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De narkotiska njutningsmedlen.

Men utom de Caffeinhaltiga ämnena eger
knappt något annat njutningsmedel styr
kan att förlänga ämnenas förvandling i så
hög grad som kokan, en växt hvars blad
såsom dagligt narkotiskt njutningsmedel,
ännu hittills blott skall tuggas af de infödde indianstammarne i Bolivia och Pe
ru. Man beräknar att ungefär 10 millio
ner menniskor skola vara begifna på njut
ningen af koka, hvars narkotiska princip
ännu icke blifvit chemiskt utrönt.
Likasom Abysiniern och Araben dric
ker kaffet och dessutotn bladen af en bu
ske (Cdastrus catha) Kath som the; lika
som Nubiern låter tillreda sig af den fri—
gifna slafvinnan en vinaktig dryck, Buza,
som flickorna kalla ”Om Bylbyl” (näkter
galens moder), emedan den retar de deraf berusade till sång; likasom innevånarne i Syrien, Levanten, Persien, ända till
Buchara och på många ställen i Indien
berusa sig af haschisch, beredt af hampa
och likasom opiumsaften af vallmoplan
tan, hos orientalerna, och sydasiaterna in
tager våra spritdryckers plats; likasom
Kineserna hafva théet och Indiens invå
nare araka- och betelnöten; likasom Malayerna njuta ruspepparn (Piper methyslium), njuta invånarne i Kamtschatka och
östra Sibérien flugsvamp; likasom nu nä
stan alla jordens nationer bruka tobak,
så hafva La-Plata-gebietets invånare sitt
maté~ eller paraguaythéet; så har guaranan, beredd af Pauttiuia sorbilis, som in
nehåller ett caffein liknande ämne, sitt
hem vid Amazonfloden, så hängifva sig

När man betänker, huru etor konsum
tionen är af dessa rusgifvande medel, hvilka Dr. Ernst von Bibra under namnet '’nar
kotiska njutningsmedel” underkastar en
mångsidig betraktelse, till hvilken ofant
lig myckenhet kaffe, the, haschisch, ka
kao, betel, tobak njutas, sä skall man in
se den höga betydelsen af dessa ämnen
för menniskoslägtet. Det existerar ej nå
got folk pä hela jorden, som icke i dag
liga lifvet förbrukar en eller flera af de
samma, af hvilka kanske blott kakaon eger någon direkt näringskraft. Det måste
alltså ligga något djupare till grund, och
begreppen mod och härmningsbegär kun
na här ej ensamt åberopas. Naturen har
uppenbarligen genom inplantandet af en
instinktliknande drift hänvisat menniskorna till att begagna något sorgdöfvande
medel och att då och då dricka ur Lethes
bägare, för att åtminstone på några stun
der glömma bekymmer och sorger. Det
ta menniskornas behof erhåller en djupa
re betydelse derigenom, att de narkoti
ska njutningsmedlen verka fördröjande
på ämnenas förvandling i kroppen. Så
lunda erhålla vi en viss rättighet att be
gagna dessa ämnen, ty missbruket upphäfver icke dess visa begagnande. Den
fysiologiska verkan är beroende af hvart
och ett medels egendomliga beståndsdelar;
ty man har i kaffe, the, paraguaythe, guaranava funnit caffein, i kakao theobromin, i haschisch kannabin, i opium mor
fin, i spikklubba daturin, i tobak nikotin.

XI årgången
också Peruanerna till njutningen af ett egendomligt berusningsmedel: de tugga,
under det de lättjefullt ligg i mellan sko
gens träd, de lätt berusande men för hel
san mycket skadliga bladen af kokan
(Prytliroxylon). Då Spanjorerna efter Pe
rus upptäckande trängde längre fram i det
inre, funno de ymnigt odlad en växt,
hvars nytta de ej beprepo. Busken lik
nade vår slån, har som denna hvita blom
mor och blef 7 à 8 lot hög; dess blad
voro från, till 1 V2 tum långa och ljusgrö
na. Infödingarne berättade mythiska sa
gor om vextens ursprung. Manko Kapak,
solens gudomlige son, hade för urminnes
tider sedan nedstigit från Titikaka-sjöns
klippmurar och utgjutit sin moders ljus
öfver landets arma invånare; han hade
bragt dem kunskap om gudarne, lärt dem
nyttiga konster och åkerbruket. Tillika
hade han hegåfvat dem med koka, denna
gudomliga krydda, som mättar den hung
rige, förlänar den trötte och utmattade nya
klafter och låter den olycklige glömma
sina bekymmer. Spanjorerna sågo, huru
landets furstar befordrade kokans odling
och huru de förknippade religiösa bruk
med dess kultur. Redan vid den tiden
utgjorde kokabladen en betydande handels
artikel. Men snart förbjödo de nva eröfrarne begagnandet af koka, såsom hed
niskt, och ett kyrkomöte förklarade det
samma 1567 för afgudiskt. Men då span
jorerna sågo, att de som slafvar begagna
de inlödingarne icke voro i stånd att för
rätta de dem ålagda hårda arbetena om
Sa fortfor del ända till dess all jag från

