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.g6y som bodde iLonclan, i bör«
iän af delta hundrade lVlet, steg en dag

ur wid sin porc, när en fl cka omkring
18 ars alder, st.g fram, med en korg pa ar»
men, upfylt) af w«Ugjoroe pappersblommor, och
bad' Frun handla. Arnolla ftstc straxt
vgonen pa dmna siickan, och tyckte s,g pä hen«ms upsyi, dlifwawarse en som bod»
de i deh hjena, Flickan war wacker och ägde
Vti sit «nsiM nagot som war intagande. Har
du sielf tilwärkal dehe blommor, mitt Barn? sa«
de Lacly De äro gansta wal giorde.
lag wil komma med dig i Händel, och betala
dcras wärde. Men, säg mig min kära barn,
hwarföre du brukar denna födtrok, hwarföre du
icke hälvre gifwer dig i ljenst, än at pä detta
sättet förnöta din tid, och löpa gawrne omkring.

Ach! min Fru swane Flickan, nnn stackarS
gamle Fader ligger i et swart fangelje, och kan
ej lefwa mig förutan. lag tilbringar 5 dagar
hos honom i Hans fangelserum, pä dem arbetar
jag flitigt, och den 6 dagen gär jag ut, at säliä
mitt arbete, dä förciensten altid hörer honom til.
Nog stulle jag kunna gifwa mig i tjenst, men
dä wet jag, at min stackars Fader snan ffulle
förgäs af elände.

.. Kom med mig in mitt Barn, sade 1.26/
«nig, men mig förekommer, som woro du icke up»
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fidd i denna faltigdom och elände. Hwem är
dm Hwilka aro dina öden? L<mna mig
härom en sanfärdig underrättelse. Min Fader,
swarte den unga fiickan, i det hon rädnade och
siog ned ögonen, Hr en wördig Prastman
Hwad? en wördig Prastman, och bäde du och
han sä olycklige! Fortfar med din berättelse.

la, min Fru, Hans öde är en olycka, men
intit nägot ramnäligt straff för näaoc bro?t. Min
Fader är «n dygdig man, och Hans dygd äfwen
sä mycket som Hans olvcka, ar orsaken til den
myckna tärlek som jag för honom bar. ,

Huru heter han
Han heter?rice, min Fru, och jag begynner
pä «der befallnmg min enfaldiaa berätcclse.

Min Fodcr satt för 12 är sedän wid en li-
ten Landsförsamling uti LerKznire säsom Lärare.
Han hade namn för at wara en stor predikant,
lärd, och det som annu mera är, at wara oen
dvgdigaste männistä pa hela denna orten. In»
nom Hans församling bodde en rik Adelsman som
het Klr. Väre. Denne Vars ögde allas hög<
akming som honom kände, han älstade högeli-
gen min Fader, och bar för honom det utmärk»
la fönroende, at han änteligen wille hafna ho<
nom til wägledare för fin unge Son, som stulleresa ulomlands. Min Fader war wuren til
denna lvsian, och hade förut nti sine nngr? är
gifwit upfostran äc en rik yngling, af hwilken
han hade mvcken heder. Men en «nda swärighel
läg min Fader nu i wägm, för at kunna soga
sig efter Hr Varez önffan. Min Fader war gift,
älstad» mycket sin yustru, och mig icke mindre,

A 2 som



som war Hans enda bar», alin» nog littn. Hr.
Väre föriakrade minFader, at han sielf i denna
delen stulle med all uptaukelig ömhet ärsätta min
Faders bortowarelse, och se bäde min Mor och
mig i alla delar til godo. Wilkoren woro rätt
sördela?tiga och alla löften smickrande, sä at mi»
Fader tampade sig efter Hr, ästundan, och
mog sig Hans Sons haudledlnng. Ma» gjolde
sig fardig til resan. Min Fader lemnade fit hnS
med tarar och walsignelser, sedän ha» tagit af»
sted ifrän sin församling, och reste sin wäg med
del» unge Hr. Väre.

Dm hederlige Adelsmannen hölt trogit sinä
gifna löften, och räknade för sit högsta nöje, ar
göra min Moder godt, under hennes mans ftän»
waro. Han war just en Fader för wärc hus.
«Efter 4 ärS förlopp kommo de rejande hem.
Alt stod wäl til, Hr. Väre emottog en sticklig
Son umr min FaderS händer, och min Fader
omfamnade min Mor och mig med en »beffrifwe»
lig glädje, efter sin äterkomst i sit hus.

Min Far började nu blifwa gammat; men
ögde uti Hr Väre en wan, som jamt sörgde för
detz underhäll, och som ärligen hade anstagit ho»
nom en inkomst af 200 pund Sterling. Efter
Hr. Vares död stulle Sonen wara förlmnden, at
lara min Fader ujuta samma inkomst sä lange
han lefde, och denne betygade sin benägenhet, at
trogit upfylla si» Faders förordnande i denna
delen. Efter 3 är, dog den hederlige Adelsman-
V<n. Sonen wistades dä i Lonclun, ,nen glöme
de intet at fullgöra Fadrens wilja. Emedlertid
koni den unge Väre »Man til LerKstlire, ty han
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hade e» annan egendom som han mera älstade;
Min Mor dog cftcr en längsam siukdom Hon
hade fält c.f min Fad.r en liten morgongäfwa,
som i dec langsta blef orörd, men siukdomen som
mycktt kostade, nödgade honom at gripa til den-
na ringa summan, sä at den nog förminstades,
som mncket oroade min Fader i anseende til mig,
hwars mistning decta blef. Jaa war omkring
, 5 ar. Min Fader sörgde mycket öfwer min Mor«
dödsftll, och <ag war den enda som kunde i nä»
gor matto lindra Hans sorg.

Den unge Hr. Väre, kom resayves til sin
«gendom i LerlizKire. Han drögde ej at halsa
pä wärt hus och upsöka sin gamla wän och föl»
icstagare. lag hade ofta jedl honom förut uli
min barndom, litan at pa honom göra minstn
upmärksamhet; men denna gängen synles han
mig rält bebagelig.

H<ir rädimde ?rice. men l.a6y
noI6 laddcs icke blifwa sädant warse. Fortfar
sade hon. »

>lilli ?r,ce suckade djlipt och talte widare:
Min Fader, som älstade sin fordna clilcipel, säg
honom mcd mrck.t nö»e. IVlr. Vgr wisade min Fader
all wördnad, och giorde mig ali uptänkelig Iwfiighet.
Han förblef en wecka pa sin egendom, och säg osi
mast alla dagar. Sunde han ai ftaga huru wi
,na2de, sä kom bndet aldr>g tomhä!,oc När
Hr. Väre anicligen war resfärdig, sade han til
min Fad-r: I lcfwm här pa Landsbvgden et
altför stilla och indragit lif, kom och fölg mig
til l.oi-»clun för ac där tilbringa nagra wlckor.
Där l,afwen I »mbvmi, och jag stal wara om»
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tsnkt at stassa bäde Eder sielf och eder Dotter
anständiga nöjen.

Min Fader nesade med mycken höflighet til
detta anbud. Jag begriper latt, sade Hr. Väre,
under det han smälog, hwad som gör at I ic*
ke fiimen Eder härwid; men den omständighnen
wil jag biuda til at afrödja. Jag wäntar min
Syster tl mig, och jag lofwar Eder dotter hen»
nes sällffap. kände rätt wäl Hr. Vares sy,
st.r, hon war nägot äldre än brodven, och ha«
de efttr sin Modcrs död blifwit upfostrad hos
«n af sine anhörige. Min Far swartehäml med höflighet: I har rcitt gitzat til minä
tankar; och efter den anstalt I arnen widtaga,
wil jag foga mig efter edert anbud, och miss
godt sällffap, tillika med min doiter begifwa mig
til staden pä en korc tid. Denna resan torde
tjena henne til ro och nytta.

Wäl! sade Hr. Vars: Jag kommer i mor»
gon för ai hämta eder med min wagn. Wi sto»
la reja tilsammans.

