, — 
säg henne en gång,------------------— dock nej! Säg

— — — Du kunde dock icke säga en mil
liondel af hvad jag i detta ögonblick känner —
— och lider.------- Men, älskar hon som jag, —
— så vet hon det, känner det — — och dignar 
må hända under bördan af denna, —• allt annat 
förqväfvande, — känsla. Farväl, Alarik! — Träf
far jag dig någonsin mer i lifvet, så måtte det 
blifva under ljusare augurier! — Träffar jag 
dig icke, — så tänk någon gång på mig! — Jag 
glömmer dig aldrig! Jag glömmer aldrig, att det 
fanns en man af ditt stånd, som, — när jag rått
liirde att förstå honom,------- föraktade fördomar
och falska opinioner, en man, med nog styrka, 
nog ståndaktighet att älska Blenda och ändå ic
ke hata den, som hon älskade, — att det fanns 
en man, med manligt sinne, fria åsigter, religion, 
seder och ren, oförfalskad fosterlandskänsla,— —
och detta allt, —------- hos en man af din caste,
som jag, — dåre, hittills både hatat och föraktat.

Alarik tryckte hans hand till svar, men Ilade, 
inga ord till alia de mångblandade känslor, sona 
på en gång bestormade honom. Han hoppades ett 
godt slut på alla dessa sorger; men han trodde ic
ke derpå, och detta ögonblick egnade sig mindre 
än alla andra att deroin samtala med Herman.

De båda ynglingarne följdes nu med snabba, 
ilande steg nr parken. Tillsammans gjorde de al
la anordningar för Hermans snara afresa, som
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tienne, af tirsen orsaker, ocîr sin egen befarstfo 
svaghet a 1 dra inest, icke ett ögonblick tille t)|ip- 
slijuta titöfver nöd t sndigbete».

Alarik åtog sig att für Grefveii gifta Her
mans afre«a någon rimlig firg, och detta var just 
icke så svårt: Grefveii rar af detr arten folk, — 
son» aldrig taga någon sort skal, men väl alla sor
ter ursäkter, bara ds äro od mj ukl och k Inkl ställ
da.. Delta kände Alarik nogsamt, o el* för den go
da sakens skull, — — som lian IrOtlde eller åt
minstone hoppades befrämja, ehuru det skar ho
nom in i själen, att man skulle bedraga Blenda, 
— — lofvade han ställa allt på bästa sätt till
rätta hos Grefven.

Fram emot kl. 12 om natten var allt redo. 
Hermans t agn höll långt bakom stallgä rden. Alarik 
följde honom tigande dit, sedan Herman likväl 
tryckt en het »fskcdskyss på h vardera af de små 
inslumrade ängUrnes panna,, omkring h'ilka nu i 
detta ögonblick rådde graftens fullkomliga lyst
nad och en dysterhet, som till och med hade nå
got hemskt uti sig. Ljusen bruurio med sa lång* 
veliar, blommorna sågo vissnade och falna tit. — 
-— Det var så mycket död pä denna lilla punkt 
församlad,. — — och endast af de döda tog Her
man ett döende farväl.

— O, att jag skulle stjäla mig härifrån, som enr 
tjvif om natten! — sade Herman, när han för al- 
dra sista gången gick öfver tröskeln på del Gref- 
liga X:iska stamgodset!

Hvad de voro him meist id t skiljda och olikæ 
— de känslor, med hvilka han beträdt denna trö
skel för ett knappt år sedan! Och, så mycket
lefde då, som nu var doth!'------Så mången sorg
lefde nu, —- soin då icke var till. Jlllt så förvex- 
ladt och olika.

Ë» en tia blick unnade lier man sig att v id



medgåefldet till stallgården kasta npp til! feueren 
af de rum, som Blenda bebodde. En af de ned
fällda gardinerna rörde si g litet.------- Herman
spratt till! O, huru ofta hade han ej sett detta 
lilla phettomen frätt sitt fettster! —— Nu voro de 
Blot, — — alla dessa små, — — små, — tuen o- 
Sndliga, likasom oförgätliga — kärlekens njutnin
gar. Nu »ar allt slut, — utom tjvalen och de 
sorgliga minnen.

— Farväl för sista gången, Alarik! — — var 
allt, livad Herman förmådde säga, när han hastigt 
som en blivt kastat sig upp i vagnen och fattat 
tömmarna — Farväl! — Lef för henne! — Trö
sta henne, lugna henne!------------------------------------
__ och nu gingo hjulen redan j tusentals hastiga
cirklar.

Alarik stod några minuter — stilla, — lika
som fastgjord, — såg med våt blick efter Her
man, men ilade sedan derifråu och tog vägen upp 
för den lilla trappan, s.om ledde till BJeiidas ytt
re ruin.

— Tyst, — gå sagta! — sade Amiralskan, som 
stod vid fenstret och bakom gardinen åsett Her
mans snabba af resa. Alarik smög in på tå och 
stod tyst och tankfull bredvid sia Tante, lyssnan
de, likasom hon, till det allt mer och mer sig af- 
lägsnande bullret — oeh åskådande, likasom hon,
— det tjock t damm-moln, som ännu —i det skar
pa månskenet stod qvar efter Hermans åkdon.

— Nu böra vi tacka Gud! — sade Amiralskan, 
när damm-mo!net sagta lade sig — och försvann.

— Ja väl! — svarade Alarik, ined djup smärta
— Men icke, om Blenda dukar under för sin sorg!

Amiralskan teg länge och begrundade. Slut
ligen sade hon, efter en läng och mogen öfver- 
läggning inom sig:

— Jo, — — — kära Alarik! — — — äfven dd.



Mamma lilla! —• ropade Blenda, med matt,
knapps hörbar röst, från sängkammaren-------Nu
slog klockan ett! —-------— Nu är det ju på i mor—
lion, — som jag får se honom, och säga honom:
Far» ä i?

Amiralskan skyndade in till sin dotter, ock 
Alarik slog sig häftigt för pannan och ila.de ut i 
den kalla nattluften.

mm '

Och hvart reste Ilerman? — — — — Det
visste han icke sjelf. —-------- ------Huru skulle väl
vi då veta det? — — Men, om vi framdeles fä 
veta det och vore sinnade att dertor viilja redo
göra, — — — skulle det väl då finnas någon en-
da, som tackar oss derför?----- ----- Äro icke alla
sä förbittrade, öfver att ha läst så mycket, och 
veta så litet, om deras framtida öden, som man 
framfört på scenen, utan att föra någon enda —- 
(utom de små barnen) —derifrån, utan att låta 
personalen, uppställd i en rad, bocka och niga för
publiquen, när rideauen, efter en femte act,-------
nedfälldes^ — — — Det Rr ju för illa gjord t!? — 
— — — Åtminstone blir icke författaren fram- 
ropad på avantscènen, så mycket är säkert. Knap
past nog Herman! Det är illa! — — — Ty det 
skulle inan likväl af många orsaker önska.

Slut.
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