DET AFBBÜTNA BRÖLLOPET.

afresle till akademien,

gymnasiet

en tid af öfver (re år

linder

(Episod.)
jag

vistades

vi

derslädes, efterhörde

”Om dig en flicka sviker
Och med en ann’ står brud,

andras tillstånd,

Ej är det värdt du skriker:

vi lefde i fullkomlig "okunnighet

än

mindre

icke ens

skrefvo

till

hvar

hvarandra:

om hvarandras öden.

"Himmel!” eller ”0, Gud!”

Jag hade genomgått

err prosten talte,» säger Runeberg, och så säger förfallan 11 med . . .
Helt nära intill mitt föräldrahem bodde i min barndom en gammal militär med
sin hustru, hvilka hade en

liten Rotter vid namn

Klara.

Denna

flicka var utom-

ordentligt liflig och läck,

medan vi, som jag nämnde, icke bodde långt ifrån hvarandra, voro jag och hon nästan

dagligen tillsamman och

’•

Fastän vi voro blotta

uppstod oss emellan

barnen,

ett förhållande af innerligare

natur, hvaraf följden blef alt vi, då ingen hörde det, kallade hvarandra »fästman» och »fästmö» och förlofvade oss

så i hemlighet.

att

skrifva till

Vid

afskedet mellan

hvarandra

punktligt de första tvänne åren, men sedan kommo och besvarades

de vid tredje årets slut alldeles upphörde.

första grunderna

till milt

och slod åter

bibringat

under

oss

dagen

min bortavaro.

brefven med allt större

förut gölos bittra
Detta

oordentlighit, till dess

Detta härrörde icke deraf att t. es. någon af oss hade

annan, men å min sida kanhända af en liknöjdhet,

dessa bref, hvilka alltid voro af samma innehåll.

som

gjorde att jag icke fann

skedde ock

något

fästat sig vid

bebof eller nöje af

mig de

vetande; nu var jag der för

att undergå preslexamin och derpå invigas till det heli

ga kallet.

Dagen

efter

den

akten

högtidliga

salt jag på m

vanlig skjutskärra pa vägen till mina föräldrar,

Tiden kom alt jag som andra skulle resa till skolan.
tårar å ömse sidor och vi öfverenskommo

dimissionsesamen

inom portarne af den stad, der jag

efter nära fyra års frånvaro
längre lid få vistas

der;

i en af stiftets sydligaste

ty

från
min

gärt mig till adjunkt,
vardt beviljad.

fädernehuset för en
far, då

församlingar,

tydligt till aren kommen och hade
hvilken

för alt

kyrkoherde

var redan be

af konsistorium be

skäliga

ansökan honom
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de ej fingo förtära koka, började de tillå

och med rekommendera koka

ta, ja till

tuggande.

bladens

Sålunda bibehöll sig

detta njutningsmedel ända till närvarande

het eller till och med ett utbrytande ovä

hänvisat på den verkan,

der att då uppskaka Indianen ur hans o-

vecklar mot de åkommor som framkallas

kokan ut

som

Det

vid bestigandet af höga berg.

drägliga flegma.”

Äfven måste den resande, för att bibe

illa

mående, som uppkommer vid en höjd af

hålla sin ledsagares goda lynne, unna ho

6—12000 fot öfver hafsytan, kallas af In

nom samma förmåner, som egendomsher-

dianerna i Brasilien punasjukdom, och ger

rarne bestå sina arbetare,

nemligen fyra

sig tillkänna genom äckel, vedervilja mot

sta grufarbeten genom kokan. Hvarje gruf-

gånger om dagen sådana tidsödande hvi

mat, törst, uppkastning, häftig hjertklapp-

egare i Peru

lostunder.