Wi kommo til och blefwo med
ali l)Kfl!gl)tt handterade uti Hr. Väre» hus, Men
jag jatnade Hans Syster, och wäntade fäfängt
fire daqar pH hennes sällffap, som mig lofwat
war. Nnicligen otz Hr. Väre at den
siagtingen hos hwilkcn Hans Syster war, blifwit
fiuk, och kuude säledeS icke umbara hennes nar<
wanlse. Han trodde emedlenid at för mig war
ingen ting at äfwentyra, under min egen FaderS
jämna upsiqt och öfwerwaro. Huru nu della'
war, sä besiöt min Far at «i innom nägra da»
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gar stuNe göra otz resfärdige hem, sä framt
Väre detzförinnan intet stulle komma.

Wi dodde ratt wäl, och Kade de weckraste
rummen « huset. Hr, Varo, hade lemnat äl min
Far nyckelcn til sic LiblinlKeqlie, <om war ut»
waldt, och Där tilbragte ha» sinä roligaste stun-
der. lag wille intet resa ut, innan jag stulle
fä mtt wantade sallstap, churu Hr, med
mycken höstighet gjorde mig a»bud af ficre Da-
mei-z bekantstap, hwilla pa första ord stulle wa<
ra färdige at föra mig med sig bäde til Lpeära»
clen och pa lag förblef sälcdes jamt
i min tammare och wid mitl arbne, i wämem
pä tilkommande nöjen uti blilz Vares sallstap.

Det drögde intet lange, innan jag började
marka nsgra oanständiga afsigter hos Hr.
E" dag sökte han tilfälle at aNena räkä mig.
lag tog honom med kallsimiighct, dock ej ohöf-
ligc emot, och lät honom märkä mitt mitzhag
wid decm st>get. Han war denna gängcn inom
anstäudighttens gränsor, fast an han .?ägra re»
sor uprepad,: de orden, at han mig.
lag ansäa Väre sasom min Fars bäde wän
och walgörare, och wille pa denna grunden in«
tec störa honom. Nagra dagar efccr detta för»
sta besöker, som han igen til mig, dä iag satt
uti helt allena med en bok i handen.
Han uprepade samma ord som förr, at han
wördade mig, och det mcd en hetta, en rörel»
se, som giorde mig helt försträkt, lag böd til
at hälla god mine, och stämmde bort Hans ord;
men han begynte förplikla sig och bedvra med
manga eder, at han intet längre kunde lefwa,
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sä framt jag nekade honom min kcklek, och in<
let wille foga mig cfter Hans öiiffan, Jag före»
stälte honom obillighmn, nedrightten och ffam-men haraf, bsde för sig sielf och för mig. Hwad,
sade jag, stal decta wara belöninaen för min
Faders omsorg och kärlek för eder,'dä han led.
jagade «der pä främmande orter! Nej min
Herre, annat förtjenar han af eder. Tron
intet at jag näns beoröfwa honom med berättel»sen om detta steg som I nu lagit; men warm
likwäl försäkrad at jaa ffal ötwenala honom,
at wi snarligen mätte tomma mur edert hus. Ibören intet säga nej bartil. Gän emedlemd e-
dra farde, i annor handelse nödsaken I mig at
ropa om hjelp. Väre kastade sig ned för mi«
na föner, och utöste alla de prodeliaaste wörd»
nadsbiwgelftr som fi-inas i O>nsi<
der glck Kan ut, och jag stog dören til, med st,
resats at in«t wara ensam, äiminstone sa länge
milt wistande stulle blifwa har i huset, hwilket
jag hoppades wara korc.

Men, inwälide Arnold, huru funde
I weca, at Hr. Väre hade nägra oanstandiga
afsigter? Kanffe Hans kärlet war cen? Kanffehan wille hafwa eder til hustru! Nej, min
Fru, darom nämnde han ick<> et ord, och om
han än hade delta sagt, sä mätte lag inm haf<wa kunnat göra mig sädant hopp. Sä ung
jag war, b grcp jaa helt wäl Hans afsigter, och
jag fick styrka nog för minä mitztankar, af den
farkäga som han wisade, at mi» Far ffulle fä
weta hwad som nu hade pÄllerat.

Samma aflon bad jag min Far, at fä «-
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sa hem, halst jag nog knnde se, at Vgr«
ej woro at wäuta. Jag kunde hemma pä Lan»
det roa mig mycket bänre, ibland minä gamla
bekantffap.r, an i mnom sora waggar.
Min Far jwane, at han siclf tänkt dar-
pä, och at wi ssulle sakert sara hem i st"M pä
weckan, sa ftamt Väre ej desiförinnan kom.
Han hade harom talt med Hr. Väre, som wi«
sat sig nog mjtznögd, nar han fätl höra wart
bcst»r, och förnyalsina försakringar, at Hans Sy»
st r oför.öfwat mätte komma. Icke deh niindre
utsattes öfwcrmorgondagcn, til wär rcscdag.

Hr. Var« sick intel tilfälle at tala med mig
hwarken denna eller den följande dagen. Jag
höll mig janit inne uti min lammare. Han kon»
u«n för dörcn, klappad» pä, bad om lilsiänd
at fa komma in; uien jag nekade dertil. Han
förebräode mig min hardhet; men iag tyckce la,.gt
mera om Hans förebraelser an Hans otioigherer.

Under ai! den tid wi warit i stadm, had«Hr. Väre Hällit ost mmt sallstap hemma i sithus. Men aftonen för än wi ffnlle resa wistihan sig mtet. Han hade ursakcat sig, at hanmätte utom hus äta aftonmältid. De förra da,
gar, roade han otz med wackra cchböd mycket främmcmde af bagge könen, otz tilsällstap. Detza twä sista dagarne war aldcleS
ingen främmande, ingen (.'«ncere, inga lustbarsheler. Wi äco dä enlam wär aftonmältid min
Far och lag. Wi talte o>n wär resa, och gin,
go hwar uti fit rum, klockan n pä asionm.Här statznade den stackars flckan meo sin
berättelse, men syntes andä hafwa mera osagt,som hon icke tordes swara m<d. Jag



Jag wil förmoda, sade La6y at
den goda Hr. Väre intet kränkte fina stoldighe»
ter som Wärd, eller at han wagade sig om nat<
ten in «ti eder kammare.

Jo men, min Fru, gjorde han sä, den ne»
drige siälen, och jag begriper incet huru han
kom darin. Sakerligen hade han dar förgömt
sig, innan jag om aftonen gick in. Hans hus-
hallersta lag mne i min kämmare uci en liten
lyftsäng. Nar hon om qwällen fölgde wig in,
berättade hon at hennes dagen derpä är»
nade gifwa en prägtig mälcid at «n myckcnhet
främmanoe; alt detta satte henne systa in pä nat<
ten; sä at hon ej sä snart kunde komma i säng.
Hon bad mig trygt somna och wara försäkrad,
at hon i all tysthet stulle komma efcer. Jag
trodde henne. Hon gick sm wag, jag kladde af
mig och lade mig. Min tanka n>ar, at i det
langsta waka, för at afbida HushaNerstans an«
komst, och til den andcm satte jag liuset til san-
gen, tog «n bok och började lasa. Jag hade
med mycken andakt läst wid patz en timma i
boken, nar jag fick höra at nägon gick hetc sak-
ta uti kanlmaren. Jag wiste at dören war igen,
jag hörde dm icke öpnas, och blef derföre rätt
sörstrackt. Jag ropar: Hwem är dar? Ingen
swarar. Men i det sanima far jag se !Vlr. Va-
re so«n kommer fram, kaftarsig ned fram för sän»
gen, och lutar sig Jag börjar ffrika.
Jag hörer ej hwad han säger, men han ri'ck«r
min un sinä armar, kramar mig härdt, och ta»
lar mycket. Jag ffrlker härdare, och bemödar
mig med alla krafter, at siitä mig utur hai^ssamn



fanin, kommer jag deriftän, därmed
at ic»g kastar >nig umr sängen. Jag faller pä en
gsng ned i golfwet och drager med mig lakan
och täcke, som »ag wippat omkrmg mig. Vars
bjudcr förgafwes til at tysta mig, mcd förestall»
ning at zag wäkte up min Far, ac han incu
ondi hade i finnec, han strart ärnade sig ut:
jag fördubblar mitt ropande.

