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Kap. I.

Wenn ich mich lehn' an deine Brust,
Komint's über mich wie Himmelslust;
Doch wenn du spiichst: ich liebe dich,
So muss ich weinen bitterlich.

Heine.

I Östra delen af det romantiska Tavastland samt
något så när i midten af hela Finland utbreder
sjön Päijänä sin väldiga vattenmassa.

Det intagande Suomilandet raed dess tusen
sjöar! Europas största sjö, Ladoga, ligger tili
hälften i Finland. Dess bröst hvilar på finsk
bädd. Sedän komina i ordningen Saima, inodren
för många vatten, sarat Päijänä, en egen och
sjelfständig sjö.

Päijänä utfaller i Finska viken medelst den hi-
storiska Kymmene-elf, hvilken dock under olika
stadier antager olika aamu, förstKeltis, sedän Jy-
ränkö och när lian öfvergifvit Tavastland, Kym-
mene.

Mä man icke vänta något särdeles lugn eller
lämplighet för sjöfart af en flod, som alltförkort-
väga liar att afföra en betydande vattemnassa frän



en sjö, nelägen så pass liögt öfver hafvct som
Päijänä. Lik de flesta nordiska floder är Kjm-
mene-elf i sin helhet otjenlig tili seglats. Snart
kan Saima och alla med den sammanhängande
vatten stolt förhäfva sig öfver den arraa Päijänä.
Päijänä har ingen kanal; tills vidare är lian af-
stängd ifrån bildningen, hafvet. Derföre är lian'
så vemodigt leende.

Vid Kymmene elfs raellersta lopp, i det syd-
ostligaste hörnet af Tavastland, finnes en små-
stad vid namn Heinola. Geografen Palmblad npp-
ger, att denna köping ligger på en haifö, vid en
sjö och Keltisström. Eraellertid tro vi oss veta,
att strömmen, hvilken i dessa trakter deis ge-
nomflyter dels bredgar sig tili sjöar, här heter
Jyränkö,

Så liten Heinola än är, har lion dock hela tre
namn. Hon kallas af allmogen tcraligen ällinäni
Jyränkö, liksom floden (eller sjön), Dessutom
tillhör henne om förlätelse, att förf. gör sta-
den tili ett feminin! • ett äldre namn, Tommo-
la. Med förvåning betraktar man nemligen i gam-
la vännen Djurbergs geografi af år 1801 «Tom-
mola, en lite regulier stad, midt i länet, säte för
Landsböfdingen i Tommola Iän!» Dä de tvä öf-
riga städerna i detta allaredan förgätna, raystiska
län, (raåhända dock Kymmenegärds län), «sam-
mansatt utaf deiar af landskapen Nyland, Tarast-
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land och Savolax,» upptagas vara Borgå och Lo-
visa, kan väl med delta Tommola icke menas nä-
got annat iin Heinola.

Alla dessa namn äro finska. Af raag. H. A.
Reinholms intressanta och värderika afhandling
«Om de fordna Finnarnes dop och dopnamn» fin-
ner man att namnet Heino är ett af de gamla,
äkta finska namnen. Heinola betyder då Heinos
ort eller egendora, hvilket en svensk läsare tili
nnderrättelse leranas, jemte bifogad snärt ora bu-
rn lägt en försvenskning deraf t. ex. tili Hen-
riksböle? sivulle klinga. Fy, det vore afsky-
värdt.

Af stadens tre namn kan raan utan särdeles
risk tilldöma priset ät Heinola.

Det är anmärkt, att finskan i sinä ljudfall rätt
ofta bar nog starkt tycke af den Jjufliga italien-
skan. Delta slår fulikoraligen in på det vackra
ordet Heinola. Man får blott af delta namn a-
ning om naturen kring Heinola, som är vacker
och värd att se.

Sjelfva köpingen är icke af någon slående ef-
fekt. En mängd röda trädluis, inväfda med träd-
gårdstäppor, gör att nian om Heinola kan använ-
da den förrige engelsmannens qvickord om Up-
sala: «en korg med kräftor och dill emellan,» Det
är en täck och anspräkslös ort, som icke ens har
att bjuda på vatten. Men behagar raan stiga
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npp pä de närliggande knllarna, har rnan äfven
häri intet öfrigt att önska.

Gär det således icke rätt väl an, att berättel-
sen utgår ifrån denna undangörada, angenäraa
punkt af verbien 1 Och ora berättelsen blifver
alltför obetydlig, mä dä Heinolas egen obetyd-
lighet tjena författaren och läsaren tili före-
vändning och mildrande ursäkt.

För ett antal år sedän skada att den af är-
tal i allrnänhet glöraske icke kan bcstäradt uppge
äret var ett särdeles lif och en ovanlig rör-
lighet rådande vid en af Jyränkös stränder icke
långt frän Heinola stad.

En hop barn sågos beskäftigt flyga ikring en
gammal lada, rättare ett torkhus, sora stod
der och allvarligt speglade sig i ströramens brus.

Saken var att här skulle blifva ett sällskaps-
spektakei. Den garnla, länga ladan skulle mi fira
sin bästa triumf. Hon skulle redas tili ett Tha-
lias terapel. Derföre såg den garnla ladan så
vigtig ut.

Handlanden och för detta brukspatronen Wai-
nonen cgde här ett hemman, på hvars niark äf-
ven det gråa torkhuset stod. För att förnöja si-
nä barn, sarat äfven för att med tacksarahet å-
terbära de bjudningar, hvarmed hän så ofta be-
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liedrades af sinä grannar i staden och pä landet,
tyckte gnbben det icke illa vara att tillställa en
kontrabjudning, hvilken i form af sällskapsspekta-
kel troligen skulle antagas. Ty ä orter, der ic-
ke ens kringstrykande, raindre lyckligt lottade
teatertrupper ofta göra den äran, kan man väl
ega en förlätlig nyfikenhet att åse sådant.

Handlanden Wainonens bekantskaper voro icke
fä. Ty omkring sinä städer på landet uppstär
ett särdeles intimt sällskapslif. Den lilla staden
bildar visserligen medelpunkten, men dcss radier
aro längre än man ville tro. De sträcka sig väl
ända tili fem mil omkring. Den lilla trefliga smä-
staden bildar ett särdeles starkt föreningsband,
hvars makt man med nöje lider.

Deraf uppstär, i förbigående taladt, att t. ex.
resande artister, som raed njuggan nöd låta sin
konstnärsära sjunka derhän att gifva en repre-
sentation i den lilla köpingen, med glädje och
häpnad vid sjelfva representationen märkä sig va-
ra åsedda eller åhörda af ett närä nog lika stort
antal, sora sjelfva köpingens folknumraer. De be-
skedliga artisterne visste icke, att sjelfva massan
af konstälskande utgöres icke af stadsboerne utan
af de kring staden spridda landsboerne.

Handlanden Erik Wainonen var sedän några år
enkling och som hän aliaredan öfverskridit fera-
tionde året, var det ingen säkerhet mer, attgub-
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ben skulle rycka an och gifta sig ånyo. Sin ma-
ka i tiden hade lian värit ömt och varmt till-
gifven.

Men oaktadt det antydda icke var nägon sä-
kerhet, började dock hos en och annan bedagad
ungmö någon förhoppning uppstå med anledning
af denna improviserade bjudning. Det hette nem-
ligen i sqvallerkollegierna, att den raske handels-
raannen nu ville se hos sig så mycket gäster som
möjligt, för att efter sraak och fritt i det gröna
fä väljä sig en maka och åt barnen en god och
intagande styfraoder. Att bjudningen härigenom
blef än mera hörsamraad, förstår sig sjelft.

Hans fordom långt Hera barn hade döden, den-
ne farniljernes stränga och obevekliga härjare, re-
ducerat tili tvenne, en gosse om feraton och en
flicka om elfva år.

Saladin Axel var namnet på sonen, som vä! tili
förståendes icke var någon raindre personlighet,
än en frän Heinola trivialskola nyss «valedicerad»
elef. Saladin var säledes allaredan att anses för
välbesfälld gymnasist och bar äfven sitt liufvud
med liögre är än tiliförene. Ty det är dock, kan
man se, en väsendtlig skiilnad inellan en skotär
och en gymnasist.

För öfrigt var lian en af ynglingar, sora länge
stå i knut. Mången tolfårig gosse var så läng
som Saladin, men dennes muskler voro så mycket
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mera knutna och starka. I alla möjliga ridderli-
ga idrotter kunde hän mätä sig med hvilken lång
femtonåring som helst. Dä hän dessutom ä för-
ståndets vägnar öfverträffade de flesta, kan man
lätt förstå, hurusom hän af sinä kararater betrak-
tades med någon viss vördnad blandad med en

god portion af afund.
Det var ett starkt syskontycke mellan den lilla

Saladin och hans nastan lika långa syster Helena.
Dock var Saladins ansigte niera intressant än
vackert; visserligen beskuggade hans mörka lätt
lockiga hår ett friskt ocli blomstrande anlet, men
dettas partier lemnade mycket öfrigt att önska-
Så voro de djupt Jiggande, bruna ögonen för smä
och nppburo, oaktadt allt deras lif, icke rätt vär-
digt den litet för breda och uppåtsträfvande nor-
diska näsan. Kinderna voro raot tinningarna något
utstäende och liarraonierade icke rätt väl med den
korta och knubbiga hakan.

Den lilla Helena, eller säsora hon vanligen kal-
lades Elin, var deremot så plastiskt skön, att äf-
ven den mest utbildade kritikast icke i lienncs
ansigte lunnit något att klandra. Det kastanje-
bruna lockiga häret ornslöt älskeligt ocb täckt de
ljusröda, otadeliga kinderna, den hvita, skönt
hvälfda, himmelsrena paunan, ögonen, de milda
och strälande ögonen voro mörkbiå. Elin var en
skön docka, men en docka med rörelse och lif.
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Kan en tjuguårig läsare häraf skapa sig en bild
af den lilla Elin, vore det godt och väl, ty rent
ut sagdt ....just denna Elin är berättelsens
hjeltinna.

Det sällskapsspektakel sora nu skulle ges der i
nejden af Heinola var äfven i så fall pikant, att
rollerna utfördes endast af barn.

Anspräken aro vid så beskaffade sceniska före-
ställningar i allmänhet icke Stora. Utför en tel-
ler annan af de smä dilettanterne sitt parti nä-
got så när bra, är äskådarenes förtjusning lätt att
emotse. Trefliga gubbar blifva än trefligare, ny-
tra matronor än nytrare. «Kärliga rainnen för-
tälja ora ungdomsår» säger skönt Atterbom, e-
huru lian sanningsenligt utgär icke ifrän en jor-
disk lada tili teater ntan nhögt frän herrliga
stjernor.»

Sedan gossarne och flickorna i afskilda, eukoin
improviserade täit, belägna emellan sceneas fond-
kuliss och den långa byggnadens gafvel påklädt
sig de för den först spelande pjesen bestämda
kostymer, steg inan fram för att begagna de få
lediga ögonblicken tili gifvande af räd beträffan-
de hvad i pjesen vore att iakttaga, sarat hvad i
drägten att rätta.

Du har inte begagnat det här“? sade Sala-
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din tili sin syster, i det lian pekade på en liten
srainkdosa.

Jo visst har jag det litet svarade Elin
och rodnade tili sminkets färg, emedan lion sagt
en osanning. Ilon hade icke liksoin de andra
flickorna sminkat sig. Men när lion såg såväl
gossarnas som flickornas blickar skarpt fixerande
henne, kom hon i plågsarnt bryderi och utbrast:

nej, bästa Saladin, jag narrades. Men nog
skall jag sminka mig, om det så måste vara.

Ja, och ser du, här är det tillåtet.
Dristigt framträdde mi de bådas småkusin, Ot-

to Hjerpen, och sade de smickrande orden:
Smink åt Elin, hvad skall det tili! Bättre,

tnsen gånger bättre är Elin utan.
Otto var son tili en ganska förmögen posses-

sionat, kusin tili Wainonen, sarat liksoin denne
under vintrarne oftast bosatt i Heinola, men om
somrarne på landet. Otto var jemnärig raed Sa-
ladin, med hvilken han äfven gjort jemna steg i
skolan. Visst satt han alltid under denne, men
Otto ansåg detta vara en orättvisa af lärarene
och trodde att han nog skulle få sin skada igen
på gymnasiet. Föröfrigt var han närä hela huf-
vudet längre än den stackote Saladin, och såg
äfven bättre ut. Otto hade städse på barnbaler-
na ansetts såsora lejonet bland skolärerne.

Elin, hvilken sora knappast sluppit sin obehag-
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liga rodnad, rodnade om möjligt ännu högre än
nyss och visste icke hvad vid denna meningstrid
var att göra. Nu fraraträdde en tolfårig flicka,
som sjelf var sminkad med nästan för mycken
omsorg, och menade, att «herr Otto» hade rätt.
Denna meaing biträddes äfven af de öfriga flic-
korna, deribland Ottos syster, den tolfäriga Hilda.

Elfvaåringen Elia skulle nu sannolikt gifvit ef-
ter, lielst utslaget utföll i enlighet raed hennes
egen åsigt och önskan. Ilon ansäg neraligen det
för så flatt, kanske orätt, att sminka sig, om det
än var tillåtet. Vidare torde hon haft en omed-
veten föreställning om egen älskvärdhet ocb att
hon just icke saknade srainket. Men nu fram-
trädde en eljest fäordig rektorist, den tjocke och
korte Lennart Lärka, öppnade sin mun, talade
och sade:

Men jag tycker, att Elin måste sminka sig.
Kantänka, så att du tycker det, fröken Lär-

ka! nienade Otto Hjerpdn med ett försmädligt
leende.

Fröken Lärka var det ironiska öknamn Len-
nart kömmit sig tili i skolan. Skolgossar sente-
ra det komiska mera än gammalt folk och genom
detta öknamn gjordes Lennart Lärkas knubbighet
än mera påfallande.

Ja grina du på bara. Men så tycker jag.
Saladin som hörde, att åskådarene redan bör-
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jade samia sig bortom ridån och som befarade
ett uppträde mellan den hetlefrade Otto och den
temligen lugne Lennart, drog den sednare afsi-
des och frågade honom, hvarföre lian ville, att
Elin skulle sminka sig.

Jo ser du svarade Lennart; det skall
jag nog säga dig. När de andra flickorna höllo
med Otto och ville, att din syster icke skulle
sminka sig, för kantänka de menade, atthon
icke gcnom sminket kunde bli vackrare, än hon
är då märkte jag på deras miner någon-
ting förargligt, sora jag icke viii tåla. Det var
liksom skulle de ha tyckt, att det var egenkärt
och näsvist af Elin, att vara osminkad, då de
sjelfva icke sparat på den ädia varan. Det var

en försmädlig min liksom af afund och sjalusi.
ty de raaste väl inom sig medge, liuru mycket
sötare Elin är, än de.

Den stackars Lennart hade blifvit helt varra
om hufvudet vid detta tai, det längsta lian troli-
gen taiat under hela sitt lif. Saladin inföll rao-
digt:

NS. om de hönorna än afundas Elin, hvad
gör det!

—Jo ser du, «afund föder liat.» Och om ic-
ke Elins kamrater just börja att liata Elin, så
lialla de i alla fall af henne mindre efter sådant.
Och hvad de tycka, lära deras föräldrar äfven
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snart börja göra. Är det icke bättre, att din sy-
ster är afhållen mera än mindref Jag tycker
Elin borde vara afhållen af alla.

Saladin, som nu insåg Lennarts mcning och
sin systers raöjliga våda, klappade nastan med tå-
rar i ögonen Lennart på axeln och utbrast:

Du är en duktig gosse Lennart, fast di
skäller dig tili fröken Lärka.

Så sagdt gick han tili sin syster, sarat hviska-
de henne i öronen några ord, som hade den
följd, att Elin, liksora de andra fiickorna lorut,
gick tili den lilla silfverdosan med dess dyrbara
teaterinnehåll, sminket. Dock uraktlät lion att
med den brända korken svärta sinä ögonbryn, ty
de behöfde sådant påtagligen icke.

Dock måste vi medge, att Elin gjorde sådant
mera af respekt för sin äldre broder, än gerna.
Man bör veta, att så barn lion var, hade lion
dock en stor förkärlek tili den lysande Otto frara-
för den obetydlige Lennart, och nu var det den
sednares åsigt, som segrade.

Platserna voro upptagna och ridån gick upp.
Tili en början gafs ciStrandrätten» af Kolzebiie
(denne olycklige man, «sora lefde af bläck och
dog af sand» ....men hvars teaterstycken, såvida
de bibehållit sig på scenen i fyratio år, dock ic-
ke torde sakna värde tili den grad, som nyare
recensenter vilja låta påskina. Göthes yttrande
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om Kotzebue var: «det är en man, som värit
raycket med och alltid hallit ögonen uppe.»)

Amalias parti spelades af Elin, Otto var hen-
nes älskare. Lennart hade den afskyvärda Hajs
roll.

Alla de unga amatörerne skördade appläder,
hvaraf raodet vexte tili de nästföljande styckena.
Det ena af dem var det snart sagdt oförgängliga
«Rataplan eller den lille trumslagaren,» hvarvid
Elin hade titelrollen och nastan hänryckte sin
publik. Men när hon slutligen jerate Otto och
Hilda utförde en scen ur en opera, hvarvid så
sång som dans förekom, kände förtjusningen in-
ga gränser. Det gick så långt, alt äldre perso-
ner, som knappt kände hvarandra, orafaranades.
Allmänt skreks: - hurrah för värdens dotter, hur-
rah för den lilla Elin , vivut Elin Wainonen!

Men der hördes äfven mera pathetiska ackla-
mationer, sädana som: lefve koristen i norden,

hurrah för Heinolas lasta docka, lefve Heinola-
Homman !