Aldrig har det lyckats att af-

ning, tungt bröst, svindel, hufvudvärk, då-

som

ning, blödning, undvikes och öfvervinnes

tid.
Ån i dag söker bergsmannen att steg

ra sin

ihärdighet och kraft lör de tyng

sina arbetare tre a

tillåter

fyra hvilostunder om dagen; dessa egnas

vänja en

ät njutande af det vederqvickande koka-

kallar denna

tuggandet. Arbetaren skyndar till ett stil

från hans böjelse,

upptager ur sin skinn

la, aflägset ställe,

torra blad, uppblandar dem

några

pung

med litet växtaska, som han bär bos sig

i en liten

formar det hela till en

flaska,

liten kula, den han lägger i

munnen och

långsamt tugger eller suger. Senare tages

och

portion

en ny

och stärkt till sitt arbete,

karlen munter

utan

derefter begifver sig

att

hafva

njutit

egentliga

föda.

Dylika

den alldraringaste
hvilostunder tar

så

Coquero,

heldre villig

njutnings

afgjorda

och han

blottställa

att

på det oumbärligaste.

mått när lifvets

1827 till 1832, berättar åtskilligt obehag

”Osällskaplig ligger en indian utsträckt

i skuggan och tar då och

då några blad

sig

Coqueron

äkta

till

vrå

eller

Efter en två eller tre da

oemotståndlig.

gar vänder han vanligtvis tillbaka,

kan hämnar

blek,

efter denna

Begagnandet af ko

sig alltid på helsan och till
bemärkt

och

uttuggade

ersätter de

Om en resande

har

bladen

behof

med nya.

aldrig så brådt om,
högljudda otålig

förmår hvarken dennes

het var vid middagstiden.

efter

luta

Den

junisolen ka

visar sig ge

I fysiskt ofseende

igenkänner

man Coqucronen på ett ombytligt ocli vre

sigt lynne och

på begäret

att

söka en

samheten. Hans ansigtsdrag bära pregeln

Hufvudet bkf mig tungt och vid

skramlande kärran,
min skjutsbondes

trötta

och

entoniga sång insomnade

andan, än

de

af

icke

och

besvärades till

hafstranden. Ja, jag
med

jag

hvad

rörelse vid

skulle haft vid en lika stark

anfall af

hufvudvärk,

hvaraf andra resande plågas.

mätthet

Jag

hade
känsla

och jag försporde

ingen begärelse efter annan föda, till och
med sedan tiden för min

vanliga måltid

redan länge var förfluten.”

Då nu följderna af en måttlig njutning
af koka består

uti fördröjande af ämne

nas förvandling, d. v. s. uti en förminsk

Nyligen har schweizaren Mayer Ahrens

i kroppens

Midi för ställd der vi stjelpt, var, ett

jag hoppas ni tillbringar

stycke

från

som jag förut aldrig sett.

på den

rare för att draga

svå

ning af kroppens förbrukning af föda och

af djup melankoli.

hufvudet

tankar, sall

dekokt

lättfotade vildbrådet utan att hafva

af fullkomlig

vägen, beläget ett ganska vackert, nyligen uppbygdt hus,

olika

hvarje gång,
stark

dan. Pöppig skildrar kokans svåra infly

stade sina nästan lodräta strålar på mig, der jag, med
fullt af tusentals

drack jag

den mer och mer märkbara moraliska ska

vattensot.

saliven

hafsytan,

alltid efter intagen kokadryck en

tilltal blifvit störd, fortsätter han njutnin

han nedsväljer

befann mig 14000 fot

skogen, såsnart hans längtan efter rus blir

ensam

nom dålig matsmältning, gol-, blek- och

under det

”Då jag i Puna

af kokablad. Jag kunde hela dagen klät

någon

Ljudlös, kanske misslynt öfver att genom

timme,

framkallar, då det begagnas som the.

tra omkring på höjderna och’förfölja det

till

tande på kroppen, hvilken

half

yttrar om de verkningar, som kokabladet

ut i

baka

pulveriserad koka som krydda i munnen.

gen vid pass en

Brasilien, i detta afseende

så drager

och med folket har först senare

ligt om vanan att tugga koka:

eller

i

urnan jag gick på jagt, en

onaturliga njutning.