Til all lycka, hade min Far onnu imet
gätt til sängs, ucan satt i Libliotliequez rum»
n»et och läste. Han hade eljest sin kammare nog
afff,ld iftän Min, och M detta giorde Klr. Varel
sä mycket mcra säkcr. war där-
emot närä intil mict rum. Min Far hade Kört
mitt första rop; utan at kunna tro, at det koin
iftän mig, Han trodde at ma» giorde nägot o»
wäsende pä garan, Han öpnade fenstrel, mm
alt war där ftedligt och tyst. Han aick derfbre
ut, stiger i trappan, lvstnar til och far höra a>t
bullret war uti min kammare, Han fivgcr dit,
och til mera lycka hade den osticklige Väre glömt
at lasa dören nl. Döm min Frii, hwilken syn
detta blef för min Far, at se mig liggcmde pä
golfwet omlindad med sängtäcket, ssriande, huft
wudet bart, Kären «tssagna och näsan i blod,som ffedde när jag föll ur sangen; IVlr. Väre i
bemödande at lvfta mig up, och mig med all
magt fäktande däremot.

Himmel! hwad ser jag, ropte min gamlel
Far.

Ach! min Far! Lat oh fiy iftän de»a ohyg»
geliga stalle. FralS mig iftän dttta willdjuret!

Väre
Ach!



Ach! min Dotter! Du har sakcrt mitzkandr
honom Wet du wist at dcc war han!
Nej. Det kan omöjeligen wara han som delta
gjordt! Omöieligen.

Nr. Vl>r« förswann som en ljungeld ur min
kammare, sa snarc han blcf min Far warse.

Min stackars Far/ lyfce mig up i sinä ar<
mar, lade mig sakca i sangen, fick uci et glas
lalt wam, af hwilkct han gaf mig dr>cka, och
lwättade sedän bloden af mitc ansigce. Han trod»
de mig wara särad; men det war intet annat
än näsebloden som mig wanstapat.

Sä snart jag kömmit nlig nägot före, be-
rättade jag hononi htla förloppet, alt sedän
Väre första gängen i enrmn med mig talade.
Ach min Fru, om I sedt Hans bcstörcnmg, Hans
förlwiflan. Han kom liksoln ucom sig. Den
nedriga, den otacksamma, den äreförgäcna siä-
len! ropte han. Jag stal pa ftrffa garningen
ga, at föreställa honom sin mitzgärning Men
min Far stapp intet ur kammnren. Waldswär»
karen hade wid sin ucgäuc,, stänqc dören mani»

"frän. Säledes fick min Far rädrum at sakca
sin första hctta. Han besinnade sig, huru frnft-
lös möda dec stulle wara at göra förwiielscr at
en Tyrän som hade magten i hanoerne. Det
basta som göraS kan, sade han, är at wi stilja

iftan delta fördömda ställec. Scig up min
dotter, och gör dig färdig, at wi ma kunna gä
hädän sa snart nagon kommer at öpna dören.
Jag wil intet en gäng se den mihdävaren. L'it
vtz förlita otz pa Guds försyn, han lärer wal
strja för war mkomst.



Wäl hade str otz warit, om wi strart kun»
nat wärkställa wärt bestui: men wi blefwo hin»
drade. Wi ropade at man mätte öpna otz dö-
ren, men ingen kom. Natten gick förbi, och aas
otz c<d at begmca wär olycka, at tanka pä wärt
tilkommaode clällde. I första gryningm öpna-
des dören af Hr. Väre sielf, som i nallräcken
kom in til otz i kammaren.

Han började strart tiltala niin Far. Han
förllarade . t han sielf war högeligen mitznögd
med hwad som handt. Han hade nägot beffänt
kominic sent hem i aftons, och i ruset begätt «t
fel, för hwillet han nu wille bedja om förlälel-se. Jag tilstar, sonfor han, at jag älffar Er
Dotcer, och at jag med en siags ledsnad hört e,
der tala om hemresan. Kärleken och winet för-
brlllade milt hufwud.

Min Herre, swartt min Far, de förwitel»ser som I fönj?nen, sparar jag; alt hwad jag
wil saga ar det, at jag Kade wämat mig af e»
der « annat upförande, «moi ali den ömhet jaa
hos eder burit ifran eder barndom. Lat oh fHsara hädän. Wi stole aldrig mera falla eder
beswärlige.

Väre, begärade at allena fä tala naara
ord nled min Far. Min Far nekade wal dar-
lil; men han mäste sixeeligen följa med honom
llli Bok-kammaren. De woro bagge där «n
god half timma. Jag hörde at de talte häftigt
och Hart. Anteligen tom min Far tilbaka me>
tarar i ögonen och kastade sig uti Soffan. Den
Besten! Han har fulllomnat sit nedriga up»
sät! Han har djupt sarat mm hjertq!

Jag



Jag flög min Far i famnen, jag trodde at Vz.
re hade clmnat mörda honom. Nej del häng»
d? intet sa tilhopa. Jag begärte dä föcklaring
öfwer denna utläcelsm.

Ach! min Dotter! Han wil at jag —<

at jag stal sä<)a dia ät Hans bränad. Be«
dia en Far, ss handla med sit egec barn!
Ach! min Far, lät otz gä hädän, här ar för
osi icke den minsta säkerhet. Koin min kära
Barn lai otz aä. Wi fa ftdermera tän»
Ia pä mwag at försörja oh: wara hjermn aro
rcna. Wi ffy synden. Gl.d fan icke öfwergif»
wa otz.

Min Far tog mig wid handen. Jag fölg»
de honom, ehuru jag ännu war un minä mm»
kläder. Mätte wi endast komina nev pä gatan!
Men hwart ffulle wi nu ga? Nytt betymmer
för oh bägge, som i hade aldelcs in<
gen belantstap. Jag hade aldrig tilförene sedt
Lonclcin. Min Far hade för sä läng tid tilba»
ka warit här, at han med <M kunde tro sig
wara bortglömd af alla dem som honom fordom
kändt. Wi gingo igenom et ytire rum, som
war utan för mm kammare; men funno dören
för otz tilstängd.

Wi äro förlorade! wi mä förtwifia! ropte
jag. Wi gingo in tilbaka och samräddes hwadsom woro til görandes. Anteligm gaf jag min
Far tiltänna, m jag »ille afwentyra alt, för
m kymma ut.

Den nedriga Hr. Väre hade sagt öt min
Far, at han wille lämna honom en hel dags be»
tällketid pa den propvllcion han honom hade
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gwrdt om mig Han förmodade at min Far
stulle foga sig cfcer hanS ästundan och wid et no-
gare efcersinnande, se förmonerne af de wilkor
soin honoin dlifwit anbudne. Min Far, swarte
jag, när han mig dma berattade, jag hoppas
at dmna gifna betänk«tiden stal tjena mig til
srälsning umr denna gemena personens hander.
Jag uibeder Nlig endast Edert bitrade härtil.
Jag har i sinnet at binda de lakan och det tac«
ke tilsammans som äro pä min säng, at fästa
dem uci fenstret och at darmed sanka mig sä sak-
teligen ned pä gatan.

Mitt förstag want min Fars bifall. Me»onnu en gäi g: hwart wille jag taga wagen, när
jag woro nedkommen, i mörkaste natten? Den*
na ucwäg ljente detz utom entzast för mig. Den
dugde imet för min lunga och gamla Far. Han
kunde wal hielpa n»ig ned, men jag imet honom
al komma efter. Dcha olägenheter brydde wä-
ra hufwuden, när lag erhindrade mig, at «n
Handtwärkshustru nyligen warit hoS mig för ac
taga mitt marke til en kladning, och hwiiken jag
händelsewis kömmit at fräga, hwar han> bodde.
Hennes hus wil jag söka up, sade jag til min
Far, och där mä jag uppehälla mig til desi Ikunnen komma efter. Hr. Väre ma wäl icke
wara sä grym, at han wil hälla «der qw.ar, se»
dan jag stuppit umr Hans wäld.

Jag wil hoppas det samma mitt kära Barn.
Efter desta bfwerläggnlngar blefwo wi bäg«

ge tilfredsstälte. Wi fingo emedlmid mat, och
betjentts pä wanligt af en d»äng. Wi bö-
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to til at wlla osi glade, men kunde nästan in»gen mal smaka.
Hushällerffan, som jaa förr nämnt, war

altid dm sista i huftc son, gick cil sangs, Jag
wiste ej wal, om jag om aftoiun ffulle laga mig
borc iiman hon hant komma up i min kammare,
«ller om jag stulle wänta tils hsn insomnat. Hon
sof Hart; jag befiöt derföre det senare. Fenstretlemnade jag pä glänt och stog ned rullgardinen.