Detta sista utropades af en ung man, som ny-
ligen läst och blifvit förtjust af pavisiska myste-
rier och «Fleur de Marie.» Sannolikt hemtade
hän derifrän detta epithet, såsom reminiscens el-
ler variation. Men som det råkade vid hans
acklamation vara ett litet andrum, förnummos hans
ord tydligen af alla, och väckte genast sensation
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af den art, att man nn enstämmigt ntropade:
kurrah för Heinolahlomman , lefve Heinolahlom-
man !

(Vid sällskapsspektakler, dä de skola tillgå på
högtidligt och värdigt vis, brnkas hvarken applä-
der ellet framropningar. Sådant skulle i helst
något större städer väcka ond blod, kantänka sä-
sora ett ingrepp emot det privata nöjet (hvilket
dock beklagligtvis vanligen löses med penningar
och säledes är publikt); men på landet och då
ingen «entree» erlägges, är rnan icke så noga.
Gerna vill man der iraitera hvad som plägas vid
de publika nöjena i de stora städerna och man
applåderar helt trankilt. Således nm ingen snns-
förnnftig läsare stöta sig vid detta brott mot e-

tiketten, begänget i nejden af det lilla Heinola!)
Fram med Heinolahlomman! började

några djerfva röster yrka. Fram med Heino-
lahlomman!

Elins fader, sora i början med en förlätlig fa-
dersstolthet bevittnat det bifall, som gafs hans
dotters spel, begynte, då detta bifall vext tili en
sadan storm, att erfara en obehaglig kansia. lian
bctänkte vädan af en sadan hyllning, det måhän-
da ofördeiaktiga intrycket deraf på det späda sin-
net. Muru ens säaom sitt barn väga behandla en
varelse, på hvilket sådant smicker, sådana triura-
fer blifvit slösade!
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Vid hän nn satt der obeslutsam och nastan
drömmande, klappade en hans garala van honom
på axeln;

Kors bror, hvad felas dig. Du må väl inte
ha någonting emot, att din dotter blir frararo-
pad. Ocli hon äter, Elin, hvad felas henne, som
inte träder fram och niger.

Genom.denna anmärkning koramen tili sig, ila-
de Wainonen bak ridän att mana på sin dotter.
Snart återkom lian och sade nastan med mera
lugn, än orden bordt ge vid handen: Elin kan
icke. Ilon bar laga skäl, såsora sjuk.

Ilärmed voro gästerna icke fullt belåtna; de
skulle sä gerna velat se Elin niga för dem och
tacka för den ära henne var bevlsad. Vidare
misstänkte de, att alltsammans var en anläggning
af fadren och som hän var herre i sitt hus, fun-
no de, att det icke passade att ytterligare spjer-
na emot. Senare på aftonen skall hon dock
fä niga för mig särskilt tänkte hvar och en
för sig.

Men hvad hade Elin tänkt der bakom ridån
och hvad känslor intog hennes späda bröst vid

Derpå kuona vi icke bestämdt sva-
ra, men liitoni oss göra slutsatser af hennes yttre
beteende.

När fadren inträdde för att leda frara sin dot-
Heinolallomman. 2
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ter, fann lian henne visserligen icke sjuk,
men likväl i ett tillstånd, hvilket likasåväl soin

sjukdom Tar ett laga skäl. Han pratade således
ändå icke i vädret.

Han fann henne nastan sanslös; dignande ned
i sinä leksystrars armar.

Vid de stormande bifallsropen hade hon först
fallit i en konvulsivisk gråt; hon snyftade så det
lilla hjertat ville brista. Sedän föll hon i en slö-
het, en apathi, som fullkomligen förskrämde och
väckte medlidande hos de små leksystrarna, hvil-
ka nyss med Hilda Hjerpen i spetsen ....

hade fattat emot henne teralig afund och af~
voghet.

När Elin såg sin fader, kom hon sig åter fö-
re, tårarne begynte åter att flyta och snyftande
hviskade hon:

Ack, sota pappa, låt ingen se mig. Göm
mig bra, göra mig hvarsomhelst. Göm mig un-
der jorden.

Ingen skall behöfva se dig bästa flicka, in-
nan du sjelf viii det. Vi åskådare skola gå upp
tili gården nu genast. Du och dina vänner ma
komina, när ni viii.

Hvad var naturen af Elins Voro de
Ijufva, voro de bittra? Vi tro det sednare. Sä-
kert voro de en gärd åt auingen, men åt hvil-
ken*} Aningen om konstens bittra glädje, kon-
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stens törneströdda stig eller aningen om den
framtida utvecklingen af hennes lif?

Vi tro, att en konstnär, som under hela sitt
lif kämpät med raisskännande, svårigheter och
vedervärdigheter af alla slag, raen som plötsligt
ser sig erkänd, hjllad på ett sätt, högre och
djerfvare än hans högsta och djerfvaste luftslott

\i tro, att en sadan konstnär då är i stånd
att gråta bittert. Äro hans tårar en gärd åt den
mättade egenkärlekens och sjelfkänslans medve-
tenhet om att målet är vunnet, den sorgsna med-
vetenhet att det för honom iöke mera finnes nå-
got att sträfva tili i denna verlden eller ä-
ro de en gärd åt öfvertygelsen om fåfänglighe-
ten af alit på denna stoftets jord 1?

Och när en man, hvars högsta sträfvan är att
vinna en qvinnas kärlek, plötsligen ser alla hin-
der liiifna, hör det ljufva jag älskar dig fram-
sagdt af älskande läppar då, o då kan lian
hörja gråta bitterlig. Heines vers der ofvan e-
ger en undransvärd ljufhet och en fruktansvärd
sanning.

Härröra sådana tårar af känslan om egen o-
värdighet? Det behöfdes en engel från himme-
len att förklara dem. Men englarna tala icke.

«Och Elins tårar nu, hvad gemenskap ega de
med sådana slags tårar?» Vi tro mycken likhet.
De roro åtminstone en försmak, en aning om
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dem. De egde alit det bittra af dem, men raän-
ne äfven det Ijufva'?

Emellertid, sedän åskådarene aflägsnat sig och
en fjerdedels timme förgått, försiggick en sadan
förändring hos Elin, att hon nu skämtade öfver
sin besynnerliga rörelse och sade blott:

Jag glömde att det var värdens dotter, som
agerade. Artigheten liir fordra sådant då.

Da det lilla skådespelaresällskapet inträdde i
salen, var man nog honett att tacka dem alla och
att orn man utmärkte Elin, göra det utan många
vittnen åtminstone icke bland de öfriga aktri-
serna. Häraf återfick såväl hon som de öfriga
dagens hjeltar sitt vanliga hjeltemod, så att de
voro lika obesvärade i dans som i lekar.

Lejonet Otto adresserade sig tili Elin:
En sadan beundran som du i dag fick af

alla, har du alltid af mig. För du är så söt.
Snälle Otto, lofva mig att aldrig tala sådant

mer. För det är illa och orätt att höra på så-
dant.

I detsamma såg hon npp med ett visst välbe-
hag, som tydligen tillkännagaf för den unge tili-
bedjaren, att hans galanteri icke var h enne
nerligen emot, sarat att hon led det rätt gerna.
En sadan omedvetet ora blick skulle icke en*

dervidlag behofts, ty ung Otto, sora allaredan
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hade en försvarlig romanbeläsenhet och i tysthet
ansäg sig för omotständlig, skulle äfven eljest
förstått att tyda Elins ord annorlunda.

Mängas blickar vändes på det vackra paret,
som ehuru knappast i sin knoppning likväl egde
denna syraraetri, delta behag i rörelserna, som så
säilän tillhör pojkslynglar och flicksnärtor. En
hvar tänkte och mängen sade tili sin granne;
hvilket vackert par!

Possessionaten Hjerpdn vände sig tili sin ku-
sin Wainonen och sade äfven: hvilket vackert
par!

Ja svarade denne; våra barn ha
visst ett förmänligt yttre. Men de kunna nog
ännu vexa ifrän sig.

Pass för det, min bror. Så vackra barn
kuuna icke vexa ifrån sig. Betrakta deras regel-
bmuina drag.

Wainonen bjöd sin kusin en pris och sade:
Elin må vexa ifrån sig eller icke, nog hål-

ler jag ändå lika mycket af henne. I alla fall
kommer hon att likna sin mor, min dyra Amalia.
Men äfven utom denna likhet

Hvad säger du min bror om mitt projekt?
inföll Hjerpen. Du ser med hvilket godt

öga de unga tu se på hvarandra. Hur vore, om
?i af dem skulle göra ett par?

—Du ralljerar, min kara kusin. Änuu måste
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sex år förgå, innan din Otto blir myndig. Un-
der en sä lång tid kan hans kansia hinna vända
sig hit och dit.

Äh, jag åtar mig att svara för Otto. Jag
skall iippfostra honom sä, att hän vänjer sig att

anse Elin som sin blifvande hustru.
Men jag Star mig icke att svara för min

Elin.
Men om nu Otto, då hän är i stånd att gif--

ta sig, håller af Elin, ger du dä inte henne ät
honoml

Hjertans gerna, min hedersbror. Blott hon
Tili ta honom. Binda henne eller tvinga mitt äl-
skade barn, o nej

Det var icke litan, att Hjerpen lätt rodnade af
fdrtrytelse öfver att hans son framdeles skulle få
ett afslag. Fadren trodde på sin sons omotständ-
lighet mera medvetet oc!i iäst, äu sjelfva sonen.
Dock sökte hän beherrska sig och sade temligen
lätt och ledigt:

Du tror dä inte på en faders rättighet att
bestämma sin dotters öde “?....

Visst tror jag derpå, raen blott negatift.
Om ens dotter med sitt vai fallit på en i allo o-
värdig man, en bedragare, en sknrk, dä vet jag
att den faderliga myndigheten eger våld att hin-
dra en sådan förening, och jag tror derjemte
att en fader i så fall bör motsätta sig sin dotters
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viisefarande hjerta. JMen derföre är det icke
sagdt, att i andra fall dottrens hjerta icke finge
ha sin taian. Och ora detta hjerta skyggar för
förening med nägon man, väre lian hu-ru god och
hraf sora helst, dä är det slnt med den faderliga
myndigheten och lian får lof att förhälla sig helt
och hället passif.

Då vore en faders myndighet ganska ringa'f
Så är den ock. En fader kan hindra före-

ning med en ovärdig, men icke påtvinga förening
med en låt så vara, värdig. För att tala i ali—-
mänhet: en fader kan, i vissa f ali, afstyra sin
dotters äktenskap, men i intet fall påtvinga hen-
ne sådant.

Äh, detder stöter nog raycket pä roman
ideer.

Far gä. Men jag vet, att samraa ideer äf-
ven äro grundade pä religion och raensklighet.
Hvarföre skola vi förresten tala i detta ärnne.

Wainonen visste nog, att Hjerpön icke var den
man, sora senterade sädana höga skäl, så enkla
de än voro. Hjerpdn gjorde sig i allmänhet lu-
stig öfver roraanideer, förmodligen för det för-
sta, emedan hän läst fä romaner och eraedan,
för det andra, de få lian läst innehöllo enstäm-
raig förnekelse af fadersrayndigheten.

Dii vill yäl ätrainstone icke motverka före-
ningen emellan min Otto och din Elin. Betänk,
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de aro båda unga, båda vackra och vai uppfo-
strade och båda blifva de, såsom jag, hm
hm, hoppas, rika.

Det sista vet jag icke bestäradt oin Elin.
Du vet, huru en handlandes förmögenhet beror
på de ställningar och förhållanden, soin man kai-
lar konjunkturer.

Du missförstår mig min bror, om du tror
att sådant är ett nödigt vilkor för mig. Nej, jag
önskar blott i allmänhet, att Otto och Elin blef-
ve ett par.

Detsamma önskar äfven jag. Ocli jag för
min del skall visserligen icke vanja Elin att
anse Otto för sin blifvande man; ty sådant kun-
de väcka afsmak och leda nien ändå på alit
sätt söka befordra deras förening. Bli de likväl
icke ett par, då skall felet icke vara niitt.

Och än mindre mitt smålog Hjerpe'n.
Sålunda ingingo de båda fädren det fördrag

att söka befordra en förening mellan deras vack-
ra telningar. Såsom vi hafva sett, ämnade Wai-
nonen dock härvid spela en nog passif roll;
Hjerpdn kunde, oaktadt sinä aktiva och tyranni-
ska åsigter, icke heller gerna spela någon annan
roll än den passiva, emedan hans myudling var
en son.

Alen hvartill tjena sådana fördrag, kun läsaren
»led skäl utropa. Låt oss antaga, att de tjena tili att
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för tillfället muntra, reta och uppspela fåkunniga
föräldrar, som hemtat erfarenhet och verldsvett,
hvarken uv lifvet eller romaner eller
denna berättelse.

Låtom oss dock ursäkta föräldrar, hvilka ingå
sådana stipulationer. Du sjelf, min tjuguårige lä-
sare, som nii är så romantisk, skall säkert «med
dina fyrti år på nacken» ha öfvergifvit dina ro-
senfärgade ideer. Säkert skall äfven du då vara
en förstenad hvardagsmenniska, som i planering
af din dotters framtid låter dig styras af äregi-
righet, jordisk omtänksamhet eller din envisa skal-
les nyck.

Låtom oss vidare ursäkta Wainonen som ingick
fördraget med behörig moderation och försigtig-
het. Han var en man, som ingått sin äktenskap-
liga förening helt och hållet ledd af känslan och
en sann romantik. Derföre hade hans kansia än-
nu icke förkolnat. Wainonen var icke en förste-
nad hvardagsmenniska.

Det säkra är att om fäderne sjelfve hört de
Jjufva ord som gåfvos af Otto åt Elin och af
denna blott svagt tillbakaböjdes, skulls de värit
än vissare på sin sak. Ja de hade blifvit lika
öfvertygade derom, som vi hoppas läsaren redan
vara, så framt denne icke är ,en skeptisk filosof,
som betviflar sjelfva möjligheten af galanteriprat
slynglar ocli slynor emellan.
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En som bätire förstod sig- på möjlighelen af
sådant grannt tai var den fjortonårigc «fröken
Lärka.» Han sade helt olormodadt tili Elins bror
Saladin:

Aj ändå, att din syster så gerna skall höra
på den der ytlige stöfveln Otto!

—Nå hvad bryr du dig derom? Hvad angår
det just dig?

Det kan så vara, att det inte angår mig,
men jag ville inte, att de för alit i verlden blef-
ve ett par.

Tokige Lennart, huru kan du förmoda nå-
got sådant. Låt du honom prata.

—i Ja och o m han sedän fraradeles i verlden
får henne, så blir Elin olycklig. Du måste lofva
mig, hör du det, Saladin, du måste lofva att gö-
ra alit hvad du kan för att hindra Otto att be-
haga Elin alltförmycket.

■— Jag lofvar det, sedän det först blifvit något
alfvar, och sedän jag först funnit att Otto är
en stöfvel.

Nå, då liar jag ditt löfte, ty förr eller sed-
nare måste du finna, att han är en stor strunt
och en stöfvel.

Den lille Lennart drog sig något lugnad tili en
knut, der musikanterne sutto och spelade. Der
roade han sig att se i deras böcker och följa med
ögonen de repriser åt, dem han hörde föredragas.
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Den lille Lennart var musikalisk; lian hade en
temligen god sångröst och blåste en rätt god
klarinett. Äiven på flöjt var han ingen klåpare.
Dessutom hade han redan länge äranat börja spe-
la violoncell, men det hade ännu icke blifvit af.

Han gjorde nastan skäl för namnet Lärka.

Kap. 11.

Innebåller en gamma! students gräl med två gymnasister
om Wettern och Pävjänä.

Tvenne år och en månad äro förflutna, sedän
det i första kapitlet omtalade.

Tvenne år göra i allmänhet föga förändring i
familjerna. Den och den gossen har strukit ansen-
ligt upp och blifvit nastan lika lång sora pappa;
den ocli den flickan har nyss inträdt i pensionen;
den och den aflägsna slägtingen har dött
sådana förändringar äro naturliga och väcka ingen
förvåning. De höra tili den vanliga gången af de
menskliga angelägenheterna.

Äfven med vara små dockor samt deras för-
äldrar hade knappt någon annan förändring in-
träffat, än att de blifvit fcvå år äldre. Visserli-
gen hade Salailin der vid Borgå gymnasium gjort
nätta framsteg sarat avancerat tili öfra kretsen;
den treflige «fröken Lärka» hade äfven nn afklädt
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sig skolans tvångströja samt påklädt sig en gyra-
nasists mindre tätt åtsittande ditto; Otto Hjerpdn
hade af missnöje med gymnasii-lärarene (hvilka
icke rätt förstodo sig på hans Stora kunskaper
samt mer än en gäng med carcer (arrest) helo-
nat hans genialiska streck) skiljt sig fräu gymna-
siet sarat med biträde af en välbetald privatlära-
res förmånliga betyg verkligen lyckats blifva en
«/ri,» ehuru nägot brådmogen student men al-
la sådana saker höra säsom sagdt tili den vanli-
ga raenskliga utvecklingen och innehålla just in-
genting miraknlöst tag undan likväl det der
stndentsteget, hvilket gjordt af Otto, så snart, sat-
te ätminstone den lille och grundlige Saladin i
förvåning.

Den lille Saladin? Har hän då icke ännu vu-
xit och upphört att stå i knut? Visserligen cir-
ka en och en half tum om året lian mätte sig
raycket noga men en hvar inser, att Saladin
med denna ringa tillökning af sin höjd öfver haf-
vet på längt när icke uppnått den för en sjuttonä-
ring nödiga längden. Lennart Lärka hade vnxit
mer än dubbelt detta anspråkslösa raått; hän
hade derjemte äfven betydligt smalnat i pro-
portion förstås så att hän nnmeraj ser raera
hygglig och presentabel ut.