Sydamerika

ge vistades

för brist

öfver

ren.

bereste

sig

själs- och kroppsansträngningar upph ra,

den

af koka

tuggning

blad. Intressant är hvad Tschudi, som län

fordringar

vanliga

af Indianerna genom

förklarar sig

dans trollkraft först då kan kännas i fullt

sig äfren fältarbetaren och mulåsnedrifvasom

vänner,

Alldenstund kryd

darrande, med infallna ögon

Pöppig,

man i Peru

att tåla an-

förmåga

ett par dagar

hos oSs,.^.y.

morgon skall Klara, dotter min, slå brud.»

.

detta ärnade jag

Fram till

åkdon i stället

begifva m;g, för all der låna ett annat

att derpå fortsätta min

för det sönderbrutna, och

ökade

än jag icke på lång lid tänkl på hans dottef; äjj?min-;-.',
dre påmint

mig

det förhållande, i hvilket

fggäog;

vi

stall till hvarandra, så verkade dock hans ord alt med

jag.

Jag hade icke länge sulil

så, förrän jag plötsli

gen blef uppväckt, derigenom all kärran stjelpte omkull,

och jag och skjutsbonden lågo för cn slund öfver hvar

andra i dikel.

Orsaken härtill var all äfven han hade

somnat, och hästen, lemnad åt sig sjelf, velat söka sig
något all

äta,

hvilket

win väl bredvid och

icke

stod all finna

på vägen,

på andra sidan af diket, — ty

när vi hunnit hemta oss från vår, irakade förskräckelse,

funno vi honom,

lugn som om ingenting liändl, sta i

diket och afbeta del gräs,

af detsamma.
när vi åler

som fanns på

andra sidan

lyckligtvis voro vi sjelfva oskadde; nun
skulle uipprisa kärran,

funno

vi dio så

sönderbruten alt den var helt och bålkt' obrukbar.

väg.
ens upptändes i milt hjerla samma

Men ödet hade annorlunda beslutit.
Jag begaf mig fram till stället; men
bkf jag

icke,

då

huru förvånad

emot mig kom — kapten

sköld, Klaras nog stränge fader.

Palm

Han välkomnade mig

kärlek,

brunnit der, lika varm; ty — det vågar

mig med — ingen hade

kärlekens garn:

jag hade

under

som förut

mig i

fängslat

tiden

allt hvad

varit likgillig för

qvinnor och qvinnordelse heter,

smickra

jag

hvilken

»känslolöshet»

och tilläde:
eller »känslodöhct,»
»Hvad frunlimmtrna skola blifva

ådragit
se er.

Hin

gumma

flyttade

från

eder

har

Iraki.

ofla

mig

det

många stickord.

ömsevis
Min

Minns ni

den

hade

till Klara,

märkte jag, hade blott legat

försänkt i en djup slum

mer och behöfde endast

häftig

liden ännu,

en

vakna till sill förra lif. — Jag blef

Jag bugade mig, omtalade milt äfvenlyr och framför

Derpå svarade han:

»Med mycket nöje vill jag

kallades,

kärlek

talat om er, sedan vi

hvaba?»

de milt ärende.

som

öfverraskade att få

uppfylla er önskan; men

anstöt för alt åter

sålunda helt för

sagd.

»Jaså!» var det enda jag kunde

svara

i

min för

lägenhet.

(Fortsättning pag. 1150.)
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strängning och brist pä lifsmedel, sä kun

tagit kokan bland

de man vara hågad önska att kokabladen

tadt kan man dock vänta, att det slutli

läkemedlen

Detoak-

också i Europa måtte införas och på dy

gen skall lyckas att för en längre tid skyd

likt vis användas som dietiskt medel lik

da den verksamma principen i bladen mot

som tlié, kaffe och tobak nu redan allmänt

förflyktigande genom något slags inpack

Den fula bild som Pöppig och

ning, och att man en dag får se våra ar

framställa af omåttliga kokatug-

betare tugga koka i stället för tobak. El

begagnas.

Wedell

ej afskräcka

gare,

får

denna

tanke,

njutning

för utförandet af

emedan ju hvarje omåttlig
elaka följder;

frambringar

ler vi kunna

kanske upplefva den tid, då

vi få se, icke blott kaffe- och

thebordet,

det

utan kokabordet inbjuda till vederqvickel-

allt icke upptagit rusmedlen som sådana
bland dietiska njutningar, ty kulturen reg
lerar småningom begagnandet af desamma.
Om det än är sant hvad Thomson säger,
att det i den menskliga själen gifves en
naturlig drift att svinga sig tillbaka Öfver
de af kulturen fastställda skrankor, för att
ånyo kunna röra sig uti ett urtillståndet
sig närmande halfdjuriskt lif, så är det
dock åter den verkliga kulturen, som en
sam förmår att sätta
naturliga driften.