Nytz för äl, wi reste til I.on6nn, hade minFar af Hr. Väre fätt 52 pund Stcrling, somwar et quartal af desi ärliga penlinn. Af del»hade han hos sig 50 6umeer, gaf mig hälften,
för at hafwa nägot i händer, om jag stulle wäl
komma undan.

Klockan 11 pä qwallen ?om Hushällerstan,
gick igensm det y«re rummet dar wi sato, och
lade sig uti sängkammaren. Wi bytte ftrart äm»
ne til wsrt samtal, sä snart wi hörde at nägon
kom gangandes. Min Far gjorde mig tecken i
det HuShällerstan fom, och begynte i del samma
tala om höghet, rikedomar, wällust och nöjen,
säsom nägot ypperligit godt i werlden. Jag wi»
sade mig mycket upmarksam och nögd wid detzasmnen. hörde säkert wärt sam-
tal, och jag märkte at hon stod en stund wil)
dören för al ly§na därpä. Det war sä wi wil»
le hafwat. När min Far blef henne warse, wi»
sade han sig liksom förbehsllen, och tystnade twärt
«f. Hushällerffan som delta markt?, wille gä
sinä särde utför, at icke wara otz hinderlig, och
komma äter, sä lnart min Far gätt ifrän mig;
««en wi mlade henne/ och jag bad henne lägga



sig med försäkran at jag rält strart ffulle kow
ma efter. Hushällerstan war eilwis, wi läw
henne ga, och styndade otz emedlertid at fnllboreda wärt bestlic, efter den gitzningen föll otz in,
at hon kanffie af Hr. fän hemlig bcsiUl»ning at stänga mig in, sä snart min Far stilcfig iftan mig.

Stunden syntes mig fördelakcig och jag be»
siöt at nyttia den. Jag tog et rent papper,
stref derpa detza orden: Hielp mig at komma.
wal ned, sa lofwar lag «der an en
Jag wek papperet, lade däruti en Qumee förm wisa at miit löfte intet bestod i blona ord;jag tog et lika papper jom jag wecklade sammm,
och lade en sten dari för ac g>fwa det tyngd.
Nattwakten kom, jag öpnade fönstret, tande «ldpä det senare papperet och kastade dem begge ned
pa gatan, för wagtens fötter. D.'t brinnande
papperet gjorde ar wagtkarlen blcf strart det an-
dra warse. Han öpnar det, tager (-uineen ochser up til mict fönster. Jag tilcalar honom meden sagca röst, men sä at lian wäl kan förstclmig, jag ber honoiu läsa hwad som war strifwiei papperet. Han sälter det til lvckcan, lclftr,ser pä penningen och swarar: Wänta et vgna-
blick. Jag ffal strart wara til Er tienst.

Under det jag nn wantade, sammanbmderjag med hast mine beqqe lakan och fäster
med ena ä »Van wid fönstret. darrade affrugtan, at karlen i'tet ffulle komma änr; me„
min frngtan war fäfang. Han kommer ochhade med sig en annan karl, ftm tycktes b -c»
en stegss pä axlarne. Z)et war sä; de h,elpas ät
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at resa up st'g>in emot wäggen, den ena stiget
darpä up och koimmr i det narmaste til fönstret.
Kom nu, sager han til mig, jag racker eder,
lemnen eder trygt i minä armar, sä kunncn I u»
tan minsta fara komma ned, wi behöfwa intet e-
dra ihopbundne lakan.

Min stackars Far, hielpte mig up i fön«
stret, höll om mig, bad miq för säkerheten ffull
hälla wäl uti lakanet, och stäpper mig ei för an
mannen ropar honom til: lag hälkr henne fast,
gif nu efter. Deinie lemnar mig ät sin Kain»
merac. som stod langre ned, och jagkommer lyck<
ligt pä garan. Därefter kastar min Far »nd
til Mig et knyte md mixe lindklad r och smä sa»
ker, tager in lakanen igen och siar sakca til
fönstret.

lag tiltalar min befriare och säger: Min
wän, annu begärar lag af cder en liten tjenst.
I mästen ledsaga n,ig dit jag wil gä. Wägen
Hr imet läng. lag stal Vä gifwa eder den ut<
lofwade bclöningen. Han samtykte lil min be»
garan, bad sin fölicstagare satta stegan dar han
honom tagit, och fölgde mig rikligt til det Hu»
set där min bodde. lag bad
honom stadna qwar et ögnebleck hos mig.

Alla männiffor i detta huset (äfwo. lag
bultade fiere qängor ps ponen. Anteligen öp»
nar en p>ga fönstret och ftägar: Hwemdärwar!
Hwad jag wille? lag begärar tala med Er
Matmoder swaye jag, bed henne stiga ned til
mig Uti en stor angelagenhet. lag wäntade li-
m. Hon lom. Dä gas jag wagtkarlen den ut»
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lofwade Quineen. Han gcck sinä farde gansia
'örnöqd Mm nöjdare war ända jog.

Min Handrwarferffa frägade i«nom sin
port: Hwad det war? Hwad angelag nhtt
hade at förtunna? jaq nami,dc mit namn, hon
öpnade porien och iag siapp in, Slä Er port
igen sade lag, jag hor licsynnerliga l>ng ai eder
anföriro. Hon bad mig göra sig en omständclig

om hwad Mlg händt, och >ag war ej
obcrcdwillig därtil. Hon blcf däraf rörd och
lofwade harbergera mig tildes min jkulle
kunna hi,n a !öka m>g up. Pä lä> gre tir sadc hon,
kunden I blifwa röid, ty som iag är käi,d mcd
Hr, Vgi-ez hushällersia, sä plagar hon jllmdom
besöka mig, och ffnlle hon til efwentyrs kunna
nägon gäng har lmfwa Er warse.

lag begärar ej at wara länge hos Eder,
swarte jag Ss snart min Far kommer wäl i»
ftän Hr Vgi-e, sä ärna wi resa hem til NerKs-
Kire. lag stal bjuda til at i minsta
mätto falla Eder beswärlig.

lag nlbragte den följande dagen mi myc-sen oro, och ucan at höra minsta tinog om min
Fader. Aftonen därefter kom nägon mch et
bref, hwars utanffrift war stäld til min vnms.
limom det yttra omsiaget, lsg et bref med ne
tanffrift til Mig. lag igenkande strart, at del
war ifrän min Far, jag Kp,ade det, mm - «

Min Fru! Han hade clatesilt det uti s'tt fängel,se. lag kom uwm mig "f sorg M>n arma
Far, berätmde miq, at när glopffe förföliare,
förbinrad öfwer mn l» mliga flngt, om hwilken
han ej fätt kundstap, morgonen eft<r,hade
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helt och Hällit siyllc honom därföre: Min Far
hade öpenhjertigt för honom widgäct, at han här»
wid hulpit mig, dock utan at nänma hwem som
mera harunder rackce ost hjelpsamma hander.
Däröfwer hade Hr, Väre farit emot honom ul,
i de försmädeligaste ord, och stuteligm igenkraft
alla de penmngar/ som han tid efter annan gis»
wit min Fader, ifrän sin Fars död.

Hwad swar ffulle wal min Fader Hartit
kmma qifwa? lucc aima-t ä>i detta; I weten
min Herre alc för wal, at jag intet är i til»
siänd, at äterberala Eder dm minsta Bumma
of dcsta peiminaar. Jaa hiwr med en billig
förundran, at I dem äcerfordren, sedän jag
anscdt dem sälom en gäfwa än nägot lsn.
Emedl«r,cid ffall jag anwända ali möjelig fi,t<
at Ed«r deste penningar aierstalla. Jag fiimer
mig för ingen del wid, at stä uti nägon för»
bindelse, emot et sä nedrigt hjerta, som E»
den ar.

Skulle I kunna tro Min Fru, at Hr.
Varo, war nog grnm, för at kunna läla hakta
den gamle hedersmannen, och at tilsaja ho»
nom, at han ingm befrielse hade til at wäma,
för än han staffat sm dotter tilbaka mi Hr.
Varez wäld.