Flickorna äter*? Nä de skjuta då alitit! upp
«sora ogräset,» helst när de nyss lemnat sitt för-
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sta dussin år. Isynnnerhet har Elin härutinnan
utraärkt sig och det tili den grad, att den sjut-
tonårige Saladin mäste se litet npp tili lienne.
Hän vet det äfven, hvarföre lian i vittnens när-
varo ogerna stär närä sin syster. Häruti liknar
lian just Stjernström, dä denne i Regina v. Em-
meritz hade att tala raed fru Lagerqvist.

Annu måste vi omniimna en förändring, hvil-
ken är af vigt för fröken Lärka och för detta
kapitel. Lennarts far, kapten Lärka hade nyss'
tiilhandlat sig en vacker egendom, belägen i Syss-
mä socken och vid Päijänäs stränder.

En sadan förändring är af mycken vigt för en
farailj, som dessförinnan bott i stad. Der öppnar
sig en helt ny verld för hvarje farniljens med-
lera. Deraf uppstå nya tankar. nya förhoppnin-
gar och man är glad.

Men man viti äfven ha nägra sinä vänner med
sig att dela denna glädje, sora ännn är så ny
och så pikant. Man hjuder således gerna vän-
ner och bekanta.

Kapten Lärka var längtifrän rik. Dertill var
hans familj alltför talrik och Jönen alltför knapp.
Sin egendom Niemilä hade lian kömmit sig tili
sålunda att hän upplånat den jemförelsevis ringa
summa, hvilken ntöfver inteckningssumman skulle
kontant betalas. Egentligen egde lian således så
godt Bom intet af hela Niemilä, men gården gick
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och gällde ändå för att vara hans, hvilket den äf-
ven i laglig mening visserligen var.

Men som guhhen visste, att några bäckar små
dock icke göra en stor å, säg hän sig gerna he-
drad med hesök i mindre skala. Denna fadrens
egenhet visste harnen äfven af, hvarföre de två
äldsta, Augusta och Lennart tagit sig friheten att
ut tili Niemilä bjnda några hekanta, hvaribland
harnen i familjerna Wainonen och Hjerpen.

Stnderanden hr Otto Hjerpen hade dock icke
kunnat hörsamma hjndningen, sä vida hän var
stationerad på ort, alltför aflägsen från Päijänä.
Sedän hän soin hastigast med sin lyra presente-
rat sig i Heinolas nejder, fann lian för godt att
återvända tili Helsingfors, för att med sin vackra
ooh resliga figur oka esplanadernas glans. Hel-
singfors egde under denna somrnar att framvisa ett
stort antal «ntländare,» med hvilka det för ungherrn
var nyttigt och nöjsarat att slå sig i slang. Otto
ämnade nemligen under somraaren förvärfva sig
talfärdighet samt den rätta prononciationen i
franskan, ryskan och tyskan.

Läsaren måste säledes sakna hans angeiiäma
sällskap. Uuni ledsamt! Häruti syrapathiserar
läsaren med var lilla hjeltinna, Heinolahlomraan
Elin. Det hade värit långt angenämare att åka
med honom (naturligtvis hade Saladia dä åktmed
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Hilda i en annan schäs) än att som nu silta bred-
vid Hilda med Saladin tili kusk. Fjortonäriga
drömmar!

Det var en vacker julidag. Genom en händel-
se hade Lennart fätt veta, att det var Elins fö-
delsedag. Hän hade således dagen tili ära ar-
rangerat en bätfärd tili en vacker liolme i Päijä-
nä. Dagen förut hade Niemilä folket derstädes
bergat hö.

Båtens passagerare voro utora de tre «främ-
raanderna» kaptenskan Lärka jerate en del afhen-
nes raånga barn. Kaptenen sjelf, anna oran och
således nitisk med sitt landtbruk, var förhindrad,
men hade i sitt ställe beordrat en sin van, en
gammal student, som genom giftermäl med en
bondflicka kömmit sig tili ett litet hemman, hvil-
ket den raska frun (som oförmärkt kömmit sig
tili ett nog stort välde öfver sin stimdom nägot
slarfvige man) styrde med den omtanke och kraft,
att f. d. studeranden Sillgre'ns heramavaro icke sä
noga behöfdes.

X t,Som vinden var nagot med och holmcn icke
var alltför längt aflägsen, gaf raan sig tid att gö-
ra nägra lovar på den sjön. "Vis-
serligen tala sjömän icke ora att lovera i förlig
vind, men att sädant ganska väl går an, derora
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kan hvarochen lätt öfvertyga sig, ifall hän tili
ögnamärke bar icke snabbheten litan nöjet.

En raängd holmar förtogo väl den fria utsigten,
här och hvar emellan dem säg man ändä ett bla-
nande hand af Päijänäs vackra klädning. Seglan-
de åt strecket af slikt band, hade man snart sett
blott hiramel och vatten. Derföre styrde man

icke dität litan man gjorde diverse skärningar
framför den vackra holmen.

Hvad Päijänä ändå är vackert! sade Sa-
ladin; Den som egde pengar, för att här lef-
Ta och dö i lugn!

Kaptenskan Lärka, som icke rätt tyckte om den
sista önskan, anmärkte nu, att en ung gosse icke
bör tala ora pengar. Han bör lefva i hoppe.t och
vara glad äfven utan dem.

Ganska sannt anmärker kusin - menade
den gamle studenten; raen när man litet när-
inare betänker andemeningen af berr Saladins
ord, äro de icke sä rasande. De syfta pä att
ynglingens sträfvan i det hela går ut pä att fä
ositt eget hein, sin egen tärna» säger Tegndr.
Hän laser för att framdeles få sig en tjenst, ge-
nom tjensten fär lian medel att lefva och dö i
lugn lät ock vara i den anspråkslösa ncjden
af Päijänä.

Jag tror Saladins mening icke gick så djupt
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sade Elin, lätt rodnande vid sin djerfhet.
Nog lär lian ha taiat sä der raest på skämt.

Ah hvem vet sade den lilla Hilda;
Saladin menar ofta långt mera än hän säger.
Det har jag erfarit.

Ilildas ord voro en anspelning på något litet
groll, som nyligen egt rura raellan småkusinerna.
Den lille, förståndige Saladin låtsade icke förstå
piken utan menade biott, att han sagt hvad lian
sagt hvarken på skämt eller mcd en djnpare me-
ning. Han hade helt och hållet taiat blott i tankärna
och hoppades ingen tyckte det illa vara. Denna
reservation var egentligen ämnad för kaptenskan,
som äfven mi, rätt gladlynt blefven, utbrast:

Ja är icke vårt Päijänä gudomligt. Se des-
sa sköna vikar, omgifna af romantiska bergsklac-
kar, se dessa vackra holmar, som liksom bjuda
en tili sig. Jag viii visst i dessa trakter lefva
och dii.

Kaptenskan Lärka var icke mera än några och
fyrti år och hade, som raan ser, icke ännu för-
gätit ungdoraens romantik. Hon såg äfven ännu
rätt bra ut, der hon mcd moderlig ömhet höll den
lilla Emray vid sinä knän.

Den tioårige Edvin sade helt apropå:
När jag blir sexton år, skalljag ensam segla

öfver Päijänä tili Padasjoki eller hvad den sock-
Heinolablomman. 3
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nen heter och derifrån styr jag tili Laukkas och
Jyväskylä.

Det låter du väl bli sade äldsta syster
Augusta. ■— Se på Lennart der. Han är tror jag
sexton år, och nej minsann han skulle företaga
sig en sadan resa, ätminstone inte nu.

Det tror jag nog gentog den iille Ed-
vin att lian inte skulle göra det ensarn mi.

Men om Elin ocksa skulle koraraa i båten, då
skulle han det gerna. Men se jag, ämnar fara
ensam jag, vet du det Augusta.

Augustas ätminstone iche nu innehöllo verkli-
gen ett bryende. Hon hade märkt, huru fåordig
Lennart var och huru underligt han stundorn be-
traktade Elin. Dock tyckte lion icke om att lil-
la bror så obarmhertigt afslöjade och komplette-
rade hennes anspelning. Hon slog Edvin med
sitt parasoll och sade, att han var en stygg
pojke.

Ifall fröken Lärka verkligen var litet tankfult
och försjunken i betraktandet af Elin, vaknade
lian genom syskonens inviter åter upp och kom
tili sig. lian adresserade sig temligen ledigt tili
f. d. studeranden, den så kallade magistern
en titel, hvilken Sillgren med så mycket mera
skäl höll tili godo, sora lian i sinoin tid värit de
äldre barnens informator.

Jag tyckte magistern nyss fällde något ytt-
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rande ora den anspråkslösa nejden af Päijänä.
Mente inagistern någonting mindre godt ora Päi-
jänä och dess stränder?

Icke det egentligen, raen nog finnes det an-
genäraare och Ijnfligare trakter i verlden. Lilla
Edvin talade nyss ora Jyväskylä, en nyss anlagd
lioppgifvande stad vid Päijänäs nordligaste spets.
Detta päminner raig ora en lika sä täck stad, pä
samma sätt belägen vid nordliga ändan af en sjö,
hvars sträckning ifrän nordnordost tili sydsydvest
är alideles densamraa sora Päijänäs. Jag menar
Askersund, en smästad ryktbar blefven genora
fru Lenngrens minnessäng: .«Den välvise,» en
mycket qvick visa, sora handlar ora «en välbe-
ställd rådman nti Askersund.» Alltnog jag min-
nes Askersund och jag minnes Wettern.

För detta studeranden rätade sig, drog pä si-
nä sparkragar och såg vigtig ut. Siilgren liade i
sinä yngre år värit i Sverige och derifrän hem-
tat mycket svenska syrapathier oaktadt lian,
dessa tili skara, gick sta’ och gifte sig med en
finsk bonddicka. Ständigt kom lian frara med si-
nä reserainnen, raen den sora trodde att hän verk-
ligen sett alla de ställen lian sade sig ha sett,
blef lurad. Siilgren hade en Jiflig inbillnings-
kraft, lian hade så arhetat sig in i sinä iraagina-
tioner, att lian slutligen sjelf trodde på deras
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sanning. Likaså trodde lian nu äfven, att lian
sett Wettern.

Är det da en så vacker sjö? frågade
kaptenskan.

Ja, min goda kusin, det är lian visst. Ö-
sterut höjer sig det täcka Oinberg, på hvars af-
satser man ser bokar och tillochmed murgrön
och från hvars hjessa man ser flera städer och
femtio kyrkor minns det, femtio kyrkor, ku-
sin Vid södra ändan ligger den ovanligt
täcka och inbjudande staden Jönköping, hufvud-
staden i Smål'n i Sverige säger man aldrig
Sraåland utan Smål'n säger man och in i
sjelfva sjön ligger Visingsö, som är en förtjusan-
de ö. Och dessutom hvilka märkvärdigheter den-
na sjö har att praestera. Der herrskar ett slags
ebb och flod, hvarigenom man ledts på den för-
modan att sjön står i underjordisk kommunika-
tion med sjelfva Bodensjön. Vidare lägger sig
Wettern endast vid stormväder, men är om vin-
tern mycket osäker; ty då isen är som starkast,
kan lian helt plötsligt gå öppen. Slutligen förefalla
der vattensprång, hvirflar samt verkliga underba-
ra skott.

Skjuter necken skott der i sjön"? sade
Elin.

Ja det vete Gud, om det är necken, eller
hvem det må vara. Men det säkra är att, när



37

jag var der, hörde jag en vacker afton sådana
skott, att jag trodde mig vara närä ett krig.

Hnrudan färg !iar den sjön? sade Elin.
—■ Blåaktig ser lian ut raot solen, eljest af in-

gen färg. Vattnet der är så genomskinligt, att
man öfveralit ser bottnen. Derföre uppröres det
äfven lätt af stormar.

Saladin, som nyss läst i Sommers naturkun-
nighet ocli trodde sig veta, att bottnens synlig-
liet pä en sjö, djupare än några famnar, är en
omöjlighet, gaf åt Lennart en liten knyck i sidan.
Lennart lätsade icke haroin, höll blott god min
och sade:

Wettern mä ega livilka under som helst,
inen en så storartad sjö soin Päijänä, sora vårt
Päijänä, är hän dock icke. Man behöfver blott
kasta en flyktig blick på kartan, så skall maa
finna, burn slickad och ointressant Wettern ser
nt emot Päijänä. Wetterns stränder äro så släta,
så flna, som en hofmans maner; Päijänäs dere-
raot äro vildsköna, djerft tillskurna och intressan-
ta såsom naturbarnets. Må hvem som vill fägna
sig åt georginer och magnolier; jag föredrager
den vilda törnrosen.

Vi hafva sagt, att Lennart i alimänhet var få-
ordig, raen en gång lifvad af ett Sinne gjorde
hän derifrån tänkvärdiga undantag, Och hau
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framsade sinä ord med känsiä och öfvertygelsens
kraft.

«För detta studerandcn» Sillgre'n blef helt ha-
pen öfver sin för detta el.efs poetiska utgjutelse och
visste sannerligen icke hvad härvid var att säga.
För att än ytterligare fullborda lians nederlag,
tillade Saladin:

Och så är Wettern nog mindre än Päijänä.
Om man raed rata linier ville förena alla Päijä-
näs uddar, så tror jag Wettern.ändå skulle rym-
mas i vår insjö. Vikarne svara nog mot Boden-
sjön, således är Päijänä fullt så stor som Wettern
och Bodensjön tillsammans. Det är viii derföre
de stå i underjordisk förbindelse, för att med
gemensamma krafter kunna utgöra en dugtig sjö.

Flickorna skrattade och Sillgren blef ännu me-
ra förbryllad. Han kunde icke begripa, linru
gymnasister kunde så pass halia stången med en
student.

Augusta, som icke var en obeläst flicka, anför-
de nu äfven några ortl, hviika halft skämtande
som de voro, hon dunkeit förmodade skola bilila
en lämplig öfvergång, en brygga för den gode
garnle studenten ifrån förlägenhetens område.

lnle vet jag heller, livad för en förtjenst
det skall vara, att Wettern består sig sådana
hemska saker sora trollska skott och hvirflar.
Nog ligger Päijänä i Finnland, sjelfva trollens land,
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nien sådant otyg hör man ändå icke här. Och
gudskelof för det.

Och om det skall vara en förtjenst til-
iätie Lennart att Wetterns isar äro vådliga,
så lerana sig i så fall icke heller Päijänäs isar
stort efter. Äfven här knnna bildas väldiga rå-
kor och så vidare. Och äfven här kumia isarne,
nyss starka, hastigt blifva svaga och ofarbara.
Men den förtjensten är bestämdt en minusqvan-
titet.

Magistern, som var en skral materaatiker, kän-
de nu, att lians raod helt och hållet höll på att
fly. Men sävida, dä niiden är störst, hjelpen äf-
ven är närmast, reste lian sig mi med förtviflans
raod och utbrast:

Na raen herrehjertandes, det var ju blott
en topografisk beskrifning. Jag raedger, att det
var öfverflödigt; jag skulle bordt halla mig blott
dll naturen. Och natureo i och kring Wettern
den är skön.

Kaptenskan, sora tyckte det vara synd raed den
gamle. beskedlige raagistern, klappade lionoin på
axeln och sade:

Ser kusin, det fdrvänar oss alla, huru kusin,
som eljest är så patriotisk, nu kunnat tala så o-
artiga saker emot Suomi och dess Päijänä. Jag
känner knappt igen kusin.
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Hälften rörd, hälften smickrad utbrast den go-
de magistern:

—Ja jag känner knappt igen mig sjelf. Så
utöfva stundom ungdorasminnen sin makt. Dock
är jag rätt nöjd med min anspråkslösa ställning i
lifvet. Lifvet här är lugnt oeh godt. Förmodli-
gen blir döden likaså.

Vid dessa ord började den fjortonåriga Elins
ögon att litet fuktas. Ilon tog magistern i hand-

— Blif inte såder, sota magister. Börja igen
att gräla om Wettern. Elin skall halla med ma-
gistern.

Hvad var den smälek han nyss lidit emot ma-
gisterns triumf nu! Fast han var sluten i ganska
fasta äktenskapliga band, hade han dock sinne
för halft utvecklade rosor och skönhet. Den
stackars magistern blef helt vek om bjertat, och
sannt är, att han vågade besvara «den sraukke
pigens» handslag med en handtryckning. Sedän
utropade han i ekstas:

Hurrah im för Päijänä, hurra för Suomi!
Och hurrah för Heinolablomman!

Öfver denna högst oväntade djerfhet blefvo
alla i båten högst perplexa. Den lilla Eiuray ef-
tersade alfvarsamt:

Hurrah för Heinolablomman! Hvad viii det
säga, mamma? Hurudan är Heinolablomman?
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Ilurrah för Päijänii sade Lennart tank-
full.

Hurrah för Suomi fortsatte Saladin.
Och hurrah för Heinolablomman tillade
magisterin? Nej. Icke lian, icke heller nå-

gon ann, utan Elin sjelf.
Kaptenskan ämnade nastan börja banna Elin för

denna nastan för långt gångna, skälmska frihet,
men hur det var, såg lion Elin med tårar i ögo-
nen taga Hilda Hjerpen om lifvet ocli kyssä hen-
ne och säga:

Det är min födelsedag och min slägting Hil-
da har glömt att gratulera mig!

Fjortonårigas tårar samraanflyta lätt och straxt
grät Hilda öfver sin glömska.

Lennart hviskade tili Saladin:
Hurrah för alla, utom för Otto!

I detsamma landade slupen.
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framställer en räddning ur sjönöd.

Holmen Wuoliensaari eger att framvisa vid sinä
stränder alar, så jemna sora ora de värit skurna.
Hogre upp funnos björkar och granar, mellan
livilka sraå ängslappar, dem man nyss afraejat.
Ofverst på kullarna stod en ocli annan sörjande
tali.