skrankor mot den

missbruket af spirituösa af-

se, änskönt vi redan erfarit, att den äkta

Lumphandlaren.

håller oss ju icke att tillåta måttlig njut

Coqueron mera älskar ensamheten än säll—

ning af alkoholhaltiga drycker, utan vi til]

skapslifvel.

och med under vissa omständigheter tillstyr

de öfriga narkotiska njutningsmedeln, reg

Redan för lång tid

lerar ämnenas förvandling derigenom, att

Uti en af dessa trånga, fuktiga och
smutsiga gator i Paris, mot hvilka kejsar
Napoleon III sedan några år tillbaka bör
jat föra ett skarpt utrotningskrig, öppna
de sig i jordvåningen till ett bofälligt hus
en djup och mörk gång, som man skulle
(rott föra till någon medeltidens kyrka,
om man icke vid densammas ingång ha
de sett en våg med stora vågskålar af
trä och derbakom några ofantliga lump
högar af den mest olika beskaffenhet och
färg. En anspråkslös skylt öfver dörren
upply ser oss vidare, att herr Thomas B;s
varulager befinner sig här, och numera
tvifla vi icke att det här förefinnes ett
af de mest storartade magasiner, som dag
ligen mottager af kringvandrande lump
samlare alla slags affall, en af dessa bazarer, uti hvilka man träffar hvarje osnvggt
affall ordnadt i klasser ock förvandladt
till en säljbar vara.
1 detta gaps svarta djup såg man ännu
för kort tid sedan inom en liten med glas
fönster försedd skrubb, som bildade ett
slags kontor, en ung flicka med milda
drag, hvars englalika skönhet belystes
af skenet från en lampa som brann hela
dagen igenom.
Det var mamsell Julia B.,
dotter till detta varulagers herre, och det
var svårt att afgöra om hennes skönhet
ännu mera höjdes af de omgifvande osnyggheterna eller om de senare tycktes

mångfaldiga

ka deras begagnande.

Men

tillbaka klagade jesuiten Don Antoni Ju

förbrukningen

lian i sitt verk ”Perla de America”

minskas, så är den

der-

öfver, att icke koka blifvit införd i Euro

pa i stället

för

the och

Det

kaffe.

är

emedan kokan, liksom

af ämnena i kroppen för

i synnerhet

«f nytta

der, hvarest ämnenas förvandling lätt ge

nom ansträngande arbete blir alltför be

anmärker han, när man betän

tydande

detta

mot hun

dess ändamålsenliga njutning skulle allt

ger och törst är otillgängligt för de fatti

så företrädesvis vara tjenlig för arbetaren,

sorgligt,
ker,

att

skyddsmedel

Dess införande till Europa och

ge i Europa, och att våra arbetande klas

och staten skulle hafva vinsten af den all

ser vid deras tunga dagsverkan icke

un

männa arbetskraftens ökande. Man får ej

derstödjas af denna styrkande växt.

Äf-

invända, att det redan förut icke är brist

Don Pedro Nolasco

på narkotiska njutningsmedel, och att man
genom desammas ökande blott åstadkom
mer olycka. Man måste här betänka, att
behofven alltid bli mångfaldigare, ju högre
civilisationen stiger och att öfverailt, hvart-

ven en lärd

Crespo,

läkare,

berömmer

senare uti en

utkommen skrift kokan
derar

den

isynnerhet

rekommen

och

sjömän.

för

1793

En

svårighet för försändningen

li ufvudsa!-lig

och konsumtionens större

spridning tor

de ligga deruti, att kokan, trots omsorgs
full packning, snart förändrar sig och för
lorar

en stor del af sina, ursprungliga e-

genskaper.