Min stackars Far, bad mig komma til sig
i fangelset, men mm ensam, «tan i sällstapmed
näqon som kunde ffydda mig för alt siagöfwer»
wälo. Jaa lydoe utan drögsmsl. Jag lät
hämta en hurwagn, steg darin mcd min DZme,
dch Man/ och dilrtil m ynglmg som wistadcS u-
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ti deras hus. Wi kommo til fängelset, och jag
begärade at fä siippa in til Hr. lVl^e.

Den glädie som min Far kände wid min
äwn, tom honom en läng stu> d ac glöinma bort
sinä igna olyckor. Han oinfamnade mig pä det
ömmaste, wätte mig med sinä täcar, och bad
Himmelen framgenc bewara mig lita wemg och
dygdig, som jag mig hiriils hade betedc Han
berättade «mg därpä, huru han, sä snart jag
lyckligt kömmit md pä gatan, hade cmförtrodt
mig uti Försynens handcr,straxtsakteligenupdra-
git de lakan, mcd hwilka jag hjelpte mig ned,
och lagt dem pä sitt rum i sängen; at hän dclr,
pä gädt in uti min sängkammare, satt et ulsiäkt
I»us wiv sängen, och dragit- wal til sparlakanet,
för at inbilla Hushällerstan, nnr hon stulle in-
komma, at jag warkeligen lag och sof. At han
darcher siclfgäct, til stn egen kammare. Herr
Varo, hade samma afton Hällit sig hemma, och
lagt sig bittida, sedän hau natten förut sufwit
nastan ingen blund. Hushällerstan hade och sä-
keri trodt mig sofwa, ty man saknade mig icke,som jag förr berättat Eder min Fru, innan
morgonen efter.

Se här min Fru, de frids-wilkor, som
Hr. Väre hade förelagdt min Far, eller rattare
sagt, för hwad wärde, han Wille köpa mig.
Han läftvade min Fader äcligen 400 pu»d stcr-
ling, och mig afwen sä mycket, i hela nun lifs»
tid; men lave och til, at sä ftamt min Far
stulle sig härwid icke finna, la wille han strida
til dm yttersta härdhec. Herr Vgre har bällit
ord i detta lenare. Han täntce förmodeligen,
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at min Far, dels fframd af Hans hotelser,dels
och läck»o af karlek för penningen, stulle snart
bfwerlala mig at emottaga deita wederstyggcliga
tllbud. I oenna förhoppniug, hade han tiNäcit
nun Far, at fä en hel dag wara tilsammans
med mig Min Far/ hade intet talt et enda ord
med mig härom, af den ordsak, <om han seder»
mera i fa»g lset för mig yppade, at han frug<
tade, det min kclrlek för. honom, stulle tilafwen»
tnrs kuima förmä mig, at upoffra min dygd.
N» kui jaa, trygc, mla med dig härom min Dot»
ter, lad: han, sedän wi Gudi lof? bagge sioppit
Ul dan, detia willdiurels klor: wi ha och nägot
at lefwa af, ämnnstone för en tid, och ho wet,
om icke Hans ondffa snart torde qifwa sig. Fär
jaa all nast min frihet sä mälte wal naaot
rum, ehurn litet det och kan blifwa, sta mig ö<
pet til wistande och til försörgning. lag har
altid sökt upfylla minä siyldigheter; och har at
för wita mig, hwarken lattja eller ostickligher dar-
wd; sielfwa afwunden har wördat mit upföran-
de; iag liter trygt pä den Gudommeliga Försy-
ncn. Här giäNer för närwarande tid imet an-
nat, än huru man mäne kunna päfinna nägot
hederllgit hus, nti hwilket du min dotter, tils
widare, fan aga stygd och säkerhet emot bäde
dln och min förföljare.

Mii Fader, hade för mncken l,eder, för at
wilia inför allmänheten göra wasende af sii, o?
lacksamme Larjunges upförande, Han wantede,
at denne, sedän han fäct jansa sig ifrän sinför»
sta öfwerilning, stulle med blygd ärkanna sitt
brätt, och darefter göra ost äfwen sa mycket godt,som



som han nu giordt otz ondt. Sä tanka ädla
Sjalar alc d dtt basta om andra Och af den-
ne or'ak hade min Fader, intet lätit nägon enda
af sma wänner nti LerKzKire weta, pa hwad
sätt man honom handcerat. Alt hwad han ha»
de gjordl, war d»t, at han sirifwit et ganffa öd<
mjukt bref til Herr Vgre, hwarutinnan han in-
gen annan ynnest sig förb.höll, än aUena den, at
han mäcie <ättas pä fri fot. >

Herr swar härpä, blf intet annat,sn at han sörnyjade sine förr g'orde förcställnin,
gar; han wiste at jag war hos min Fader til»
finnandes; och at pä andra wilkor än dem han
förut kändi, woro ingen frihet at för-
hoppas.

Knapt kunde min Far tro, at Herr Väre
hade alsioare med detza nedrigheter. Han Me
därföre äimil en mänads tid, hwareftcr han stref
et nytt bref til Hr. Varo, Dmne wistadcs dä
i Lei-Kzwre. Med samma gang, ffref nu min
Far til twa eller tre af sine förtrognaste Wän,
ner, gaf d>!M su beklaganswarda tilsländ tilkän-
na och beswor dem i de ömmaste ord, ar söka
beweka Herr Väre. Han gaf saken dm basta
färg, som han kunde; diktade at han med Herr
Vgre hade kömmit un nägon ordkastmng, som
anceligen stagit sä ut, at Herr Väre i wrede lä«
tit honom fangslas för en penning stuld,den han
omöjeligen kunde betala. För at icke annu me,
ra uprem Varez sinne, hade min Far uti hela
sin berättelse, icke nämt et enda ord om Hans
stygga och oanstandiga upförande.
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Han befalte mig at ssrifwa lil den
p!gan, som wi lemnodc hemma wid wärt hus u<
li Ze^dire. at Koi, ffulle sända mig minä sa-
kcr, min Fars böcker, och »agot annat smättsom wi lx!'öfde. Som jag intet rest til Staden,
liian höaft för en mänads tid, och jag annu

m>„ Mor: sä hade jag inttt tagic mera
md nng an en swart klädning, och litcr linne;
Min F.«r kunde säledes utan nägon möda föra
borc ifrän Hr. Varez hus, alt hwad som ho»
noni til hörde, och hwad jag wid min fiygc ef-
ter mig lemnat: och sa gjorde man honom intethinder harwid; men minä basta klader woro lem»
nade hemma i LerKzKire: Nu stulle de staffastil Staden, tillika med min Fars Boksam,
ling.

Wara meublcr woro intet afmycketwörde:
Dem stjänkte han ät wär gamla piga, at hwil,
ken han des utom war ff>Mig en del af 'lönen,som annu hos honom innessod.

Pa intet af s,,'a bref, ftck han nägot swar;
jag ftck ettbref,ftän pigan, mcd berattelse, at
hon f,'llg,ordt mm befalluiig. I ffolen fa höramin Fru, huru läligt Herr Väre g,ck med sin
nedrighet.

Icke nögd darmed, at han bragt min Farvch Mig, uti yttersta tränguiäl, hade han swär,
tat oh ibland alt folk, och sagt, huru min Farnyttjat «t tilfalle, dä Hr. Vilre sent om en aft
ton hade kömmit hem nägot bestlänkt, at tz>ramig in i desi kammare, huru jag legat i'detzftng, och at min Far morgonen därpä, pästätt
<mot Herr Väre, gt wi begge woro giste. At



nu strassa denne gamle stjalmen, have «Are
Väre tlllagt, har jag lastat honom i
där han ffal fä wara nclgra mäimder, för at
lara, ac «M iinet är en man, med hw»lken man
sä groft mä wäga ffjämta.