Nyss afmejadt hö, som är upplaggdt i koniska
volmar, verkar en underbart uppfriskande känsiä.
Det doftar i hiften, det doftar i själen.

Derföre roade sig äfven sällskapet rätt godt der
i gräset. Flickorna brottades vid hövolmarna och
kastade hö pä. hvarandra. Emellertid bestods äf-
ven stundom en satts åt gamla magistern, hvars
kurasje härigenora underligt tilltog. Omedvetet
tillstod guhben för sig, att lian aldrig haft så
trefligt.

Under denna lek med de skönt doftande hö-
volmarne, hade Saladin och Lennart begifvit sig
tili holmens fjertnare del, dadan de hade en vid-
sträckt sarat tili häitten obegränsad utsigt af den
stora sjön. Stillatigande sågo de länge framför
sig. Slutligen sade Saladin:

Det är stort, det är skönt, nien det är icke
fritt; det är icke hafvet. En stor och vacker in-
sjö är att förliknas med en fånge, den man vis-
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serligen liyggligt beliandlar. men sora dock är en
fånge. Man läter lionom andas den fria luften,
raen Isan andas dock icke friheten. Luftröret för
Päijänä är Kymmene-eif, men Itafvets friliet vet
Päijänä dock icke at'.

Litet förtjust öfver sin liknelse såg Saladin på.
Lennart, för alt se om den icke hade gjortnågot.
in.tryck på lionom.

Lennart, hvad tänker c!n på, sora icke fiir-
står uppskatta min piräktiga liknelse. Du imi väl
lia li iirt den?

Nej, det har jag visst icke Hör du
Saladin, hvarfore tror du, att Eiin kysste Hilda?

Om flicksnäitors nycker bekymrar jag mig
föga.

—• Så skall jag säga dig det. Jo, ernedan lion
af rnagisterns ntrop «liurrali för Heinolablomman»
nödvändigt kom att minnas den som spelte älska-
ren vid sällskapsspektaklet. Ocli när lion raärkte,
att lion sä gjorde, föll Elin i en sadan förvirring,
att hon helt tankspridd npprepade rnagisterns ut-

rop. Utropet kom icke af skälmaktighet, ser du.
Det mä ha kömmit af livad fanken som lielst

sade Saladin gäspande. Lennart fortfor dock
ifoigt:

Och när lion fann, att hon sagt någonting
opassande, mådde hon illa deraf och började
gråta. Och då sökte hon tröst hos den, som står



i närmaste förhållande tili förvirringens orsak.
Elin kysste Hilda, derföre att Hilda är Ottos
syster.

Nå än om så vore*? sade Saladin, som i
det hela ogerna föreställde sig Otto komma att
ega alltför stort välde öfver hans syster.

Nå ja, om det så vore, vore det icke illa
det? sade Lennart sraåförtretad.

Hans tina hypotheser hade således, soin lian
trodde, gjort lika litet intryck på Saladin, som
dennes liknelse nyss på Lennart. Sniått missnöj-
da med hvarann, gingo de båda vännerna tillba-
ka tili hösåtorna.

Häruti misstog sig dock Lennart. Nog hade
Saladin med girigt ora afhört sin väns observa-
tioner och gick der ,nu rnfvande öfver dem. Hän
hade för nier än tvä år tillbaka lofvat Lennart
att göra allt hvad lian kunde för att skilja Otto
från Elin, blott hän märkte Otto vara en nstöf-
vel.» Nn trodde hän sig ega denna öfvertygelse,
men nn var hän hela två år äldre. En feraton-
åring och en sjuttonäring se dock tingen från
ganska olika synpunkter. Hvad den förre anser
för svårt eller lätt, kan den sednare anse lätt el-
ler svårt. Saladin visste icke, på hvad sätt lian
skulle böja sin systers smak, derest den lutade
åt Otto (hvilket lian verkligen befarade). Icke
heller visste lian hvad rättighet lian egde tili ett
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sådant inmängande i hans systers enskilda auge-
lägenheter. Tvertom, lian visste, att lian dertill
egde alldeles ingen rättighet.

På sådant rufvade Saladin, vid det lian gick
vid vännens sida, vännens, för hvilken han anade.
ja nastan visste att hans syster egde ett så högt
värde. Han såg redan i andanom Lennarts kär-
lek obelönt, Lennart obelönt och olycklig!

Sedän man ett par timmar förlustat sig på hol-
raens gräsmatta, blef tiden att återvända. Eme-
dan vinden nu låg stick i stäf, fick man lof att
verkligen lovera eller, kanske rättare sagdt, krys-
sa. Visserligen saknade båten icke åror, men
kry«sning är så trefligt. De små trakasserier,
sora uppstå vid «ror i lä,» backning ooh seglens
vändning äro, när fruntimmer och barn äro med
i båten, intressanta och angenäraa att vara
med om.

Augusta hade under sommaren bildat sig tili
en rätt bra sjöman. Ilon förde rodret med be-
römvärdt lugn, vant öga och en försvarligt snus-
förnuftig kännaremin.

Hilda såsom ovan var något rädd, helst vinden
började alltmera att «friska.» Elin deremot, e-
huru lika ovan, var alldeles lugn och obesvärad.
Ja, hon var tillochmed oförsigtig, så att hon en-
gång var närä deran att falla öfver bord.
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Lennart var en förträfflig simraare och lian
tänkte: —oom du fölle dit i vattnet. Jag fin-
ge då rädda dig.

Stygga, sjelfviska och fromma önskan, den ö-
det icke fann för godt att bifalla! Elin blef för-
sigtigare.

Är icke slupen en god vindätare 1? - sade
Augusta, sjelfförnöjd öfver sitt uttryck.

Hvad viii det säga, vindätare*? sporde
den rädda Hilda.

Man säger, att ett fartyg äter sig upp i
vinden, när det vid kryssning ligger vinden så
närä som möjligt.

—■ Hvad det sjömanssprdket är trefligt sa-
de Elin.

Som farkosten verkeligen var en god vindätare,
behöfde Augusta icke slå så många lovar, innan
man uppnådde iandningsplatsen.

Den ena efter den andra sprang upp i land.
Fruntimrens sjalar, parasoller ra. ra. lågo der på
hvarandra, akterut i båten.

Qvällen var rätt varm, oaktadt blåsten, så att
ingen, icke ens kaptenskan, ville visa sig vara en
pjåksill, företrädesvis fraraior de andra. Och som,
när Hera äro med ora en sak, man icke synnerli-
gen rnycket litar på sig sjelf, som dessutora kon-
versationen fortgick ganska liflig och bindande
uppmärksamheten på sig, hände att bloit en och
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annan, hvaribland Hilda och lilla Emray, ihågkom-
mo att medtaga sinä persedlar.

De som sist qvarblefvo i båten, voro den gam-
la studenten och Augusta. Det hade således na-
turligtvis värit den förres sak att, såsom artig ka-
valjer, åtaga sig klädespersedlarnes börda. Men
nu hade den stackars gubben nyss med känslo-
berusadt öga åsett Elins vackra språng ur båten.
Derefter skyndade han i sin tur upp på stranden.
Af instinkt ty han var en gararaal sjöraan

fattade han dock i fånglinan och ställde sig
der att stå och tala med Elin, som sade:

—■ Vet magistern, att jag ändå, efter magistern»
beskrifningar, hörjar längta tili Wettern och tili

Sverige. Ja, jag far dit bestämdt.
För detta studeranden, nuraera magistern Sill-

gren kom liäraf i stor ekstas och utropsde klap-
pande i liändren:

Och jag följer med mamsell Elin.
Men när magistern klappade i händren, släppte

dessa nödvändigt fånglinans tag, och i detsamma
hoppade Augusta i land.

Kultjen hade blifvit alit starkare och var nu-
mera föga annat än storm. Dessutom blåste den
såsom följer af hvad sagdt är, ut ifrån strand
och åt den öppna sjön.

När Augusta hoppade i land, studsade båten
redan genom denna knyck tillbaka. Så raycket
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värre var, att vinden agerade lika förderfligt och
än raer ihållande ät sarama väderstreck. Båten
dref friskt utåt sjön.

Augusta hade icke eas tid att bannas pä rna-
gistern som genom sin släpphändta ekstas vållat
denna katastrof. Hon sade blott:

Skulle jag kunnat ana nägot sådant, hade
jag ätminstone bergat våra plagg, dem herrarna
glömde af.

Kaptenskan, som nogsarat visste, att liennes och
barnens dnkar och parasoller m. m. icke fåtts för
ingenting, utropade:

Herre Gud, Jivad skall pappa säga. Alit
det der kostade honom dryga fjerndelen af bans
lilla pension.

Det var skada med min starka skinnväska
sade lilla Edvin, melankolisk i liågen.

Och med sjalarne, ytterkängorna och para-
sollerne tillade modren.

Salailin, hvars ypperliga refflade bössa äfven
blifvit qvarlemnad i båten, utbrast dock gladlynt:

Nu går det an att anriinda Runebergs vack-
ra ord:

«Skeppet far tili fjerran länder,
Gud vet när det återvänder.»

Elin sade intet. Dock var hennes egendom nä-
rä nog jemngod med alit det öfriga: en högst
dyrbar kaschimirssjal, nyligen gifven af hennes far.
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Derföre såg äfven hon med en smärtfull saknad
på båten, som långsamt men säkert aflägsnade sig.
Sedän kastade hon spanande blickar omkring sig,
för att se, om inte någon ökstock funnes. Der
stod ingen att taga. På andra sidan afvikenfnn-
nos Täi båtar, men omvägen dit var väl en tre-
djedels mii och hvad värre Tar .... tunga, regn-
digra moln hade stigit upp efter den nedgångna
solen och himlen mörknade alltmer. Magistern,
som insåg att han var skulden tili hela olyckan, ha-
de nog gerna lupit viken ikring tili båtarne, men
derjemte insåg han, att framkommen dit skulle
han icke mer ens förmå att skönja båten, som
dref tili sjöss. Den beskedlige mannen råkade i
förtviflan.

Men under dessa yttranden och tankar, hvilka
försiggingo snabbare än det går att berätta dem,
hade Lennart sprungit närmare uddens spets,
hvadan lian kom närmare båten. Han afdrog sin
rock och sinä stöflar och kastade sig i vattnet.

Modren och syskonen nastan stelnade af fasa,
då de sågo honom simmande der. Stundom var
lian knappt synlig. Det var då han samm med
ansigtet vändt uppåt eller som det helt enkelt
heter i konstspråket: på rygg.

Kaptenskan visste nog, att han plägade simma.
Men att han vågat sig ut på djupet hvilket

Hcinolablomman. 4



50

för Lennart verkligen var en vana det ha-
de lion aldrig vetat och lion trodde det mi ske
för första gången. Icke underligt således, om
den goda kaptenskan tänkte tankar, sådana som:

alit detder hade gerna fått fara, blott jagfått
behålla min älskade Lennart.

Det fordrades verkligen kraftiga tag af simma-
ren att fasthinna båten, som ständigt vek undan
och dref längre. Dessutom är medvind, vid stark
blåst, i ett visst afseende den allra vådligaste
vind, emedan man då icke kan se de jagande
böljorna. Sålunda kommer man att ständigt emot
sin förmodan sluka vatten, hvilket obehag äfven-
väl är en våda, ithy att kroppens specifika tyngd
derigenom ökas.

Så god siraraare var Lennart dock, att lian i
raöjligaste matto förstod att undvika denna olä-
genhet. Derjemte öfveransträngde han sig icke
heller, i hvilket fall han tröttnat (hvarigenom å-
ter, icke hans lif... ty han förstod nog konsten
att hvila, men simmfärdens ändamål blifvit förfe-
ladt). Han iakttog ett visst festina lente (skynda
långsamt) d. v. s. utförde sinä skärningar jerat,
stadigt, hurtigt men tillika utan alit onödigt fjesk.

På så sätt nådde han äfven efter vid pass tolf
minuter båten, kastade sig upp i den med en vig-
het, som icke kunde annat än glädja sällskapet
på stranden. Sedän fattade han årorna
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hvilka så mycket naturligare funuos qvar i båten,
som man i dessa fredliga trakter icke ens alltid
värdade sig om att föra dem tili säkrare ort.
Mänga årtag erfordrades icke, innan hän satte
slupen i land, fattade fänglinan och hoppade upp.

Det var lycka för Lennart, att det redan var
mörkt, så att hän icke kunde se de blickar af
belåtenhet, ja förtjusning, sora egnades honom.
Bland andra tog Elin hans hand, tryckte den och
sade:

Nog är Lennart ändå en snäll gosse.
Hvad var det kalla badets kylä raot den varma

dessa ord ingåfvo honoin! Det var liksom han
drömt en skön dröm och nyss nppstigit från en
varm bädd omgifven af doftande rosor.

Ser du Elin hviskade Saladin tili sin
syster; Lennart räddade ditt och andras krims-
krams, fast hän sjelf hade ingenting i båten.
Tror du, att ndgon annan af dina bekanta gossar
hade vågat sig på sädant!

Modren och syskonen belönade honom ined
denna tystnad, hvilken vid sädana scener är så
■vältalig. Dä och då klappade de blott eller kysste
honora.

Magistern höll, sedän hän litet förberedt sig,
ett stäteligt tai, hvaruti hän bevisade, att hvad
Lennart ntfört var öfver allt pris och mera än
räddniug af menniskolif. «Det sednare härflyter
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antingen blott af en tom äregirighet för att vinna
beröm, af begäret att lysa, eller ock i bästa fall
af en skyldig pligtkänsla, hvilken samvetet tvingar
en att uppfylla. Det deremot att raed fara för
eget lif berga några bohagsting tillhöriga perso-
ner, dem vi älska, men hvilka dock ganska väl
litan dera konime tili rätta, kan omöjligen härfly-
ta ur sjelfviska raotivcr, äfven Kr det på intet sätt
en pligt, utan måste bestämdt räknas tili hvad
katholikerne kalla öfverloppsgerningar.v

Vi se, att rnagistern i detta tai var nog radi-
kai, hvilket lian icke just ofta var. Måhända ha-
de gubben blifvit så af glädje, att hans haffs med
tåget dock icke förorsakade svarare följder. Hans
glädje ökades ännu mer, sedän lian hallit nänni-
da tai, hvilket, ehiiru i slutet något komiskt, dock
i magisterns ögon slagit spiken på hufvudct och
uppfyllt allan rättfärdighet.

Emellertid hade lian i hastigheten helt och hål-
let förgätit det, tili heder för menskligheten, riitt
vanliga raotiv tili välgörenhetsliandlingar vä-

re sig da räddning af raenniskors lif eller egen-
dom detta instinktartade begär att lijelpa,
der man kan lijelpa, hrilket man kailar ....öm-
het. Der ömlieten i sin äkta gestalt förefinnes,
verkar den «ppofTring, beslutsamhet och hjel-
temod.

Låtora oss höra. huru ung Elin resonnerar i äm-
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net, der lion arin i arin raed Augusta och Hilda
går upp tili herrgården.

Vet ni, hvarföre jag så mycket tycker om
Lennarts bedrift. För det vinsten var rnindre än
risken. Vara bohagsting skulle magistern
säga, men jag säger paltor voro inte ens
värda så mycket, som att han blef våt. Det var
stort, det var grannt att våga sig ut för dö-
da ting.

Hilda, som sanningen att säga hellre sett att
räddaren värit Saladin, inföll nu:

•—■ Men månne inte, om inte Saladins bössa vä-

rit i båten, han skulle gjort detsamma. Nu skul-
le det sett ut, som om han velat rädda sin bössa.

Fy Hilda, tror du, att en menniska, då hon
gör något godt, fäster sig vid huru det ser ut.
Om i båten också värit något, som tillhörde Len-
nart, så nog skulle han ändå gjort detsamma.
Saladin, frågar du jag tror visst att min
bror-är i stånd tili vackra saker, men han har
icke den presence tFesprit, han kan inte besluta
sig så hastigt, som behöfdes. Dessutom denna
gång ja goda du han kan bara obe-
tydligt sinuna.

Nu tänkte Augusta inom sig på ännu ett möj-
ligt motiv tili brodrens hjeltedat, men hon våga-
de knappt för sig tillstå denna tanke, mycket
mindre säga ut den. Ja hon rent ut sagdt för-



54

dömde sig för del en sadan eiak tanke kunnat
uppstå inoin hennes unga bröst. En tanke oför-
månlig för hennes så varmt afhållna broder! Der-
före kastoni en slöja öfver hennes tanke.

Men huru tog sig Lennart sjelf ut vid prome-
naden tili hemmet och hvad tänkte lian? Det
kunna vi finna af lians samtal med vännen Sa-
ladin.

Vet du Salailin, när jag märker, hurn ni
alla tyckas liksom beundra mig för det der ba-
gatelltaget, så börjar jag riktigt blygas för mig
sjelf, såsom ovärdig. Ty tänk nu, bäste Saladin,
om jag gjorde sådant blott för det din systers
sjal var i båten eller i allmänbet blott för att
behaga henne. Ty nog lär du väl veta, huru
mycket jag håller af Elin.

Ah hvad är det för onödiga förebråelser
genmiilte Saladin. Äfvea om så vore, var din
haadling dock nobel och heroisk. Men vet du,
jag tror att om aldrig Elin värit med, skulle du
dock handlat lika.

Hvad Saladin nu förraodade, var en sanning.
Lennarts karaktär var en sammansättning af öm-
het och beslutsamhet pä en gång. Det var en
god och hnrtig pojke. Vi våga säga, att der-
est hän kömmit in pä krigarebanan, hade hän hui-
vit en ntmärkt fältherre, en sadan en, som nog
förstätt hålla fienden varm och värit värst att
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göra mcd efter ett nederlag. AU han derjemte
värit mensklig, skulle blott fulländat fältherren,
ty utan mensklighet är en fältherre odnglig.