Vore icke detta

fallet, hade

läkare utan tvifvel redan längesedan upp
lag kände

nästan

hän man blickar, mångfalden af ett folks
rusmedel olyckligtvis stegras med ökandet
af dess civilisation.
De råaste folkslag,
Peschereerna, Eskimåerna, Buskmännerna
hafva inga rusmedel; men redan Amerikas
Indianer hafva varit måne om, att upp
finna konstgjorda medel för att genom
inbillningens villor befria sig från med
vetandet af tryckande sorger och tunga
arbeten. Civiliserade nationer ha öfver-

fulare tillfölje af den motsats som den
unga kontoristen bildade emot dem.
Det kan väl ungefär vara en två år se-

Svartsjuka och

ka dock resultatet bief dd alt jag skulle glömma Klara

var, skulle viga

ånger voro de känslor, som med slörsta häftighet qval-

och icke bära afvogt sinne till den, som var så lycklig

verlät han dock gerna detta göromål ål mig.

de milt bröst,

mig

illamående.

lag slod tyst,

orörlig och drömmande,

tills kaptenen vänligt slog mig på ajdn och frågade:

»Jag hoppas ni antager min bjudning och tillika blir

alt få kalla henne maka.

min fördröjda hemkomst, skrtf jag dem till och under-

d«n, som sammanlänkar Klaras öde med hennes blifvande mans?»

qvarstanna.

Jag bugade mig djupt, tackade och lofvade.
Fåfängt vore att söka skildra det ögonblick, då jag

om hvad som

en rik, men, som

att älven på henne verkade återseendet; men livar för

träffligt.

Jag lick ett eget rum, dit jag lät inbära mina mobi

lier, och förebärande dt

illamående, som dock till en

del var grundadt, ' begaf jag

mig dit.

yag var, kastade jag mig pä sängen.

Resklädd, som
Oräkneliga tankar

ifb planer genomkorsade mitt stackars hufvnd, af In il

brudgummen,

del tycktes mig, lölpig landlbrukare.

ra lite agg till honom.

dölja våra känslor, och vi lyckades för

På

anhållan öf-

fadrens

prestcrliga

Icke

förrättning.

utan — Gud förlåte mig! — afund, och med en viss

darrning på rösten uppläste jag dc vanliga orden.

Allt

gick i sin ordning, tills jag kom till det ställe, då jag
frågade bruden:

lag märkte

sig sökte vi

hade förmatt mig att här

Följande dagen på förmiddag anlände

Tvärtemot min föresats

återsåg Klara, nu en fullt utbildad skönhet,

Detta var min första

På det att mina föräldrar icke skulle bli oroliga öfver

rättade dem

brudpant.

kunde jag icke låta bli all bä

honom och ville i hvarje

Jag kastade
hans

sneda blickar på

åtbörd se något högst

»Inför Gud, den allvetande, och i denna församlings
närvaro

frågar jag dig

Klara

du vill hafva denna Isak

Elisabet Palmsköld om

Bartolomeus

Vandal till din

äkta man och älska honom i nöd och lust?» —
Då uppstod bruden

till alla de närvarandes billiga

löjligt och narrakligt, något som ingen af de andra när

förundran och någras harm, utsade ett tydligt »Nej!» föll

varande trott sig förmärka: — korleligcn, jag

mig om halsen och utropade:

icke nalkas honom på (It fullt

kunde

förtroligt och vänskap

ligt sätt.

Del var på eftermiddagen .och gästerna

»Dig Konrad

landstfdt,

vill jag hafva

och

ingen

annan!»

voro redan

samlade, jointe presten, hvilken, (fler hvad förut ärpadt

Han tänke sig hvilken
förorsakade.

uppståndelse

Knappast hade någon

denna händelse

hört

omtalas,

än
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dan, då en elegant klädd ung man gick
förbi nämnda magasin och tillfälligtvis säg
den sköna flickan bakom fenstret. Han
stannade ovilkorligt midt på gatan och
följande dag kom han åter samma väg.
Men denna gång var det icke tillfället
som förde honom förbi. Åter stannade han
utanför dörren och steg derefter till och
med in i den smala gången, förebärande,
att han önskade en obetydlig upplysning;
men i verkligheten, för att på närmare
håll kunna beundra den vackra Hickan.
För att så mycket som möjligt kunna för
länga sitt besök, låtsade han beundra de
hopade varornas mångfald, af livdka det
också verkligen förefunnos alla möjliga
slag: gammalt jernskräp, hundhår, söndriga skodon, ituslagna buteljer och glas,
ben, lumpor af de mest olika ämnen. —
Allt detta låg i omsorgsfullt sorterade
högar i detta vedervärdiga och derjemte
dock märkvärdiga lager.
Sedan den unge mannen betraktat oeh
beundrat alltsamman, såg han sig till stor
ledsnad nödsakad att sluta sitt besök. Gerna skulle han vilja haft en förevändning
till ett längre dröjande, och i verkligheten
fann han äfven en sådan, sedan han ännu
en gång hade uppmärksamt sett sig om
kring. Det låg nemligen i en vrå en hop
skrifter och böcker sammanblandade hul
ler till buller. Genast undersökte han den
na, valde några böcker och frågade om
priset. Alldenstund litteraturen såldes hos
herr Thomas B. liksom allt annat efter
vigt, kom köparen ganska billigt från af
fären och lofvade den unga flickan, att
han rätt ofta skulle komma tillbaka, för
att alltid tillfredsställa sina litterära behof hos henne.
Och sedan dess förflöt knappt någon
dag, utan att den unge mannen hade be
sökt lumphandlarens butik; men efter en
viss tids förlopp blef föga talan om gamla
böcker, emedan de unga tu fingo vida
vigtigare saker att tala om, när de råka
des Den elegante unge herrn hade vunn't ><en öfvertygelse, att han för den un
ga flickan hade blifvit något helt annat,
än en flitig kund, och gick derför slutli
gen en vacker dag till herr Thomas, för