, Ehuru mau öfweralt, och särdeles i wärt
granstap, de basta canckar om min Fars
dygd och anständiga lefnad, för ac kunna hälla
Herr Varez berält lse för sannolik; hade likwäl
Hr. Väre sacc mä ga i den tankan, at hwad
hai! sagt, agde fin grund. Man berömde Hans
Mlldhet emoc ost, och dömde ac wärt straff war
nwcket lindrigt emoc wärt bräct. Efter en sadan
tancka, war ej undersamt, at min Far saknade

pä sine bref, af fine bekame. Herr Varo,
hade sielf läst n»n Fars bref, och gjordt af dem
et flatt löje. Wär gamle piga, som warit uci
wärt hus, alt sedau min Far gifce sig, och som
lande Hans dygd, wa«, kan handa den endaste
af alla, som imet kunde öfwertala fig ah tr»,

förncdrande tilmalen som otz gjordes. Hon
"- besiiärmade sig grufweligen, och heklssgade wsr

olyck:. Detta war alt hwad hon kuude giöra.
Omsider, brydde Hr. Vai-ez fördömda otacksinn,
het min Far sn högt, sedän han bbriade sörlorn
alt hopp om hielp, at han förföll un den dm»
paste siimes änysian, siutnade af, och lag til
sängs fiere weckor.

Sä mart han började blifwa näqot bät»
tre, blef han angripen af stag uti sin högra sidc».

. I detta tillsiaid är han annu i dag, mit arbe-
te är det enda, som nu uppeballer bonom, och
jag är salt i den bcdröfweliga nödwändiqheten,

B 5 at



at kläda honom af och pä, ei annorlunda äusom et barn.
Nar de penningar woro fönarde, som han

hade nud sig i fäng.lset, och dem han mig för<
m gifwit, maste ,ag säliä bori Hans Vöcker och
minä sinä saker; sedän wi nu ingen ting mera
äga at föryttra, arbetar jag, för wärt gemen»samma uppchalle.

Wb hafwa fätt fiere bcsiickningar ifran Hr.
Väre; Han har ofta gangor sandt sin hushäl»
lersta, för at öfwertala min Far/ at finna sig
wid dl föresatta wilkor. Men wi hafwa altid
nekat Vertil. Eländet har ej mera kunnat ätidra
wär föresats, än de fördelaftigcste löften. §ln-
teligen har Hr. Väre ledsnat wid at längre för»
följa otz. Han ser, at min Far nalkas tilgraft
wen: Han synes wilja läm honom fä dö i ro,
och smickrar sig, kan ha-!da, med det hopp, at
jag efter min Fars dödsfall, tvrde lemna mig
uti Hans händer: han känner min tilgifwenhet
för min gamle Far, och han wet huru'vmöjeligit
det ar, at jag fan blifwa Hans, sa lange den-
ne hedersgubhen lefwer.

Ni ser min Fru, at om man an siulle haf-
wa lijbudit mig, l-ägot staNe til undanfiykt,
hade jag aldrig tunnat öfwertala mig at lemna
min Far, i det tilständ han nu ar. Jag har
därföre endast warit omtänkt, pä hwad satt jag
mätte sunna försörja bäde honom och mig. Jag
gör dehe blommor, hwilka förut woro min o-
ffyldiqa ro, men nu mera tjma at staffa otz
brödfödan. Pä 8 hela mänadcr, har >ag imet
warit utur min Fars Fängelserum. Fängawag-
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taren har af medlidande tillätit mig at wara dä»
bäoe natt 06) dag, efter han w>ste, at iag war
en Potter ac denna olyckliga gubben. Ec qwin»
folk som och hölts i delta fängelse, sade mig at
hon hade en dotter, som ofta kom at hälsa ps
henne, och som kunde äraga sig beswaret at för»
yttra minä blommor, om jag henne darföre w>l<
le pä nägot satt wedergälla. lag samtykte där<
til, och hon har i 8 mänaders tid, yent mig i
detta mäl.

Nu är denne fiickan siuk. Och soin jaz
sätt weta, at Herr nn ffal wlstas i Latli,
sä har jag wägat mig at ga m. Har är
i staden et handlande Frueinimer, som eljest plä«
gar taga af mig hela min förräd, och til hwil>-
ken jag gär en gang i weckan ined mitt och min
Fars lilla arbeie, ty han och til sä godt
han kan, at hielpa mig, men idag har hon lwa»
rat mig, at hon ingen afsätming haft pä minä
forra vlommor, och tnnde säledes icke taga dche
«mot. Näava de wackraste plackade hon likwäl
m, mig dem, men gaf mig äier alla detze,som I ser Kär i korgen. Jag hölt pä, at helt
bedröfwad ga bcm igen när jag blefdenna wag»
nen warse, och säg Er min Min Fru stiga daru«
tur Jag bekanner Min Fru, at lar den en<
da, ät hnnlken iag utbudit min ringa wa<a,och
det hade jag icke dristat göra, sä framt jag ic-
ke uci Evert ansikte, trodc mig finna nägot mildt
och imagande.

Den stackars fiickan, giorde för Grefwin-
nan de,ma bekannelsen, pä et !a qwist och ' ?>
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rördes. Om alt, hwad du mig nu berattal, mitt
kara Barn, ar sant, sade Grefwinnan, sä gisi
was i janning miUoster och stamfiäckar ibland
Manniffor.

Min Fru, alt är ganffa sant.
Grefwinnan, som alt för wal wiste, at

bedrägericr kunna wanka, särdeles i stora Stä»
der, satte sig före, at utröna sanfärdigheten, af
hwad hon nu hade hört. Kanste, sade hon
wid sig siels, at delta alt clr et upspunnit wark
af denne flickan, för at draga til sig andras
medlidnnde. Jag bör haswa reda narpä.
Hör mitt Barn, jag har lust at besöka din
Far.

Min Fru, I stolen fa se en gamma! He<
dcrsman, som säkert stal wacka Eder medöm-
lan. Kom min Fru Kanstje han wantav
mig med oro. Jag har aldrig warit sä länge
Ute ifrän min Fader.

Grefwinnan Wille mau drögsmäl tilfrids<
stalla sin nyfikenlm. Ar det sant, tänlte ho»,
hwad jag hörc; sä kan jag aldrig för snart kom«
ma den olycklige til undsättnmg. Ljuger hon ä-
ter, sä ar de.t säkraste medel at kunna henne
bestä, om lag sätter henne utur tillstaid
och rädrum, al komma öfwerens m<d
nägon af fängarne, til at fullborda det»
la bedrägeriet.

Klockan war redan elfwa pä dagen, nar
Grefwinnan äter stcg i wagnen, för ai begifwa
sig til Fangelse-rulnmet. Hon log flickan l>rede
wid sig. Pä wagen gjorde hsn wär fiicka mä,iga
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frägor, och ftck pä dem aNa, äfwen ss anstän-
diga som qwicka swar. Dttta ökade ej litet
Grefwinnaus nöje och lust, at fullborda sitt
upsät.

Man anlande til det ohyggeliga stallet.
IVlilz krics geck förut, och Grefwinnan fölgde.
henne tätt efcer: Hon stadnade wid en dör och
sade: Här inne ar min Fader. Grefwinnan bad
henne förut gä in. Hon giorde sä, Grefwin»
nan blef stilla staende innanför dörren,ochmärk-
tes incet af Gubben, för det mörker stull sonz
räode i rummec.

Grefwinnan blef straxt warse en gammal
wördig man; men kunde i början icke förestallc»
sig, at deita war Klr. Price, ty Dottren hade
saat henne, at han war starck och frodig til ut-
seendet, men denne syntes daremoc torr och helt
utmagrad. Han hade grä här, war klädd ult
en sttten räck, med et silkeS bälte om lifwet,
bar den ena armen uti ett swart klade, säg
tankfull ut, och hade sramför sig «n stor öpen
bok, som liknade Vibelen.

Dottren sieg til den gamle mannen. Han
uvlvfte sinä ögon för at <e hwem det war, och
Grefwinnan läste mi Hans ansigte «N mildhet,
en arbarhet och et Majestet, som rörde henne iy
i sielfwa Själen.

Min tara Dotter, sade han, med «n bes
dröfwad men mild röst, Du har länge warit i-
frän mig i dag. . Hwadan kommer della?
Hwem har hindrat dig? lag ftugtadt/ at dig
händt «ägon olycka.
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Ach min Far, swarce fi-ck.m, och säg med
det samma ned äc oörren, iag har i tr..ffat
en god Angel, son, bewärdigar Eder meo siu be»
sök uti detta fangelse.