Så sällsamt det kan låta, verkade Saladins trö-
stande ord en ny smärta, en smärta i en annan
riktning. Nyss hade han kännt en hög blygsel
för det han trodde, att hvad han gjort var gjordt
blott för Elins sknll. Nu erfor han smärta, der-
öfver att menniskorna kunde tro honom vara sa-
dan, såder i allmänhet, och litan att ha gjort det
för Elins sknll. Säkert dclade äfven Elin denna
höga tanke om honom. Och hur det var, så skul-
le han ändå hellre velat, att Elin trott, det han
gjort så just för Elins skull.

Säledes, hur lian än tänktc, erfor lian endast
obehagliga känslor. På ena sidan samvetsföre-
bräelser öfver hans egen förmenta brist på ädel-
het, hans egen sjelfviskhet; på andra sidan smär-
ta öfver andras (och Elins) förmodade tro på
hans verkliga ädelbet.

llhii uthärdade icke längre dessa jagande kan-
siot-, hvarföre han beslöt att göra våld på sig
ocli mcd ens försätta sig i den verkliga verlden.

Han nekade alla i sällskapet att omtala saken
för hans far. Han sade, att alltsammans var en
sadan småsak, som icke förtjenade att omtalas.
Han menatle, att intet var naturligare än att han
ville återföra slupen, som äfven för bonom var
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af itort värde och på sätt och vis äfven hans e-
gendom. Hvad risken vidkom, menade han, att
den var ganska liten, nastan ingen, såvida han
visste, att man icke kan glömma, hvad man en
gång lärt i simmkonsten.

Ingen enda i sällskapet trodde på detta före-
bärande; man förstod ganska väl, att Lennart blott
ville dölja sanningen bakom skenet af en lögn.
Anspelningen på slupen kände man i luften var
ett ädelt men fåfängt iorsök att siippa alla låford.
väre sig tysta eller uttalade; äfven var man nog
artig att anse företaget för en risk, då han så-
som icke fullt afklädd naturligtvis var betydligt för-
svårad i sinä rörelser och äfven, så trodde man,
hade att kampa med klädernas tyngd.

Huru han än sökte att förkiara saken, kunde
han dock icke förekomma eller förstöra en viss
vördnad i de blickar, hvarmed lian betraktades,
en viss vidskeplighet i den ton, hvarmed man tili—-
talade honom. Annu den påföljande dagen tyck-
te hans omgifning honom vara något annat än en
menniska.

Oaktadt sitt löfte kunde kaptenskan icke afhål-
la sig från att omtala räddningsscenen för sin
man. Huru skulle äfven en moder då qvin-
nor äfven annars aro så meddelsammä af sig
kunna underlåta att för sin man omtala en hän-
delse, som ställer deras son i det klaraste ljus.
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Hon gjorde det naturligtvis under tysthetslöfte,
ett löfte, som kaptenen icke bröt i orden, men
väl i gerningen, det viii säga, de blickar af be-
låtenhet och stolthet, hvarmed lian betraktade
sin Lennart blickar, hvilkas andemening den-
ne nog förstod och fann vara ett bevis på vansk-
ligheten af modrens tysthetslöfte.

Något sora inträffade, men som vi i anseen-
de tili dess komparativa obetydlighet ännu icke
mimnt, var att de regnmoln som skockade sig vid
horizonten samt i förtid förmörkade naturen, äf-
ven funuo för godt att afbörda sig sitt digra in-
nehåll. Det regnade vedan, då Lennart återför-
de båten, och snart vexte regnet tili en formelig
störtskur. Det var påtagligen ett åskregn. Lik-
väl inullradc åskan blott på stort afstånd; hori-
zonten upplystes då och då af dessa grannt flam-
mande blixtar, dera man i anseende tili de-
ras första inträfFande den tid kornet går i ax
har kallat kornblixtar.

Vara Päijänä-resande blefvo således ty
de små parasollerna skyddade icke stort
försvarligen luckvåta. Det blef alltså nödigt att
ömsa kläder, innan man gick tili qvällsvards-
bordet.

Aftonvarden togs i god ordning, med god app-
tit och utan anmärkning. Men som ungdoraen
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nyss ömsat kläder, hadc det \arit för stor skada
med detta besvär, oin man gcnast gått att lägga
sig. Såsoru det ofla händer på landet om sora-
maren, att långt efter det de gamla gått tili hvi-
la, de unga ännu halla sig vakna, promenera i
gröngräset, sarat äro särdeles modiga, munfra och
orädda utom möjligen för grodor så
gick det äfven Mr.

Dock sora esomoftast en liten regnskur lät ve-
ta af sig, fann man för godt att icke promenera
i gröngräset, utan man slog sinä slag i öfra vå-
ningen af den rappade byggningen. sora var ryra-
lig nog och tillät ett försvarligt svängrum. Ljus
ansågs icke af nöden, ty månen ha de gått upp,
ehuru lian tills vidare var skymd af moln. Må-
nens makt är (oaktadt almanachan lär oss, att
inånens upp- och nedgång icke utsättes i måna-
derne maj, juni ocli juli, emedan de Jjusa nätter-
na förtaga dess sken i slutet af juli.) då natten
redan är ganska mörk, stor och märkbar, ora lian
än är skymd af raoin. Atminstone kan man tid
detta trefjerdedels mörker varsna kända perso-
ners konturer och cskilja dem ifrån alla andra.«

Först bildade de alla blott en enda grupp, hvil-
ken, i fall vi skola vara liistoriskt minutiösa, be-
stod af de tre ilickorna Augusta, Hilda ocli Elin,
ynglingarne Saladin ocli Axel. Dertill kommo i
början ännu tvenne barn med namnet Lärka, en
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gosse om fjorton år och en llicka ora tolf, hvilka
icke deltagit i båtfärden. De små Edvin och
Emmy hade allredan sökt sig haran på fjiiderhol-
marna; den garala studenten hade raed en be-
römvärd brädska stultat tili det närbelägna hem-
raet, för att der förraodligen emottaga tillriitta-
visningar och ovett af sin Xantippa.

Sedän delade sig gruppeina i tvenne: den ena
utgjordes af Augusta, Hilda och Saladin; den an-

dra af Lennart och Elin, konrektoristen Erik och
den tolfåriga Anna. Den förra gruppen förblef
oupplöst ända tili det sista ledsarnt nog .....

icke så mycket för Augusta, som var äldre än
Saladin, men väl för Hilda, hvilken rätt gerna
hlifvit ensam med honom och derföre önskade
Augusta nastan dit pepparn vexer. Augusta för-
stod icke, eller låtsade icke förstå en sadan ön-
skan; hon blef qvar och kotteriet blef såsom sagdt
oupplöst.

Icke sannna otiir drahbade den andra gruppen,
ty sömnens gud var nog skälmsk att raed sin
vallmokrans beröra Erik och Anna, livilka säledes
verkställde sin reträtt i en beundransvärd ord-
ning.

Just soin Lennart och Elin blefvo ensamrna i
ett rum, hvarifrän man som knappast kunde höra
det andra kotteriels steg och rauntra glam, fram-
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gick månen och belyste såväl ruraraet som deras
anletsdrag.

Rummet hade en antik och tilldragande ton-
färg. Gipsbilder stodo på spegelbordet och på
den låga kakelugnen med dess släta, platta tak.
Som rummet var en half rotunda, voro tvenne
soffor af rund snitt placerade vid väggarna. Rum-
met var temligen klosterlikt.

Och nu fraragick månen ur moinen, Jik en trö-
stande ande bland grafvar. Vid denna sköna syn
blefvo de nnga tu helt tysta och betraktade an-

däktigt naturens vackra skådespel. Slutligen sa-
de Lennart suckande:

Ser dn Elin, huru mänen gör gipsbysten der
på kaminen dyster och betydelsefull. Jagärrädd
för bildstoden. Det förekommer mig, liksom vo-
re lian en elak skugga, sora bevakar oss bäda.

Äfven mig blir det så underligt och qvaft.
Det förefaller mig, liksom jag värit i detta rum
redan längesedan. Ja jag har drörat, attjagstått
på detta sararaa ställe och att vid mig stått en
annan, som

En annan, som*?
En annan, som stått der Lennart nu står.
Hvem var den andre? sporde Lennart

andlös.
Han fick på sin fråga endast en suck tili svar.
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Elin blickade ut från fönstret och sade efter en
tystnad:

Hvad mänen är vacker raed de mörka moi-
nen omkring sig. Och ser du Lennart, den blåa
fläcken af himlen blir ständigt större. Hvad det
är bra Den blåa trakten af himmelen är som
lioppet i menniskans hjerta.

—■ Sora kan bedraga och snart åter lemua ram
för svarta moln.

Hvad du tänker dystert, Lennart Jag tyc-
ker inte rätt om dina ord. Hvad menar du?

Ack Elin, jag har aldrig känt mig så olyck-
lig som under denna afton. Det är mig, liksom
skulle jag begått något stort brott.

Nu, då du borde vara så stolt och lycklig.
«Nu då alla halla af dig och älska dig!

Alla med undantag af Elin.
Mig undantar du. Skäms Lennart. Mig

som
Vili du då gifva mig ett bevis, att du hål-

ler af mig. Vili du det, du ljufva flicka*J
Jag litar pä dig. Hvad du fordrar Jean ie-

ke vara omöjligt eller orätt att uppfylla. Ja,
jag vill.

Da begär jag af dig något, soin skall skän-
ka raitt underliga lijerta ....tröst. Vili du

Resten af ordcn utsades i en hviskning, raen
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Elin förnam den väl. Och hon efterkom ynglin-
gens djerfva bön. Och hon kysste honom.

«Ett ögonblick, och vunnen var lifvets sällhet
ali» för Lennart, hvilken framdeles under svåra
stunder återkallade i minnet denna kyss och der-
af hemtade himmelsk tröst.

Der uppstod en paus, hvarvid månen var deras
tankars och känslors förtrogne. Slutligen sade
Elin:

Vet du Lennart, nu blyges jag för dig och
för mig och för månen. Hvarföre skall lian lysa
nu så klart 1?

Månen visste bättre hvad lian gjorde. Hän be-
lyste med sitt saliga, stilla sken tvenne unga sjä-
lars af allt jordiskt slagg obesraittade första när-
mande tili hvarandra. Ynglingens kansia var me-
ra utvecklad och stark; den späda jnngfrnns sä
skär, att sjelfva månen icke visste, om det var
gryende kärlek eller vänskap.

Ynglingens ord blefvo än djerfvare. Han fram-
lade för flickan en fråga. Då suckade hon djupt.
Hon minndes de vinkar hennes fader gifvit hen-
ne om en annan. Denne frånvarande andre träd-
de nu såsora en mörk skugga emellan henne och
den hennes kansia, ja samvete sade vara den vär-
digaste. Ifrån sin himmelsfärd nedföll hon åter
på jorden och talade:

Ack Lennart, begär icke af mig svar på
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denna fråga. Betänk jag är blott en fjortonårig
flicka. Eger jag rättighet att ännu besvara sada-
na frågor 1? Ännu har jag icke (tårar hindra-
de henne att fullfölja sattsen) men du, du
Lennart, har nyligen smakat, huru ljuflig Herran
är. Du vet, hurudant det måste vara. Derföre
ställ dig icke emellan mig och min Gud.

Detta skäl verkade på Lennart med öfverty-
gelsens värmande kraft. Han böjde knä för den
höga jungfrun, hvilken belyst af månens bleka
sken, som lekte med hennes mörka lockar, före-
föll lionom helig, såsom de saliga englar.

Och Elins sraå händer lade sig på hans iiufvud.
Och lik en andesusning kändes en kyss på hans
panna. Och nu uppstod Lennart stolt och öd-
mjuk.

Så viii jag icke med dig tala om kärlek mer.
Jag skall undvika dig, ora jag finner, att jag kun-
de bryta detta löfte. Jag skall liafva min tröst
och min glädje vid minnet af denna herrliga qväll,
då Elin var mig god. Men säg mig, hiiru länge

och när jag liar rättighel att åter tala med
dig denna qvällens ord och höra svaret på de
frågor du icke nu velat besvara. Bestämm för
mig huru länge, och tåligt skall jag vänta.

Nastan utom sig af rörelse, med en af tårar
qväfd röst, frampressade Elin orden:

När jag fyller mitt sjnttonde' år.
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Det viii säga efter tre år sade Lennart
nastan gladt. -3- Godt, jag lyder. Men först må-
ste du gifva ett afskedstecken åt din vän, åt ho-
nom som blott är din vän.

Och liksom efter öfverenskoramelse kysstes de
ännu en kyss. Var det den eviga, den sista*?

Blyga och skära kärlek i yngiingens bröst.
Lennart hade, om han så velat, med storm kun-
nat intaga den fjortonårigas hjerta; det hade då
blifvit på henne ett band, det hon icke kunnat
lösa. Men se lian ville det icke; han vågade det
icke. Han stannade utanföre helgedomen.

Det bläa på lumien hade inkräktat allt större
rymd. Ickc ett enda raoin oskärade fästet. Da
och da flammade en kornblixt vid horizonten men
hade intet förskräckande. Jorden lag der mörk-
grön och herrlig raed stjernediaderaet kring sin
hvälfda panna.

Tysta sutto Lennart och Elin livarför si"’, tills
deras syskon och Tanner koramo att afhemta dem.
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Kap. IV,

Hvari Otto börjar att spela en roll,

Med läsarens tillätelse öfverhoppa vi åter en
tid af ineraot tvä och ett halft är.

Vi hafva nämnt ora det «Still-lif,» sora ofta rå-
der inom familjerna, så att nägra är verka knappt
nägon förändring. Men hvad sora icke kan till-
vägabringas af ären, det raäkta stundora mäna-
derne, dagarne, sekunderna.

Och inom en månad var farailjen Wainonens
öde förvandladt. Det var jul, men det var ingen
glädjens fest. Det var en sorglig jul. Farailjen
hade nedsjunkit ifrån välständ tili fattigdom och
armod.

De ord handlanden Wainonen i vårt första ka-
pitel yttrade tili sin van Hjerpe'n ora en handlan-
des beroende af konjunkturer, voro en elak pro-
fetia ora honom sjelf.

En spekulant, sora länge haft goda spekulatio-
ner, tröttnar icke att spekulera än mera. Hän
kan jemnforag med en spelare, sora, oaktadt lian
länge suitit i tur och Tunnit betydligt, icke be-
tänker, att turen dock slutligen måste van da sig
emot honom. Tvertom lian narras att ständigt
fördubbla insattserna, tills hau förlorar icke blott
sin vinst utan ofta raera dertill. Och då lian

Ueinolablomman. 5
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mera inga pengar har, icke heller kan fä låna,
raäste lian då slota, förbannande ödet, spelarene,
sin egen vinningslystnad eller djerfliet.

För en handlande af äkta skrot och korn är
spekuierandet dock ett lifselement, otan hvilket
hans yrke icke eger nägon retelse, ja knappt nä-
got värde. Och ju talangfollare och skickligare
i sin sak lian är, desto mera kastar lian sig in I
djerfva och ständigt djerfvare spekolationer.

Visserligen konna vara anspråkslösa liuska kop-
inan icke i något afseende jeranföras nied de
mäktiga utländska börsmännen, hvilkas väl eller
ve beror af den politiska horizonten, sora bestära-
mer «papperens» stigande eller fallande. Yisser-
ligen kan vara köpmäns fallisemang aldrig vara
af den ofantliga otsträckning, som dessa; vara
köpmäns min beror säilän af så storartade miss-
räkningar, som den att pappren skola stiga, då
de verkligen komina att falla eller- tvertom. Sä-
ledes är de våras fall i allmänhet icke pä långt
när så stort, som köpraännens derborta. Dock
torde väl icke konna nekas, att äfven i vårt land
stondom yppas rätt nätta konkurser.

Handlanden Wainonens affärer voro icke in-
skränkta tili det lilla Heinola litan voro förgrena-
de pä flera håll, äfven utom landet. Nu hände
sig under ett och samma år, att så godt som al-
la hans företag misslyckades. Nägra oassurerade
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fartyg, i livilka hän hade hetydliga skeppsdelar,
förolyckades; de assurerade fartygens frakter ut-
föllo oförmånligt; aktierna i ängfartygen buro pä
tok; med ett ord alla hans spekulationer från den
största tili den minsta slogo felt. Det enda, som
gick för sig, var den lilla handein i Heinola, men
denna droppa i hafvet var säsom sagdt en
droppa i hafvet.

Der började förbreda sig ett rykte, som snart
skallade vidt ornkring, att handlanden Wainonens
aifärer började stå pä oredig fot och närma sig
tili ccssionsansökning. Detta rykte hann snart
hans krcditorer, på hvilka en alfärsman, äfven
om rik, vanligen har godt förråd.

Nu är att säga en ganunal sanning, soin icke
kan bii för ofta upprepad. När ett rykte börjar
gå, att en liandlandes aifärer befinna sigpåraiss-
tänkt fot, framträder da en försigtig kreditor med
sin fordran, för att se sig före och vara den för-
ste. Samtnaliinda framträder en annan, en tredje.
Like hungriga vargar framträda de alla på en
gdng. Följden deraf är att gäldenären, som ic-
ke kan pä en gång tillfredsställa alias pretentio-
ner, mäste lägga in om cession. Alit går under
auktionistens klubba, säljes således för iinderpris,
hvarigenora gäldenären förlorar hela sin egendom
och borgenärerne förlora alla samtliga. Hade de
icke värit så bräda, utan låtit gäldenären fått iitet
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tid på sig att reglera sinä affärer, skulle de icke
blott förekommit den olyckliges niin, utan ock
hvar och en småningom blifvit fn lit godtgjord.
Hvilket herrar kreditorer tili underrättelse, för
döfva öron predikadt varder.