att af honom begära hans dotters hand.
Denne, som redan länge beundrat den un
ge mannens intagande yttre, fann intet
att invända mot frieriet, dock med det
förbehåll, att ieke heller den unge man
nens föräldrar hade något all invända.
Tyvärr låg emellertid svårigheten i den
senare punkten. Fadren till herr Georg,
ty så hette den unge mannen, egde en
modehandel i ett af hufvudstadens mest
lysande qvarter och hade särdeles höga
planer med sin son, hvarför han omöjligt
ulan vidare kunde ingå på dennes före
ning med en atlig lumphandlares dotier.
Bedarf Georg en längre tid tvekat, vågade
han slutligen yppa sig för fadren, hvilken
i första ögonblicket trodde, att sonen mist.it förståndet. Men den unge mannen vi
sade sig så ihärdig, att hans fader beslöt
att följande Söndag inbjuda herr Thomas
och dennes dotter till afton, emedan han
hoppades, att de begge personerna vid
detta tillfälle skulle visa sig så löjliga,
att hans son för alltid skulle bhfva kurerad. Men för att göra löjligheten ännlr
känbarare, inbjödos jemväl några husvän
ner till det afsedda aftonsällskapet
Lumphandlaren och mamsell Julie infunno sig om Söndagen på utsatt tid. Den
förre, som var född i Auvergne oeh i sitt
sätt att vara ganska litet vunnit af sitt
fleråriga vistande i Paris, gaf visserligen
värden och dennes gäster flera ämnen till
elaka anmärkningar; men deremot måste
alla gifva dottren den upprigtigaste hyll
ning för hennes barnsliga ljufhet och englalika skönhet. Vid desérten försökte ma
nufakturhandlanden att göra lumphandla
ren löjlig; men denne förstod så skickligt
parera alla angrepp, att han med heder
gick ut ur ordstriden.
Således återstod blott att bringa penningefrågan på bane, för att sålunda på
ett känbarare sätt besegra lumphandlaren.
Herr Georgs moder vände sig till honom
och frågade, huru stor hemgift han hade
bestämt för sin dotter.
— Bästa mamma, — bad herr Georg,
som anade fällan, —- låt ingen penniugefråga störa vårt nöje.
— Tvärtom, unge man, — svarade herr

mindre varit vittne till ett uppträde af dylik art.

med

var alt göra? Fadren hade tvungit

sin

Ilvad

dotter alt träda

i brudstol ined en nian, som, fastän han var god och
oförvitlig, bon dock aldrig kunde förmå

till sin vandel

ett

förut uttänkt den planen

att vid sjelfva vigseln gifva sitt nekande

svar, då hon

såg all intet annat medel hjclpte att besegra

veklige

fader,

såsom

varande

som

bestämt

ganska

Alt vigseln blef inställd, behöfver väl

nas.

Midt under

sin

obe

delta parti för sin dotter

Ned

»förnuftigt.»

så mycket

derefter

hon det nu, dä hennes

älskare frän

barndomen var benne nära.
Ilon hade, som hon

lin barnakärlek, och

villervallan

knappast näm

som uppstod, afiägsnade

sig

låg

öfver förlusten, ty

knappt

ånyo på »heta

pallen.»