I det samnla steg Grefwinnan fram til
Gubben, som henne förnc e> blif.vil warse. Den
gamle H dersmannen böo ac resa sig »p af
stolen. Ach! ja, E» Hngel lag ser at
här är ali liknelse däml Maue deh Siälswara emot desi bchageliga —! Wid
det han sade deha orden, bugade han sig diupt
för Grefwianan.

Blif sittjande, jag beder min Herre. Gref-
winnan feck en stol, och satte sig bredewid ho-
nom. Han förblef en stund uti e>, wördsam
tystnad, men utan at wila minsta simies för»
wirring. Hwad har först>'ffl't mig, sade han
änteligen, den äran af et sä sällsamt besök? En
Fru af eder wardighet —! Hwadan kommer
Mig detta? Dec ar rarc at se Mänmffor, stigc»
ned ifrän lyckans och wälmsga»s egit stöte, för
at besöka de olycklige. Twifweloutan, har Him-sielf, sändt Eder hit.

Grefwinnan berattade Price, genom hwad
händelse, hon kömmit med Hans Doccer i lam-
lal; huru hennes berättelse hade rört henies
hjerta och tillila wäckt hennes längtan, at fHhöra de Miasta omständighecer hänil, hörande
af Hans egen mun.

Hiftorien ar lä„g Min Fru: lag ffnlle sä»
l«t nrötca -dm tolamod med en omstandelig be»
rättelie af mma öden; likwäl om I sä befaller,sr jag rtd» at wisa Eder lpdnad.
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la, Min Herre, I giören mig därmed et
besynnerligit nöje, och är jag i denna l.fsigt
til Eder kommen.

?rice giorde darpä för Grefwinnan, alde-
les samma som hon förmfäctafDott»
ren, utom det, at han förkonade nägra ställen,
men ladc äcer nägot til pä audra. Han wisa»
de äfwen Grefwinnan ofstrifter af sinä bref til
Hr. Väre, Hr. swar pH det första, och
den gamla pigans bref til Donren, sä at wär
Grefwinna feck om rigtigheten as altsammans,
den fullkomligaste öfwertyggelse.

Huru stor är nu Herr Vares fordran hos
eder? 400 puno sterling min Fru. Denna lum.
man har jag af honom emotiagit, sedän Hans
wärde Faders död.

F«ma mod Min Herre, I stolen icke län-
ge dwaljas här Ach! Min Fru! Mäne Him-
len wärdigt nog, belöna Edert adelmod och V)an»
niffjokarlek! Men min fiende är et willdjur Ara,
dygd och leljZlon, förinä ingen ting pä Hans
onda och fördarfwada hjerta.

Price, kunde icke förmoda, at Grefwinnansupsät war, at utbetala för honom denne stul-
den, man förstod hennes ord sä, som wille Kon
glöra förlök, at genom nsgon annan öfwertala
Hr. Väre. til at afstä ifrän sin härdhet.

Haf tälnnod min Herre. Wi stola se til,
hwad wi mä kunna göra til edert bästa. Gifmig hit Hr. Varez bref, uti hwilket han före-
siär eder de första wilkor, och där han lofwar
eder frihet, sä framt. i wiljenj lemna honom e-
der Botter.



Här är det, Min Fru; Mäcte Himlen gym
na «dert adelmooiga upiäl!

Detta .yör ensamt lilfyllest, Min Herre.
Jaa hoppas harmed wara i ständ, at göra et
lyckligl siuc pZ cdra olnckor.

Dottren fölgde Grefwinnan ned til poreen.
I trappan tog Grefwinnan up sm pung, rak»
nade ic> Quineer, och lade dem i ?ri-
css hand.

Sä war hemkommen, efterstickade
hon sm ssägtinae Herr Warner. Han kom. Hon
giorde honom berättclse on, detta olyckliga fol-ket, och hennes nitalstan öfwer den nedrigeHerrVäre, rögde sig bäde i hennes ansiyte,"ord
och ätbörder.

Se här, sade Herr Warner, et tilfälle, at
fä utöfwa Manniffo«kärlek. lag wil för mi»,
del, med nöje utbetala den goda Gubbens stuld,
vch sclna honom i et lyckligt tilständ, för Hans
öftiga lefnad. I hafwen samma ömma hjertelagsom jag, och I knnnen kanh anda snarare an
jag, upfinna sielfwa sättet at fullborda mm up,ssc. Min pung är för eder öpen, ien sä gol>
afsigt.

Mm k. Warner, swarte Grefwinnan, sä
högt är ej nödigt, at I antagm eder delta ä-
rende. I mä spara Eder frikostigbtt, til er me»
ra betndande tilfälle lag har 2000 än»
nu orörda. lag gör mig et at af denl
anwända en liten del, til dehe olycklige personerS
undsättnmg

Mm käre Warner, I mästen osördröielle
g«N ssrifwg Hr. Vars til, som nu wistas i Lain.

I



I mä berZlta honom/ at 400 pund sterling ä»
ro lil hanS tjenst, hwaremot han bör
ulan minsta tids utdrägc, sätta den ar»
ma Gubben pä fri fot> Se har äro pen»
ningarne. Förehäll den nedriga Sjalen sit up»
förande. Lat honom förstä, at heln saken ar
Er noga bekant. Skäm honom därmcd, at I
antagit eder dma ärende, säsom edert e«
git. Kanste han «li«st incet läcer sig b«'
weka.

Nei, sade Hr. Warner, til en sä gemen
Mannista, hsller jag mig för god m strifwa;
Men Jag känner <n Köpman i Lrittol: til
honom wil jag strifwa, m«d anmooan at til
Väre utbetala detze 400 pund sterling, pä Hr.
?s,'cez wägnar. Jag! har lust at <e, om Vai-o
kan wara nog nedrig at d«m emotcaga Breft
wet som Herr Warner stref til Köpmannen
lydde sä:

lig Handlande i FnM."
Min Herre.

"laF beder Eder, at I, la snart det-
ta bres kommsr Eder i händer beyifwa E-
der til F<??ö, upsöken där en wih namn
5-e, en iband de rikaste, men och den nedri»
yaste Mannista i hela Hngland: I bebayen
pH minä wägnar, cilbringa honom denne häloi
ning! at han häller nu pä 18 Mänaden, en
hederlig prästman i fäncfelft, för det hanicke welar är honom saija sin Dorter. Ac
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han sager denne hedersmannen wara sig styl»
dig 400 P sterling, som likwäl är en stor
osanning, emedan denne redeliyen ve»
dan är bcralc, genom den mycklm omsorg
cch möda, som den sörmence styldige sör

haft i desi ungdoms dayar. Ac deste
penningar desiurom aldrig warir nägor län,
utan en yaswa. Einedlertid, som be,
finnes wara en nedrig Me, som hwaröen
frayar efter stäl eller heder, sä har han ar
igenfa yeilom eder, sinä penningar, hware»
mol straxc bör slippa utur sichäkte.'

«Här innelykc följer ec egenhän»
diya bref, som stal komma honom ar ej licec
blyns. N)isa honom der, och äiwen ar halls
wanner, om i nagra as dem känner. De
böra weca, hurudan han är, och därigenom
lära bliftva pa »n wagr, emot ec sadanc mitz-
soster, i synnerhet oin de aga nägra wac»
kra Döcrrar."

Om snabb wärkställigher beder jag, och
om snarc <war. I stolen därigenom icke li-
ter sörbinda,

Eder N?än och tjenare

Dma bref afsändes utan minsta drögsmäl.
Det blef biswarat, sä fort möjeligit war. Köp»
mannen berattade, at han rest til Lack, jökt
«fter Vsre, sunnit honom, och lemnat honom
strart i HHnder sit «get bref til ölr. rrice.



Väre stal i börian hafwa stalc sig, som ha«
de han om hela denne saken, icke oen minsta
tundffap; men brcfwtt bcstog honom, och kom
honom at räona, t-warwld han !agt: Ach! Ach!
nu kommcr jag i häg, hwao dctta wll säga.
Denne Mannen ar en gammat narr och strym»
tare och Dotter är en licen loka; wic up>
sac har aldrlg waric at dem ondt. Jag
eftergifwer min lilla fororan hos denne Man-
nen, och aldrig har jag annat tänkl. Se har mit

därpa, som I honom tunnen sända.
Han mä gärna gä utur sic fangelfe. Jag sam»
tycker darcil af alt m.t hierta.