Det går an, när en sadan olycka drabbar en
nybörjare, lielst om lian sitter litan familj (ehnrii
det äfven då är omenskligt af borgenärerne att

ansatta en nng handlande, sora icke ens Tunnit
tillfälle att riktigt komma i farten omensk-
ligt och naturligtvis äfven dumt). Men när sla-
get träffar en raan, som redan i flere år bevisat
sig vara en raan med affärssinne, då är det vär-
re. En ung man kan lätt slå om på någon an-

nan väg; ungdoraens spänstighet fördrager nog
sådana variationer. Men svårare dertill har en
man, sora redan öfverskridit medelåldern och som
fastvuxit med tjugu års sträfvan och planer. Det
unga trädet låter nog böja sig, men icke det
gamla. Det brister sora det spröda glaset.

Att beskrifva tillgången vid auktionen (hvarvid
äfven f. d. handlanden Wainonens kläder togos i
betraktande en delikatess, sora ofta brukas
af rika kreditorer) vore att gå för långt i en trå-
kig detalj, hvars utförande vi dessutom icke ens
vore vuxna. Väre det blott sagdt, att de båda
barnen, Elin och nuraera studenten Saladin bnro
sitt öde med en stor resignation, samt raed ett
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skämtsarat bjeltemod. De hoppades sålunda bäst
kuuna trösta deras olycklige far.

Wainonen hade gcnom sin olycka helt och hål-
let tappat den kraft, hvaraf lian Ibrr var utmärkt.
lian hade forlorat sin skarpsinnighet och förfallit
i en viss monoinani, med hvilket mängtydliga och
missförstådda ord.vi denna gång vilja förstä ett
visst rufvande på en däraktig pian, en fix ide,
hvarvid man sjelf spelar hufvudrollen. Hän hop-
pades äter blifva rik genora en i stor skala tillta-
gen handel med bränntorf, på hvilket Finnland
eger stora tillgdngar. Tili anskaffande af de nö-
diga maskiuerna, förlagerna, upplagen m. m. hop-
pades hau genom sitt anseende kurina förmå nå-
gra sinä bekanta alfärsmän. Den gode Wainonen
glömde alldeles, att lian icke mera hade nägot
anseende. Olyckan hade gjort den fyrtiåttaåriga
roannen afsigkomraen och slö.

Några dagar efter auktionen sade lian tili Elin:
Vårt Finnland, vet du min Elin, är ettland,

som har ymnig tillgång på bränntorf. Nastan
hvart enda kärr har deraf ofantliga förråder.
Vårt eget land kommer denna bränntorf tillgodo,
visserligen endast vid kusterna och i städerna, i
hvilka trakter, soin du vet, skogarna äro illa med-
farna. Men ser du utländningen, han behöfver
brännmaterialier. I Danmark är en stor skog-
brist, och likaså fattigdom på bränntorf. I Preus-
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sen likaså. I Petersburg kommer denna vara att
falla sig billigare än ved, ty du bör veta, att jag
ämnar sälja torfven för billigt pris, på grund af
den i århundraden antagna princip, att den som
säljer billigt, säljer myckct. Ack vet dii Elin. vi
skola ännu blifva rika Men hvar är Saladin?
Det vore godt, att äfven han hörde på minä lär-
domar. Men han har väl åter gått att lielsa på
sin sota Hilda.

Alit sådant hörde Elin på med stor tålmodig-
het. Hon bifogade blott då och då en liten an-
märkning, raindre för att bestrida, än understöd-
ja sin faders tankegång. Dock insåg hon med
denna klarhet i tanken, som redan såsom min-
derårig tilihört henne, att det icke stod rätt tili
med fadrens stora planer.

Saladin, hvilken i förbigående sagdt utom den
andeliga tillvext, sora var synMg på mössan, der-
jemte äfven i yttre matto ansenligen höjt sig och
på ett lysande sätt hämnats på sin fordna obe-
tydlighet Saladin var under alit detta sys-
selsatt att på ett sätt, som var raera reelt, verk-
samt och fruktbärande, äa fadrens liift- och vä-
derfångande lärdomar, söka att bispringa fadren
och familjen.

Possessionaten Hjerpen hade äfven värit en af
Wainonens björnar och ingalunda en bland de
rainst efterhängsna eller raest undfallande och
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inenskliga. Ty raan bör veta, att lian leddes af
den beröravärda och försigtiga äsigt, att såvida
allt ändå sirulle gä, vore det bättre, att lian äf-
ven (inge sin dividend, Jikaså väl som de andra.
Derföre hade lian värit en bland de rnest nitiska
befordrare sä, väl af konkursen som äfven af de
nödiga förbandlingarne dertill. Och vid auktio-
nen var lian nog honett att tillochraed höja på
ropen. Ty man kan förstä, att lian icke ville att
hans väns varor skulle gå för alltför lägt pris.
Fördömme den sora vill vänskapen i verlden.

Tili denne nian begaf sig Saladin, för att söka
beveka bonom att åt fadren läna en obetydlig
sumina, hvarmed denne kunde äter börja öppna
en liten viktualiehandel i Heinola. Det raärkvär-
digaste af allt iir, att Saladin verkligen lyckades
i denna krängliga affär. Den kloke Saladin före-
speglade för sin «farbror» först de ringa förla-
ger, som tili en sadan handel erfordras, sedän den
ringa risk soin dervid är förenad, samt slutligen
den visserligen icke enorrna, tuen dock säkra
vinsten dervid. Alla dessa skäl skulle dock icke
verkat särdeles genomgripande, ora icke den slu-
ge Saladin förstätt att förskaifa sig vänner i den
fästning hän ärnade storraa. Den sjuttonåriga
Hilda var honora behjelplig härvid. Hon före-
ställde fadren burn orätt det vore att lemna en
farailj ohulpen, raed hvilken de ändå skulle blifva
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slägt, Med en särdeles fiffig min och icke syn-
neriigen förtäckta ord syftade hon pä Ottos var-
ma för Elin. Inom sig tänkte hon på ett Ijuft
hand tili, men sade dock intet derom.

Ender Wainonens trängraål hade denna gifter-
målsplan nastan fallit ur Hjerpens minne, men
blef åter upplifvad nu. Hän lofvade gifva svar
den följande dagen.

Mellantiden begagnade lian att rådföra sig med
sin son, juris studeranden Otto Hjerpe'n. Hän
frågade denne, Imruvida lian tyckte någonting om
Elin. Svaret blef, att det var omöjligt att icke
älska Heinolaa vackraste blomma. Derpå frågade
fadren vidare, ora lian vore villig och nog ädel
att vilja gifta sig med en flicka, som helt och
hållet saknade förmögenbet. Då svaret äfven här-
på ntföll jakande, sade possessionaten Hjerpen
ingenting häremot utan höll rätt god min.

Följden häraf var, att då Saladin dagen derpå
infann sig att höra svaret, utlöil detta jakande.

Då Wainonen förnara denna angenäma nyhet,
var hän särdeles likgiltig dervid. Hvad var för
honom, som var sysselsatt med planer om bränn-
torfvens införande såsom ett allmänt värraemedel
i Ostersjöns största städer, notisen ora raöjligheten
af anläggandet af en viktualiehandel i den stae-
kars köpingen Heinola. Det blef säledes Sala-
dins lott att (med råd af några i saken förfarna)
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uppsätta boden med thy ätföljande betjening etc.
samt att under sinä ferier äfven hafva inspektio-
nen deröfver.

Landtgården var äfven naturligtvis indragen i
konkursen. Tili följe af en äfven i Jagen fö-
reskrifven konsideration liilat man dock famil-
jcn att der ännu qvarbo ett par raänader. Det
var således här det följande tilldrog sig.

Hjerpen, fader och son, infunno sig här dagen
före nyärsaftonen. De emottogos med tacksam-
het och glädje.

Otto hade blifvit den fashionablaste unge man.
lian var läng och srnärt, gick med franska hand-
skar, brukade glasögon, mustascher och pipskägg.
lian kände kolisten att svära på fransyska och
stundora på engelska, samt var i allmänhet en
hygglig och intagande ung man.
. Hän medförde några avtiklar, dem lian inropat

på auktionen och skänkte dem nu ät Elin. Med
en viss rörelse och tacksanihet eraottog hon sin
faders fordna gods.

Med en förvåning, hvilken lian dock förmådde
beherrska, äsåg lian fortepianot, hvilket oaktadt
det försälts på auktionen, dock var bar lios sin
vän Elin. Hän slog derpå nägra ackorder och
utlät sig:

Den der möbeln håller Elin säkert mycket
af? Jag skall snart skicka liit en musikus att
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stämraa det. Under flyttningarna har stäraningen
lidit skada.

Vid auktionen liade pianot blifvit inropadt af
en person, hvilken ingen i familjen kände och
ora hvilken heller ingen annan ä orten kunde gif-
va npplysning. Men dagen derpå blef det skic-
kadt tili Niemilä, jemte ett bref, livari npplystes
att pianot blifvit inropadt enkom för att det äter
raåtte tillfalla Elin, «hvilken säkert skulle med
nöje antaga sig den kara rymmaren.»

Af Ottos ord skulle hvem soin helst kunnat

tro, att det var lian ocli ingen annan, sora in-
ropat instrumentet. Och då Elin på bonora ka-
stade en skygg blick, hälftcn frågande, bälften
tacksam, lätsade lian sig icke vilja bestrida den-
na blick, litan slog med väl speladt koketteri ö-
gonen ganska blygsarat ned raot golfvet.

Elin var alltför finkänslig och delikat, än att

bon med en oförtäckt fräga velat sara den nnge
rnannens höga blygsamhet. Eraellertid tog hon
för afgjordt, att Otto verkligen var gifvaren.
Denne förnekade såsom sagdt icke denna förmän-
iiga tro, utan fann sig bra deraf ocli ställde sig
derefter.

Otto liade alltsedan sitt fjortonde är värit ett

qvinnotok, soin ganska hastigt blef antänd af den
fönnenta kärlekens lågor. Elin hade värit hans
första Hamina. För henne brann lian säsom kon-
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rektorisf, rektorist och den glada tid, under de
fericr, då lian valedicerat skolan och var att an-

ses säsom gymnasist. Vid Borgå gymnasium blef
hau mycket illa kär i en liten pensionär, som än-
da ifrän Wiittasaari af sinä föräldrar blifvit skic-
kad tili en af det gamla Borgäs berömda flicklä-
roanstalter. Den itemtonåriga Angelique hade
denua fallenhet för koketteri, detta fria och mun-

tra sätt, som man med mycken orättvisa tror va-
ra bannlyst frän norden. Häraf följde äfven, att
förhållandet emcllan de båda vackra skolärerne
blef mycket roniantiskt och ömt.

Under sin studentkandidats och student tid,

hvilken lian för det mesta tillbragte i Helsingfors,
valde hans kansia nya föreraål. Det gick sä längt,
lian blef sä kännspak häri, att hans raindre eld-
fängda kamrater började föra en egen tideräk-
ning, hvars epoker voro Ottos olika kärleksföre-
mål. Sä sade de: «det var den tiden, soin Otto
Hjerpen var kär i Hanna X; det var nngefär dä
för tiden Hjerpen sprang efter Lina Y; jo jag
kan mi bestäradt säga när det hände. Det var
då Otto först började polkera med Julie Z.» Och
sä vidare.

Man måste dock göraOtto den rättvisa, att hvar-
je gäng lian gjorde det lilla Heinola den aran,
började hans rika kansia åter svärma för Elin.
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I Heinola var Elin verkeligen hans första och
enda kärlek.

De behag Elin redan såsom barn egt, hade mi
utvecklat sig tili så Ijufva och symmetriska, att
sjelfva lejonet Otto inom sig raaste raedge, att
hän aldrig sett en sä vacker flicka.

Elin, sora redan vid fjorton ars ålder var att
anse som fullvuxen, hade dock ännu raed nägra
tnm kompletterat sin vext. Elin var ett smärt
och längt fruntiramer samt raed konturer på en
gäng fylliga och späda. Ilon egde väl icke den-
na skräraraande längd, som tvingar äskådaren att
tro, att figuren af raisstag blifvit en qvinna; dock
hade lion uppnätt den höjd, sora är den högsta
raöjliga, ifall skönhetsidealet icke skall blifva sä-
radt och det täcka öfvergä tili det otäcka. Men
vill läsaren pä spik veta Elins längd, knnna vi be-
klagligtvis icke uppgäfva den. Vi ha icke den
förmånen att i likhet raed vissa förf, knnna ända
in pä en linie uppge vära hjeltars och hjeltin-
nors längd.

Att Ottos lijerta således äter antändes vid
anblicken af hans sköna och stolta småkusin,
är en sanning. Och Elins blickar på Otto vo-
ro mi sä Ijufva och tacksamma. Den sfackars
fjäriln Otto satte sig åter på den hiomina, hvil-
ken var hans kärleksvingars första ort, och livari-
från lian, ack, så ofta flugit tili andra blommor.
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lian taladc med benne mänga ljufva och ömma
ord. lian bekände, att lian värit liennes minne
otrogen. raen att da lian nu såg benne, slog bo-
notn samvetet ocb lian .raaste erkänna, att bon
var den skönaste ocb bästa flicka i bela verbien.
Då Elin pd allt sådant svarade antingen intet,
ellcr också blott i allmänbet ocb pä skämt, ocb
knappt med nöje var Otto nog lionett att be-
röra familjens nnvarande ställning. lian sade.
att Elin icke mdtte tro bonom vara en så dalig
menniska, sora för den olyeka, sora träffat hen-
nes fader, skulle akta benne mindre. Tvertom
bon var, efter konkursen, dubbelt dyrbar för
bans bjerta. Nog af, ban talade med Elin både
vaekert och grannt.

Slntligen (det var egentligen dagen derpä) drog
lian pä den skönt klingande sträng, att deras fä-
der önskade att af dem skulle blifva ett par. lian
medgaf, att bans fader i ali tystbet gifvit lionora
ett sådant förtroende ocb nu frägade lian
Elin ora liennes niening dervid.

Elin svarade rodnande, alt partier nppgjorda
raellan föräldrar sä säilän blifva verkligen upp-
gjorda, ocb än mera säilän lyckliga. Då menade
Otto, att det icke heller var lians åsigt, att man
i sädana fall borde vara slafvisk under sin far
raen då ens eget tycke öfverecsstämde med fa-



78

drens, menade lian det vara så mycket bättre.
Då stode ju alldeles inga hinder i vägen.

Slutligen vågade han göra den djerfva fråga,
huruvida han egde något värde för Elins hjerta.
Han frågade, huruvida hah egde hopp om hen-
nes hand.

Sarama fråga hade han gjort Angelique, Han-
na, Lina, Julie och de flesta andra sinä flamrnor.
Af många bland dem hade han tillochmed be-
kommit ja ett ja, som han dock sederme-
ra platt iorgätit, vi vilja hoppas tili några vec-
kors sorg, saknad och tårar för de stackars
ftickorna.

Alla dessa ljufva band och löften visste Elin
intet af. Dock var lion nog försigtig att icke så
hastigt ge med sig. Ilon svarade, att lion
raen det kan vara rättast att anföra hennes eg-
na ord:

Bäste Otto, jag måste bedja dig gifva mig
litet tid på mig, innan jag svarar dig på en så
vigtig fråga. Jag ber dig vänta en icke särdeles
lång tid. På Marthas dag i Jnli månad då
fvller jag sjutton år och då skall jag svara dig.

Otto, som var van att få sådana saker afgjor-
da på vida kortare tid, en tid, som icke hviilfde
sig kring munader, icke ens timmar, utan blott
kring sekunder, hade naturligtvis sinä invändnin-
gar, men dessa nedtystades snart af Elin, som t
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sitt försvarstal utvecklade tankar, livilku raästc
anslå hans ridderliga sinne:

Du ville, att jag genast fogade mig efter
din önskan. Men ser du, den lilla Elin, haroek-
sä sin egen fria smak och sitt fria vai. Min smak
är mi den, att jag vill pröfva min gosse. För
det första vill jag se, ora du kan vara raig tro-
gen helst ett halft år, min riddare. För det an-

dra vill jag se, ora du under denna tid föröfrigt
förhåller dig ridderiigt och så, att jag är nöjd
med dig. För det tredje skall jag säga dig, att
jag icke anser dig vara ridderlig, du är icke i
mitt tycke «un bon chevalier,» ora du icke bevi-
sar dig ega sjelfbeherrskning, eller säsom Bul-
vver säger den stolta konsten , att dölja sinä
sinnesrörelser. Med ett ord, jag ber och jag be-
faller dig att icke pä hela denna tid yttra dina
känslor. Endast på dessa vilkor kan jag bifalla
att gifva dig ett svar den tjugundesjette Juli,

Svårt var det för den hetlefrade och oöfver-
vinnerlige unge mannen att beqväma sig tili att
ingä på dessa vilkor. Men hoppet gifver styrka
åt den eljest svage. Dessutora anslog det hans
fåfänga att på ett ridderiigt sätt fä bevisa, livad
styrka hans karaktär var vasen. Elin hade af in-
stinkt beräknat rätt.

Ja hon hade icke blott beräknat ratt, utan, ora
Lon värit en listig intrigant och velat qvarhålla



80

Otto i sinä ledband, hade lion aldrig kunnat a-
gera klokare. Just genom motståndet blef Otto
en lydig slaf.

Medan detta afhandlades mellan de nnga, före-
föll äfven ett uppträde af liknande art mellan
fåderne i ett annat mm. Visst hade Hjerpen ali
möjlig möda att få Wainonen att npphöra med
pratet om sin befängda torffundering, men sedän
lian vunnit detta ändamål, var Wainonen, en an-
nan Don Qiiixote, rätt förnuftig i saker, som icke
hade sammanhang med hans fixa ide\

Det blef öfverenskoramet, att vid barnens för-
lofningsdag skulle Hjerpen genom sitt infiytande
tili låns åt Wainonen förskaifa en penningesum-
raa, stor nog för honom att åter börja en rörel-
se i stort. Mot den sednares bränntorfsspekula-
tion satte sig väl Hjerpe'n icke ännu öppet; lian
hoppades emellertid, att Wainonen, som troligen
tili följe af en viss rnbbning fostrat denna van-
sinniga ide* vansinnig, egentligen emedan den
vida öfversteg hans tillgångar snart sknlle
öfvergifva den, när hoppet började le emot ho-
nom ifrån annan kant.