han

illa

ett halft år
Af fruktan

att det.da skulle aflöpa

lika

vågade han till

förrättande icke anlita

vigselns

ung preslman, ulan

som

förra gången,

någon

hemlade han till den ändan stiftets

senior, hvilken i sittande ställning förrättade densamma;

och
mera skäl gjorde

tv sta, heliga

förråda denna

ännu i dag bär han en ytterlig fruktan för unga

presler.
Jag bekände min tidiga kärlek till Klara för hennes

sedermera påstod,

värt fordna

aldrig glömt

förhållande till hvar

far, som till en början
på hans makas och

tycktes vara omedgörlig.

några närmare

Men

anförvandters öf-

vertalande gaf dock gubben slutligen med sig, och sam
andra hade aldrig vikit ur hennes

var barn, hade en bos den

hon icke mer

nan naturlig

tankar; men sedan

blygsamhet afhällit henne

veila med den,

som

bon

unga qvin-

frän att skrift-

hade så kär, eller att ens

Thomas, — låtom oss komma öfverens om
hemgiften, då er moder så önskar; litet
pengar är ej i stånd att skada ett gifter
mål. Jag ber er, min fru, att^säga, hur’
mycket ni ämnar ge er son, sedan skall
jag försöka och utbetala min dotter en
dylik summa.
— Vi ha ämnat, att gifva våri son på
hans bröllopsdag 50,0U0 franks, ' svarade
damen med stolt blick, i det hon med en
sådan summa helt oeh hållet’ trodde "sig
krossa den stackars karlen.
— Aek, — svarade lumphandlaren, i
det han höjde på axlarne, — det gör mig
ledsen för min lilla Julies skull; men se
dan de uaga tu tycka om hvarandra, så
skall jag icke vara, så nogräknande; jag »er
min dotter 400 01)0 franks kontant i brudgåfva.
Man kan tänka sig med hvilka helt an
dra ögon modehandlaren och hans hustru
nu betraktade denne Crösus i sin enkla
sammetsväst.
Eliuruväl nu intet var i vägen för bröl
lopet, emedan herr Georgs föräldrar till
och med på det lifligaste önskade detsam
ma, drog dock saken ut på tiden emedan
brudgummens moder som icke tänkt, att
man skulle tagit henne på ordet, hade
uppgifvit en alltför hög siffra för sonens
utstyrsel. Nu måste lån upptagas, varor
försäljas till underpris, för att få ihop
50,000 franks och detoaktadt gick det
härmed så långsamt, att de unga nästan
råkade i förtvitlan.
Då erhöll modehandlaren en dag från
fader Thomas en packet, innehållande
50,000 franks, i nya banknoter, jetnte ett
bref så lydande;
”Jag kan väl förstå hvarest skon kläm
mer, och då jag icke önskar, att våra
barn för en sådan småsak längre skola
vänta på en lycklig förening, så sänder
jag er härmed, hvad ni behöfver. Men var
en annan gång mera öppen mot era vän
ner. Om fjorton dagar firas bröllopet.
Till det gamla ordspråket: ”det är ej
guld allt som glänser,” kunde man gerna
tillägga: ”och det renaste guld glänser
ofta alls ieke.”
—e=*=>bostad.

mina föräldrars

Jag

lyfte ned

ur,

hoppade

min trolofvade brud, skyndade fram till mina föräldrar,

att trösta
länge

någon

känsla.

sig den stackars brudgummen, hvilken dock snart visste

sig all älska eller högakta.
Flickan hade redan

till

ord
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ma dag firades en ståtlig

trolofning pä

samma ställe,

der ett tillämnadl bröllop fick en så snöplig ända.

Några dagar härefter stod

kaptenens stora täckvagn,

förspänd med trenne raska springare, framför dörren till

som förundrade slodo på trappan, och helsade dem med
sonlig

vördnad.

Nyfikna,

följande fruntimret var,
vände ryggen

till

och

frågade de hvem det

ty som

Klara

sysslade

med

ännu

med

med flit

något i vagnen,

kunde de icke känna igin henne.

»Jo, söta mamma,» svarade jag; »det är» — härvid

vände sig Klara

i

ljuset — »min lilla

gumma, som

jag förer med mig hem.»
Af denna förklaring bltfvo de ännu mera förundraunderrättat dem om sammanhanget

de; men när jag

samt bad om deras bifall till v år förening, slölo de oss
båda i sina armar och gåfvo
oss under glädjetårar sin
välsignelse. Några veckor derefter stod vårt bröllop;
och ännu, fyratio år efter händelsen,

än prisa honom lycklig, den

kan jag ej annat

dag, då jag

stjelpte
? om-

kull på landsvägen.

Onkel August,

Illusfreradt nyaste Söndags-Magasin.
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