Koomanne» t lstälte Herr Warner i brchvtt,
quitiiince pä hela ffuldfordran. Säoan

warkan hade stammen och ftugcan pä dcnnc ne»
driga Siälen. Orörlig, wid dcn namrliga dyg»
de Lagens röst, oböjelig för KeliZioneng
affade styldighecer, förstockad emot samwetets
förewitelser, mäste Väre nu gifwa sig wunnen,
när hau fant sin nedriga gärning wara kundbar
och beifwrad af sadant Folk, emot hwilka han
swarligen kunde bruka päck och trug. Nu stnl«
le ha» styla sin witzgjarning, genom en twungen
ftlkostighet, emot den gamle heders prasten. Sa
ocrogen, grym, arelös och otacksam han i hjer-
tai war, wille han likwäl icke draga öfwer
sig allmanhetens omdömme och förtjenta förakt.
Decca wckes wisa, acVgl-e, acminstone annu,
war en nybegynnare i lasten.

Efter näqra dagars förlopp, sedän Köp-
mannens swar anlommit, besökle Hr.
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Grefwinnan. Han slog händerna til hopa', och
gret af glädie, wid det han steg in i hennes
kamnwre. Hr. Warner förde med sig Klr. ?ri-
ce, och dctz wackra Dotter. Se här, sare han

Gr fwinnan, en gäfwa som iag «der förärar.
Min fagnad är obestrifwelig, at jag kunnat räd<
da vetze alffanswarde pcrsoner, Utan et tryckan,
de eländ«.

Den goda Gubben aflade inför Grefwinnan
fin tacksäielse, med den belcfwenhec, fintlighet
vch arkansamhet, at Hon kände innom sig dcn
ljufwaste fömö>else, wld äcanckan d.iraf, at Hon
warit et medet til Hans wckc». Klil» rrice teg,
wen hennes tystnad war lika sä waltalig som Fa,
drens ord. Ho,, hade kastat sig för Grefwin»
nans fötter, och fattat uti detz händer, dem hon
kyfte och wätte med sinä tärar.

Sedän Grefwinnan lemnat nödigt radrnm
s? deras wördnads belygelstr, talade don sä:
Dtt wi för Edcr begge giordt, är i fannmg
längt mindre, än i Eder förestallen, men sä fä
wi framseles göra mera. Hr. Vgro, har wä-
grai at emoccaga den ilimma som han af E«
der lttfraft: den hönr Eder sälcdes til, och aro
wi Edl>r för den samma redo ffvldige. 2lt wi
ättrffaffat Eder friktten är dec minsta. Wär
onnancka bör och stracka sig där han, huru Iw d Eder Dolter, mä kunna framdeles lefwa
af detze penningar. Snedlercid och innan wi
härnl funnic dcn bästa mwäg, ärcn I begqe
alt>d mig wälkomne. Eri rnm ffall dageli-
am sta öpet wid micc bord. Man kan lätt ia n.
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ka, huru detze orden pä nytt uprörde deras tack<samma hiertan. Gudomliga nöi«, at hugswal»
bedröfwade sinnen! Uch! om de rike wiste,
hwad söm kammigur sädant medförer, de
siulle dä säkerligen göra et bätcre bruk af sitt
goba. Godheten är en ibland den högstes föv«
nämsta egenffaper. Wi Manniffor, kunre al«
dr>g nsgot wardigare otz företaga, än dä wi
ombeflice oi), at esterfölja wär Skapare nti detz
oandeliga godhet. Sädane betraktelser, sytzelsat<
te nu GrefwinnanS tankar.

Hon lät göra Price nya kläder och
prydde henne anständigt, dock ej prägtigt. Ach,
sade den menlösa fl,ckan, delta ar alt för wac»
tert äc mig. Grefwinnan smälog härät, och
tyckle <>elf ingen ting wara at henne för wackert,
ty IVlilz Price war wärckeligen en stönhet. Alt
klädde henne oförlikneliqen wäl, och tjente til
at förböja hennes naturliga behaglightter. Hen««es Fader war en Man som i alc sit upföran»
de röjde wett, »ch hwars tal gaf en widsträkt
kunffap tilkänna. Med alt detta, framlyste hos
honoin en ssigs enfaldighet, som kunde hafwc»
prydt den sä kallade Gyldene tide», och tillikc»
en belefwenhet, som hade patzar sig wäl för en
Hofman. Hans lefnad war et sammanhang as
dygd och ära. Grefwillnan säg honom glä»
dje efttr fin äterwunna friliet, dag ifrän dag lik-som föryogras. Han mädde nu fullkomligel»
wäl, mom det, at han uti fin högra arm feck
widkHnnas den lamhet, som staget för-ordsakat.
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Grefwinnans! lanckar böriade nu
fig daryän, huru hon mätte kunna fä se
?lice wäl försörgd, genom et heone anständigt
Agcensiap. Hon yppade fina tankar för Gub»
ben, som Hartit swarade: Matte jag fa lefwa
intil den dagen, om Försynen sädant tilstäder!
sedän är jag nögd, at lägga minä ögon tilsam»mans.

En ung Köpman, med hwilken Grefwin»
nan brukade handla bodde pä Strand, gatan
i Hans namn war ?lenr/
sticklig, dygdig och wacker. Han hade af sin
Bror blif.vit hulpen pä fötterne, ock hölts för
lvälmamde. Just denne, tyckes mig wäl patza
til man för ?rice, sade Grefwinnan wid
sig s,elf. Hon for til ttenry lVlainz bod, cch
tog Price med fig. Delta besök giordcs
fiere gangor, under förewändning af nagon Hans
del. En dag, sedän Grefwinnan gjordc sil töp,
sade hon til den unge I<lämz: I synes mig wa<
ra i walständ sac Min Herre, Eder Händel har
fin jämna gang; felar nu ej mera än en
god hnstru som ar Eder wärd. Wär gamla
bekantsiap, ger mig ftihet til at göra Eder den-
na paninnclsen, som jag hoppas I icke lärer
llla uptaga. Min Frn, swarce härtil den unge

>ag stulle ffatta mig högst säN, om iag
kunde b haga nagon dygdig fiicka, som m>d
mig wille dela bäde minä förmäner och
de beswar, som med min Hcmdel äro
förknippade.



Rb! Det anfommer pä Eder at sö?a
<n säoan up. Menen I wäl, ac en dvg»
dig siicka stall tomma och biuda sig sjels
m -?

Sa mätte jag min Fru, anmoda nägon
annan, at för mig uträtca detca befymmersam»
na ärende, ty jag märkcr pä mig sielf, at jag,
som minä Wanner mig förchrä, är alt för blyg,
at stelf tala til. Dock inbillar mg mig, at i fall
jag ägde nägot tilfallc, at fa tala mcd den per«
sonen, som redan gjorvt pä mm hjerta et dinpt
intryck, ffulle jag blifwa dristig nog, at för hen»
ne framföra minä tankar.

Har I dä sedt nägot Fruentimmer, son»
segrat pä Evert sinne ?

ttenry Klain rädnade w'd denna frägan,
kastade i det samma ögonen pä Price, ochswarce med en liten bestörtming: Min Fru, jag
torde en annan gäng fä mera tala med Eder
härom. Hör sade Grefwinnan, ffulle Iwäl wilja taga en hustru af min hand? myc«
ket bäldre än af nägon annans, swarte den un»
ge Köpmannen med en förnögd upsyn. Greftwinnan wg afsted, och for hem med wär

Price.
Hwad HHnde? den unge Nenry

friade til Price. Hennes Fader gas
sit bifall häml. Flickan sielf fant behag försin älffare, Och! Grefwinnan fullbordade sa-ken, genom « prägiigt VröllHp, hwar jäm<



tt s)ol,'stznckce Bruden isoo pund sterlinq iil
morgongafva. Den ädelsime Herr
ner glömde icki haller bon at wara ftito»
stia emot det ungc» paret, utom det, ai han
hölt den gamle ic>o pund sterlings är«

lig rämä tilhanda, sä län<
ge ha: lefoe.