Hvad tänker läsaren då egentligen om Elin?
Skall lion verkligen börja att älska Otto Hjerpe'n
och glömma den redbare Lennart?

Af hennes yttrande, livari lion bestämde sin fö-
delsedag tili afgifvande af svaret åt Otto
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just samina dag hon bestämt tili svaret åt Len-
nart finna vi, att den sednare dock lefde i
hennes minne. Men hvilkendera af dessa båda,
sora komraer att spela i preference ja för
denna vigtiga omständighet förbehålla vi oss ett
nytt kapitel.

Kap. T,

Som visar, hvilka Stora ting en närvarande förmår
framför en frånvarande.

Nuraera studenten Lennart Lärka hade hallit
det löfte lian gaf åt Elin som en herre och som
en hei kari. När hän var i sällskap med henne,
talade lian med henne aldrig alltför fortroligt, lian
inlät sig icke engång i sådana saratal, som gingo
öfver lifvets vanliga, likgiltiga frågor.

Dock förföll hän icke heller tili en motsatt yt-
terlighet. Hän föredrog icke att tala med andra
flickor framför med Elin. Hän affekterade icke
liksoin mången annan i hans läge hade gjort
att bemöta henne med en viss köld eller likgil-
tighet. Nej lian var med Elin på en fullkorali-
gen obesvärad fot; lian visade henne intet syn-
nerligt företräde, icke heller nägon skygghet.
Hän umgicks med henne, såsom med en syster
och van.

Heinolablommati. 6
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Och om någongång lians upproriska hjerta ho-
tade att sönderspränga de bojor hans löfte och
hans stolthet pålade hononi, då undvek lian Elin
helt och hållet, ända tili den tid, då lian åter
kände nog styrka i sitt bröst.

Af denna manliga förställning, detta stolta hyck-
leri blcf Elin nastan bedragen. Hon började
tvilla på den fjortonuriga flickans älskares ständ-
aktighet. Med en förlåtlig qvinlig förtrytelse
började hon nastan tro, att Lennart förgätit
henne.

Tiderna närmast den katastrof, som störtat fa-
miljen, höll Lennart sig visligen undan. Han
kunde icke tro, att Elin bar. denna olycka
med en sadan icke likgiltighet, men
resignation, sjelfförsakelse och hjeltemod. Han
trodde att, derest han träfFat henne, skulle skön-
hetens tårar gjort honom tili omanlig och köm-
mit honom att glömma sitt löfte.

Dessutom hvad hade han kunnat verka tili
familjens bästa han, en fattig stadent, som
sjelf behöfde hjelp och blott genom penningelån
och några lektioner kunde dra sig fram. Ater att
låtsa vilja verka, utan att iörmå det på ett helst
något så när ingripande sätt, hade värit att blott
vilja anses protegera; det hade värit en tillgjord-
het och en löjligliet. Bättre då att, i sådana fali,
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verka det lilla raan kan verka i liemliijliet och
tysthet.

Så stodo aktierna mellan Lennart och Elin, dä
Otto uppträdde och tog en verksam del i de
blifvande händelsernas gång.

Såsom vi redan veta, var Otto en person be-
gåfvad med ett rätt fördelaktigt yttre. Om hans
inre är det äfven orätt att fälla ett fördöraman-
de vitsord. Han var visserligen något ytlig, flyk-
tig och lättsinnig, dessutom i än högre grad få-
fäng och sjelfvisk, näen han hade dock några rätt
goda egenskaper. Han hade hvad man kallar ett
godt hjerta och hjelpte gerna den han kunde
såvida icke hans sjelfviskhet eller egenkärlek led
nägot afbräck. Pä någonting sådant sora rike-
dom eller fattigdom tänkte hän icke; icke heller
brydde hän sig ora rangens eller bördens lore-
träden. Det hvad hän mest fäslade sig vid i frä-
ga att bedöma personers relativa värde var de-
ras personliga företräden. Skada blott, att hän
häri fäste sig, raera äa vid de verkeligen vär-
derliga inre egenskaper, vid nägra yttre, sådana
sora skönhet och ett vackert sätt.

Då således hvad Elin saknade, rikedora var en

sak, ora hvilken ungherrn icke bekyrarade sig det
ringaste, men deremot hvad hon egde, skönhet
och ett af naturen inlärdt fint och elegant sätt,
helt och hållet låg i hans kram, hör inan icke
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förvåna sig öfver, att Otto alldeles icke ansåg
det såsom en uppofFring att taga Elin, men der-
emot såsom en ovärderlig vinst och lycka att få
henne. Han kände i luften, att hon var alldeles
olik de flickor, med hvilka han förr antingen in-
gått eller trott sig ingå kärlekshandel. Han var
liksoin litet rädd för hennes öfverlägsenhet; han
visste, att oaktadt det så var fädrens önskan, var
Elin dock icke just så att ta från hyllan.

Tili följe häraf antog hans sätt med henne en
viss blyghet, som var himmelsvidt åtskild från
hans hittills med fruntimmer begagnade sturska
öfversittareton. På denna förändring vann Otto
mycket.

Nastan dagligen var Otto hos Elin. Han roade
henne på mångfaldigt sätt, berättade för henne
roliga anekdoter, gjorde trefiiga reflexioner om
den eller den individen. Visserligen utlade han
icke vid dessa och dylika samtal synnerligen myc-
ken kansia eller djup han kunde icke väl
ntlägga hvad han sjelf egde i så ringa grad
men Otto var dock en munter, stundom qvick
gosse, hvars sällskap var trefligt och underhållan-
de. Han tog ytan af själen i anspråk, och då
följer lätteligen kärnan med, eller inbillar sig åt-
minstone göra det.

Otto var icke heller alldeles utan talanger.
Han hade genomgått en liten kura i målning,
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lagom stor nog att med kännaremin bedöm-
raa eller korrigera de små utkasten af Elin,
som blott var nybegynnare i konsten. Vidare
var hän en dilettant i fiolspel, sä att hän med
beledning af Elins pianospel kunde ntföra lättare
saker. Äfven hade lian en icke oäfven tenorröst,
så att hän med biträde af nägra inlärda ackorder
kunde föredraga nägra sirapla, för tillfället rao-
derna sånger, sädana som «Studentens glada lif,»
<iArvon mekin ansaitsemme,» «Hej sä lustigt, hör
fiolerna de gå» (en säng, hvilken Elin för dess
raska lif tyckte mycket om och kallade denvack-
raste polska).

Äfven hade Elin dresserat honora tili att sjun-
ga nägra duetter med henne. Visserligen hade
Gluntarnes slippriga syndaflod då ännu icke öf-
verspolat de lägsta dalarna i den nordiska musik-
verlden, men Elin hade dock ett vidsträckt Tai
af goda sånger, hvaribland vi vilja nämna Alm-
qvists Björninnan, samt N:o 15 i Beethowens un-
derbara opera Fidelio: «O namenlose Freude.»
Hon hade visst haft något bräk med att tillFlo-
restans partasch dressera Otto, sora i allmänhet
hade svärt för ali chroraatik, men det gick dock
slutligen. Att hän icke sjöng med särdeles kan-
sia, hördes icke sä mycket i duett; att hän äter
i sitt violinspel ofta grep falskt, öfversäg hon
gerna eller bedömde det med kritikens raildaste öga.
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Ack om hon haft Lennart vid sin sida vid ut-
förandet af duetterna, då hade Elin varsnat skill-
naden mellan sång med eller utan kansia. Och
ora hän för henne sjungit sädana simpla sånger,
som t. ex. «Jag ser pä dina ögon, att du har en
annan kär,» så hade liennes bröst rönt den San-

na känslan och icke säsora nu den falska eller
blott inbillade.

Men beklagligtvis var Lennart fränvarande.
Den fränvarande får så ofta stryka segel för den
närvarande.

Barndomens minnen stodo äfven för Elins själ.
Hade icke Otto ocli hon ständigt spelat brudgum
och brud. Hvarföre fick icke barndomens dröm
blifva verklighet*?

Hvad var dessutom tili hinder för Elin att äl-
ska Otto? Ingalunda kunde hon bindas af hvad
hon, ett barn ännu, kännt för Lennart. Något
löfte, något definitivt svar hade lion jn icke gif-
vit honom. Hon hade ju lofvat honom blott att
få höra svaret tre år derefter. Den åsyftade fö-
delsedagen var nu verkligen den första som stun-
dade, men ora hon förlofvade sig med Otto, in-
såge Lennart ju svaret utan att behöfva göra
frägan.

Såsoni vi antydt, var Elin icke heller rätt be-
låten med Lennart, i thy fall, att hän så väl höll
sitt löfte, som var att icke nnder de tre åren
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tala med henne ett ord om kärlek och att und-
vika henne, derest hän kände sig för svag. Elin
trodde icke, att det var en möjlighet att sä väl
halla ett sädant löfte, derest känslan i bröstet
lefde varm. Hade icke Otto äfven gifvit ett sä-
dant löfte och dock begick lian ständigt småbrott
deremot.

Det kommer sig deraf tänkte Elin att
Lennart icke bryr sig om mig, inen Otto, han
håller af mig, han.

Och hennes qvinnliga fåfänga blef sårad af den
ene, och tacksamheten i förening med tillfreds-
ställd qvinnlig fåfänga dref henne således tili den
andre.

Ja Elin började att älska Otto. Huru stark
och egentligen ren denna kärlek var, vele vi lem-
-11 a osagdt. Det var i alla fall en fantasiens lek,
långt starkare än vänskap. De goda egenskaper
Otto saknade utsmyckade Elins fantasi eller in-
billning honom raed; de fel åter han egde, såg
hon genotn tacksarahetens och barndomsminne-
nas förskönande prisma.

Och tacksamheten, den duumia tacksamheten,
hade ändå en anledning tili. Af vänner och väns
vänner hade Elin småningom fått veta ett och
annat om Ottos amuretter i hufvudstaden. Långt
ifrån att blifva stött deröfver, att hon icke var
den enda om hans ynnest, kände hon sig smick-
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rad, emedan Otto, han som sett och «tyckt ora»
så många säkert vackra flickor den obetyd-
liga Heinolablomman visste af, att hon Tar långt
vackrare än de alla nu ändå med sin kärlek
återvände tili sin barndomsvän. Qvinnor lida rätt
gerna små otroheter isynnerhet ora de e-
gentligen inga otroheter äro de se gerna,
att deras nuvarande älskare haft sinä små triumfer.
När han slutligen ifrån hufvudstadens granna ge-
orginer och dubbla rosor återvänder tili lands-
bygdens obemärkta sippor och vilda törnrosor,
är det dem mycket kärt.

Skall min hulda läsarinna, sedän lion genom-
löpt dessa alla motiver, vara ledsen på den stac-
kars Elin för det lion så der lät vår gemensam-
me van Lennart blifva i skuggan och deremot
försatte Otto i den belönta kärlekens solsken?
Yet då, min läsarinna, att jag ingalunda i Elin
velat teckna en idealisk person. Hon liknar mest
dig, min hulda läsarinna. Äfven du är något få-
fäng, d. v. s. tacksara emot dig bevisad artighet.
Så händer att du, genom något missförstånd, livars
orsak du sjelf bäst borde veta, öfvergifver din
ungdoms varmaste vän och låter dig ledas tili al-
taret af någon, i hvilken du blott är kär, ehuru
du inbillar dig älska. Och att .partiet med den
sednare dock blir hvad man kallar lyckligt
derföre görjer nog ödet och din lycktiga stjerna.



89

Kap. VI,

Hvaruti en bildad qvinna spelar hufvudrollen

Snart inträffade åter en stor förändring med
Heinolabloramans ställning i lifvet. Hennes fader,
hvars såväl kropp som själ erfarit en våldsam
skakning genom det hårda slag, som träffat, du-
kade snart under derför. Hans förr så starka
och friska kropp föll ett ofFer för nervernas öf-
verretning och derpå följande förslappning. En
långsam asthenisk feber ändade hans dagar.

Under en af de mellantider, da han icke, va-
ken eller i yrsel, drömde om sitt älskade bränn-
torfsprojekt, förtrodde han åt Elin, att han, lik-
soin också Hjerpe*n, på det högsta önskade en
förening mellan deras barn, och nu frågade han
Elin, om hon verkeligen var böjd för ett sådant
giftermål. Härpå svarade hon, såsom läsaren väl
gissar, ett ja, som utgick från hennes hjerta.

Häraf bief den sjuke och afmagrade mamien så
glad, att han började konvulsiviskt att darra. Det
var det sista flammandet af lifslampan, som straxt
derefter började att hastigt aftyna.

En dag det var dagen före hans död
var han vid full sans och talade hjertligt och
ömt rned sin dotter. Han erkände nu, att hans
drömda projekt blott värit ett foster af en retlig
och sjuk sinnesstämning; han menade, att han ic-
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ke mera hade nagot att skaffa i denna verlden.
som icke ville tjena honom, lika litet som han rae-
ra Itunde tjena den. Han tackade Gud> som tog
honom bort från ett lif, der han icke raera var
nyttig och återförenade honom med hans dyra
maka. Hans barn, det visste han, skulle dock
icke komma att lida någon nöd. Saladin kunde
redan försörja sig sjelf och för Elin var det tili—-
räckligen sörjdt. Henne hade hans van Hjerpen
lofvat att antaga sig samt vårda som en dotter.

Efter en kristelig förberedelse skildes således
handlanden Wainonen från en verld", der han ic-
ke mera var nyttig. Han gick att återförenas
med sin dyra maka.

Enligt Hjerpeus löfte åt den framledne fadren,
upptog lian Elin i sitt hus och var emot henne
ganska öra. Likaledes gaf han Saladin rättighet
att, om han ville, fortsätta den viktualiehandel,
sora han ordnat i Heinola.

Svaret var lätt att förutse. Saladin, sora blott
för sin faders sknll antagit sig ett så fremmande
yrke, abdikerade derifrån rätt gerna, när inga
bevekande skäl dertill raera förefunnos. För att
hållas godtgjord för sinä penningeutläggningar,öf-
vertog Hjerpen sjelf lagret, såsom sin egendom.

De båda numera fader- och moderlösa barnen
buro sin förlust raed en sorg, som dock äfven
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häde sin andel af tröst. Dä fadren sä gerna vil-
le bort, hade det värit orätt att raissunna honom
denna lycka.

Att Elins verld nu blef en helt annan an der
i fädernehuset, förstär sig sjelft. Hon skulle känt
sig raycket öfvergifven och värnlös, derest hon
icke värit upptagen i en familj, sora ansäg hen-
ne såsom en blifvande närä slägting. Visserligen
föreföll här ett och annat, sora särade hennes
finkänsla. Hjerpen och hans fru voro bäda tem-
meligen grofva och obarkade personer, med den-
na dryghet, sora tillhör alla penningearistokrater.
Deras yttranden ora raenniskor voro i allmänhet
ensidiga och skoningslösa, särdeles ora de ifråga-
varande voro stolta och fattiga.

I allmänhet tycktes de betrakta penningen sä-
sora den mättstock, efter hvilken menniskors verk-
liga värde bör mätäs. Föga komrao de vid säda-
na oradömen att tanka pä Elin, sora vai var en
af de fattigaste individer i hela Heinola E-
lin. sora egentligen blott var ett nådebjon, sora
at af de smnlor, sora folio ifrän dessarikas bord.
Elin, sora icke glörade detta, erfor deraf för
hvarje gäng ett obehagligt styng i hjertat och
rodnade pä ett för henne sjelf mindre angenämt
sätt.

Otto, sora var raycket raera delikat äa hans för-
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äldrar, sade en gång, efter ett sådant obehagligt
uppträde tili Elin:

Min bästa Elin, du skall icke ta digafpap-
pas och mammas yttranden i den riktningen. De
äro så der rätt fram, litet borgerliga, ser du och
obildade. Du måste förlåta deni. Då de tala
med en sadan ton oin fattigt folk, tanka de visat
icke på dig, hvilken de anse rik. Dig anse de
för sin egen dotter, och skall du icke ock-
så blifva det, min ljufva Elin?

Elin, som häraf verkligen blef tröstad och här-
dad emot dylika utfall, svarade, att hon hoppa-
des detsamma, som Otto, men, tillade hon små-
leende, han borde dock ge sig tili tåls ända tili
den tjugusjette Juli. «Min riddare bör visa sig
vara en verklig riddare.»

Ja jag viii halla mitt löfte, ehuru jag icke
kan antaga fordrandet af detta löfte för annat
än en älskvärd nyck af dig, min äiskade Elin.

Nu raissade du dig igen. Lofva mig att ic-
ke säga äiskade, innan

Detta lofvade Otto för att nasta minut åter bry-
ta sitt löfte.

Mellan Hilda och Elin var vänskapsförhållan-
det under de första veckorna mycket varrat. De
skulle blifva svägerskor och det icke enkelt utan
dubbelt så hoppades Hilda. Skulle hennes
hopp komina på skam'?
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Det hade alltid värit väl emellan Saladin och
Hilda. Äfven de hade såsora barn lekt brudpar.
Visserligen var leken icke precis så alfvarlig, soin

mellan Otto och Elin, raen den var ändå mera
äri ingenting.

Nu hade de emellertid båda blifvit fullvuxna-
Saladin var af medelmåttig längd, väl proportio-
nerad och af den hållning, som utviser stor kropps-
lig kraft. För att vara så ung, var han just en
Herkules, hvilken äfven säges värit blott raf me-
delmåttig längd. Hans intressanta ansigte hade
äfven som man säger embellerat. Intressant och
kraftfull, så tili kropp som själ, hade han väl kun-
nat behaga hvilken flicka som helst. Han såg just
ut som en stark ek, omkring hvilken de qvinnli-
ga rankorna så gerna slingra sig för att virma
ett stöd.

Den ömhet soin Hilda redan burit för «den lil-
le Saladin i knut,» hade nu, sen hän blifvit så
stor och stolt och pä allt sätt iraponerande, bör-
jat förändra karaktär. Deraf hade blifvit kärlek,
en kärlek af nog olycksbädande och dyster ton-

färg. Hon var talien för både efterhängsenhet
och svartsjuka.

Aldrig hade Saladin med henne taiat ett ord
om kärlek. Dock ansäg hon honom vara hennes
och ingen annans. Hon, den rika Hiekan, ansäg
sig tillochmed kuuna väga att uppmuntra honom.
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den fattige ynglingen. Ständigt vädjade hon tili
hans smak, bekände helt öppet, att hon ansåg
honotn stå högt öfver alla andra unga niiin och
smickrade lionom så, att han blef helt flat. Der-
före hittade Hildas barndomsvänner och afunds-
systrar på det mindre förmånliga yttrandet, att
Hilda Hjerpen kurtiserade Salailin Wainonen.

Nog var Hilda eljest en flicka att icke förakta.
Hennes bruna ögon blixtrade eld; den lina ro-
merska näsan höjde sig vackert öfver en liten ro-
senröd mun, som enkom tycktes skapt för kyssar.
Tili vexten var hon visserligen halfva hufvudet
kortare än Elin, men eftergaf denna icke i sym-
metri och formernas behagliga rundning. Hilda
var just, hvad man kallar en nätt, och vacker
flicka.

A förståndets vägnar öfverträffade hon, oaktadt
sin oerfarenhet, vida sin bror Otto. Alit hvad
hon lärt sig, kände hon med en grundlighet,
som icke säges vara fruntimniers egenhet. Hon
kände sin historia och geografi mycket bättre,
än den häruti ytlige Otto; hon räknade väl (tili-
ochraed sammansatt regula de tri och bråk, som
skall vara ett sädant bråk för fruntimmer). Hon
kände nägot botanik och fysik. Hon talade, utom
finskan och svenskan, ryska, tyska och fransyska

alla spräken med ett godt uttal. Hon målade
med verklig virtuositet; hennes oljefärgstaflor
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väckte allmän förtjusning. Äfven spelade hon
ganska nätt piano; visserligen åtog hon sig icke
öfver sig svåra saker, men hvad hon åtog sig,
det löste hon ganska riktigt. Hildas spel var bå-
de smakfullt och korrekt.

Säkert menar läsaren, att en sadan fullkomlig-
het bordt blifva berättelsens. hjeltinna framför
Elin, som i alit (utom musiken och sangen, livari
hon inlade både mera konst och känsiä) var hen-
ne underlägsen. Kan så vara. Dock måste vi
med ledsnad medge, att Hilda i ett visst afseen-
de var mindre försigkommen. Hon saknade den-
na för en romanhjeltinna och för en qvinna i
allmänhet ifall hon skall vara älskvärd
högst nödvändiga egenskap, sora man kallar hjer-
tats godhet. Hon var icke precis eläk, men hon
var icke god.

Vidare saknade hon denna sväfvande doft, det-
ta «jag vet icke hvad,» utan hvilket en qvinna
aldrig kan rätt intressera eller intaga. Det var lik-
som alla hennes goda egenskaper värit utbredda i ett
slag för den forskande blicken; man kunde icke
ana något mera i bakgrunden och själens djup.
Hon egde icke denna siöja för själen, som hän-
tyder på det oförklarliga, skära och skimrande
der borta. Deraf kom det sig äfven, att hon
med sinä verkligen ovanliga kunskaper och talan-
ger icke stort kunde fängsla man eller qvinna.
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Det var liksom man i det hela af Hilda haft in-
genting att lära.

Annu en ofullkomlighet måste vi omförraäla.
Ilon hade icke förmågan att tillämpa hvad hon
visste. Hilda hade ett ypperligt hufvud och min-
ne, men hon saknade talangen att göra dem prak-
tiskt fruktbara. Om hon egentligen icke saknade
omdöme, egde hon dock icke någonkombinations-
förmåga. Hon var, nied undantag måhända af
sin målaretalang, livari hon dock blott kopierade,
icke det ringaste genialisk. Derföre var alit hvad
hon sade torrt, nyktert och utan barnasinne.
Hon saknade vältalighet, en egenskap som äfven
hos qvinnor utan ali doft kan frambringa stora
resultater sarnt slå blå dunst för sådana män,
som icke sentera behöfligheten af den aningsrika
doften. I ett tyst medvetande af denna hrist,
var hon äfven i sällskap långt fåordigare, än man
af hennes bildning kunnat vänta.

Vilja vi mi jemnföra Elin med Hilda, kan det
vara nog att säga, att den förra besatt just de
egenskaper den sednare saknade. Elin var god,
mycket god och öppenhjertig dertill, oaktadt hon
egde denna doft, som vi måhända skenbart orätt
kallat en slöja. Hvarochen känslig person, som
talade med Elin, eller ock blott var i hennes när-
het, erfor en sådan Ijuft hemsk kansia, liksom
hän värit i sällskap med vackra andar. Det var
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alltid, liksom skulle hon menat så mycket. Sade
hon någonting, var det liksoin hon tydt pä nå-
gonting mera, någonting oförklarligt. Hon var en
musikalisk menniska (med hvilket ord vi icke för-
stå någonting yttre, sädant sora gehör, kansia
för toner och förmågan att frambringa dem, u-
tan någonting verkeligen inre); i och omkring
henne var det sora en stilla smygande, Ijufligmu-
sik. Hon var ett väsende, af hvilket man kunde
lära sä litet, men tyckte sig på ett underbart sätt
kuntia lära sä mycket. Hon var såsom ett skönt
solbelyst blånande haf, der hvart och ett enskilt
parti är monotont, ödsligt och intet, raen der det
hela tyder pä fjerran land raed oanade skön-
heter.

Tili att vara så efter Hilda i kunskaper, var
Elin långt vältaligare. Ilon egde förmägan att
ifrän ett sluta tili ett annat, att ifrän ett fall le-
da sig tili ett annat liknande fall; hon hade myc-
ket sinne för ideförvandtskaper och liknelser.
Deraf uppstod i sam tai raed henne, de öfriga i
sällskapet oraedvetet, ett sammanhang, o m icke
egentligen för tanken, dock för känslan. Ofta
undrade Hilda, huru Elin kunde göra sä mycket
af det lilla hon visste. Det kom sig just af Elins
kombinationsförmåga sarat förraägan att göra si-
nä föreställningar praktiskt fruktbara och lefvan-

Heinolablomman. 7
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de. Det var häruti Elins vältalighet (ordet taget
i en litet annan mening. än den oratoriska) c-
gentligen bestod. De ord hon begagnade voro
alls icke granna eller «vältaliga», men då de tili
bundsförvandter hade ett fint natnrligt vett, hu-
mor och en barnslig själs hela älskvärdhet, kan
man förstå deras verkan. Elin var i grunden ett
snille, men säkert är, att ingen menniska skulle
vågat för en annan kalla henne så.

Efter denna jemnförelse mellan två fostersy-
strar, hvilken vi frukta att en mindre kontempla-
tif läsare skall anse för nog uttöjd, gå vi att å-
tertaga berättelsens tråd.

Hilda var en flicka, hvilken Saladin, sora nog
såg hennes varma för honom, önskade att börja
älska. Ja, han hade besiutat att älska Hilda. Just
för denna önskan, detta beslut, ville der icke blif-
va någon kärlek af.

Sådana vidtutgrenade reflexioner, som vi nyss
gjort oss skyldiga tili, gjorde Saladin visserligen
icke, men han Icände dem. Det var någonting
hos Hilda, som icke anslog hans kansia. Han
kunde för sin död icke för henne fatta någon
ömmare känsiä.

Engäng sade hän tili Elin: ack o m Hilda
skulle likna dig mera, hvad jag då skulle halla
af henne. Du skulle bordt blifva Ottos syster
och jag Hildas bror.
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Med en viss förebråelse i niinen slog Elin ho-
nom med notbladet hon höll i handen. Ilon ha-
de ganska väl lorstått äfven den dolda meningen
i hans ord.

Saladin hade med bekymmer åsett sin systers
tilltagande varma för Otto och med obehag tänkt
på möjligheten af deras förening. Nu ansåg han
denna möjlighet verkliggjord; han ansåg redan
sin syster förlofvad med Otto. På deras blifvan-
de förening tänkte han numera visserligen utan
glädje men dock med eftergifvenliet och resigna-
tion. Min syster sade han tili sig är
icke den första, som blir bunden med en man,
som icke förstår henne. Emellertid är det hen-
nes eget tycke, hennes välbehag. Jag har ingen
rättighet att blanda mig deri. Elin må stå sitt
eget kast.

Synd tyckte lian dock vara rned Lennart, om hän
älskade Elin. Att hän älskat henne, derom var
Saladin fullt öfvertygad oaktadt lian visst
ingen vetskap hade om den romantiska scen mel-
lan barnen, som läsaren känner. Svårare var att

veta, om hän ännu hyste sarama kansia. Visser-
ligen såg hän i Elins säiiskap rätt lugn ut; hän
undvek henne nastan mera, än skäligt var, ifall
hän värit en(en,älskare. Men Saladin blef dock
häraf icke fullt öfvertygad. Hän medgaf inotn
sig, att Lennart i siika affärer var ett blockhuf-
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vud, en enstöring, på bvllken det icke var godt
att förstå sig.

Med denna ovisshet tili stod var det så myc-
ket mera anledning för Saladin att med resigna-
tion tanka på sin systers förening med Otto.

Men med vida mindre eftergifvenbet kunde
han tanka på sin förening med Hilda. Sjelf är
alltid sjelf och en hvar vet bäst, hvar skon kläm-
mer. Öfver sinä blifvande band kunde han väl
få förfoga med den sjelfbestämmelse tili hand-
lingar, som är mannens rättighet.

Vid en aftoncirkel kurtiserade Hilda honorn mer
än vanligt. Hon talade med andra flickor så högt
ora honom, att lian skulle höra det. Han hörde
de förmånliga yttrandena, och som samvetet sade
honom att han var ovärdig sådana eloger. upp-
reste sig hans stolthet och den fordna sträfvan
att kanna kärlek för Hilda, förvandlades tili leda.
Med en temligen alfvarlig ton yttrade han:

Jag vet nog, att Hilda håller på att läsa
George Sands arbeten. Hon är visst en genialisk
författarinna, men hennes åsigter om qvinnans e-
mancipation lära icke rätt vai passa för norden.
Jag skulle be Hilda litet närmare tanka på den
saken.

(Hilda hade verkligen dessa tider studerat Geor-
ge Sands arbeten, Lelia med flera. Med denna
osjelfständighet, sora var henne egen, sökte hon
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nu använda de ideer hon der sett utvecklade.
Men som hon var skral i tillämpningeri, verkställ-
de hon en sadan alltför slafviskt och utan ett
rätt bedömande af de nödiga variationerna. Som
hon egde raera minne och auktoritetstro, an fin-
känsla och sjelfständighet, trodde hon det ganska
väl bära sig med Saladin att spela emanciperad
qvinna och erbjuda hononi sin hyllning. Men hon
slog yxen i sten visavis Saladin.)

Rodnande vid hans ord, som träffade så väl,
vågade lion icke opponera honom. Hon sade biott
med ett förläget löje:

Jag trodde Saladin skulle bättre förstå sig
på skärat. Jag viii visst icke spela George Sand
med en otacksam.

Hade lion uraktlåtit att bifoga den sednare me-
ningen, kunde det ha värit godt och väl, men nu

- uppreste sig Saladins hela stolthet. Hon me-
nade således, att det värit hans skyldighet att
falla tili fota för henne. Han beslöt att, kosta
hvad det ville, lösa de bojor Hilda ville pålägga
hononi. Saladin ville visa, att han var en fri man.

Med en knappt dold ovilja drog hän sig ha-
stigt bort från Hildas närhet och började se sig
om efter den temligen talrika samlingens öfriga
medlemmar. Hän råkade nu fästa sig vid en flic-
ka, hvilken hän icke på tre ars tid sett, och dä
icke aktat nödig nägon nppmärksamhet. Det var
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eti vice-häradshöfdingedotter från landet; hennes
namn var Ade'le von Skants. Det var således en
hei fröken.

Hvilken skillnad på en trettonårig slyna och
en flicka på sjuttonde året. Ade'le hade vuxit tili
sig betydligt och var nu en rätt täck flicka med
de friskaste kinder och de hvitaste tänder.

Denna liila fröken utvalde Saladin såsom ett
medel, att göra begripligt för Hilda, att han ali—-
deles icke ville vara hennes slaf. Ade'le var till-
räckligt intagande, så att hans uppmärksamhet ic-
ke af Hilda kunde anses vara ett skämt eller ske
blott för att reta henne. Nogaf han inlät sig i
saratal med Ade'le von Skants.

Saladins pian var således temligen politisk.
Men föga anade han, att han skulle bli så lifvad
af den täcka fiickans samspråk och väsende, som
han verkligen det blef. Det var en beriiknad lek,
som innan slutet af aftonen hade blifvit ett opå-
räknadt allvar.

Adele var just en älskelig «tavastfröken.» Hon
var blygsam som sippan och frisk som rosen.
Blyg var hon nog, raen när hon engång kömmit
sig före och blifvit uppspelt, så fann man, att hon
var qvick, treflig och likväl mycket mild i sinä
omdömen. Det var just en liygglig och väl upp-
fostrad flicka.

Hilda åsåg leken i början med temmelig lik-
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giltighet. Ilon trodde, att Saladin adresserat sig
tili denna obetydliga landtfröken blott att lätsa
förarga henne sjelf. Men när hon smäningom
fann, hnru deras samspräk blef allt varmare, när
hon tyckte sig märkä, att de tillochraed förtro-
ligt hviskade, dä började hon få en verklig kän-
ning af svartsjukans onda demon, hvaraf hon hit-
tills blott då och då rönt en försraak. Ilon före-
gaf illamående och leranade sällskapet åtföljd af
Elin, raot hvilken hennes retliga sinne nu första
gången började göra utfall. Hon behandlade Sy-
stem, liksom hon värit en raedskyldig nti bro-
drens svära förbrytelse. Elin besvarade Hildas
pikar med tälamod och undfallande.

Den lilla, nätta fröken Adele dröjde ännu nä-
gra veckor i Heinola. Under denna tid förhöll
sig Saladin icke overksara. Skall man tro, att
Saladin på denna korta tid liunnit sä vida, att hän
var i hemlighet förlofvad med Hiekan'? Så var
det emellertid och när Adele jemte sin moder
reste bort tili deras hem, var Saladin nog djerf
att efter några dagar uppsöka dein der på det
ringa bostället. Saladin bar i allmänhet en öp-
pen panna och tyckte säledes icke i längden om
hernliga förlofningar. Med lätthet utverkade hän
vice häradshöfdingens bifall. Denne hade genom
borgesförbindelser blifvit en fattig man, sora icke
hade något annat än det lilla bostället att för-
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sorja sin familj med. Inga gossar hade herrska-
pet vai, men flickorna voro liela fyra. Godt att

få helst en af dem försörjd. Saladin var en or-
dentlig ung nian, som efter något år skulle taga
kappan. ' Prester kunna gifta sig redan som ad-
junkter.

Sedän alit detta blifvit behörigen belefvadt och
nppgjordt, gaf sig Saladin icke tid att angenämt
tillbringa dagarna vid sidan af den täcka fästmön.
Han reste tili Helsingfors, för att påskynda sinä
studier, hvilka utom pirlofningen säkert skulle
blifvit eftersatta för denna termin (man var re-
dan i medlet af Martii) eller ock inskränkta tili
Hein olas magra och af iiniversitetshiften icke hel-
gade bokliga förråder.

Nödvändigtvis for lian igenom köpingen, men
undvek visligen det Hjerpenska huset. I ett bref
underrättade han dock sin syster såväl ora sin re-
sa som sin förlofning.

Denna nyhet var redan förut känd i den be-
skäftiga småstaden. Hilda fick nu af Elin be-
kräftelsen härpå.

Hennes smärta och svartsjuka gaf sig liift i vil-
da, konvulsiviska anfall, som slutligen våilade en
nervös feber. Modren och Elin, sora tarvis va-
kade öfver henne, fingo höra fula ord, framkalla-
de i yrseln. Ilon talade ora hat och hämnd, ora
svartsjukans englar m. m. Den raindre skarpsyn-
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ta modren fann, af det ofta inblandade namnet
Saladin, hvad som var orsaken tili dottrens sjuk-
dom och hvem. Fru Hjerpen glömde icke
att omtala detta för sin man, Som utbrast:

Det har man, för det man antar sig frem-
mande menniskors barn. Om jag vetat detförut,
skulle jag icke nyss gått i borgen för Saladin
Nå, nå, det må nu vara. Nog glömmer väl Hil-
da honom snart. Jag tror icke på de der för-
dömda romanerna Elin är ändå bra och blir
min sonhustru. För hennes skull kan man förlå-
ta den der romanhjelten Saladin.

Sedän Hilda tillfrisknat, röjde hennes kansia
visserligen mindre yttre kraft, rnen lag ändå qvar
på djupet. Det var en god portion kärlek, blan-
dad mcd sin icke alltför aflägsna slägting hat.
Ilon hatade Saladin, hatade hans minne och alit,
som dermed kunde ega beröring. Ja den oskyl-
diga Elin fick äfven sin del. Visserligen utbröt
motviljan icke ofta öppet och våldsamt; den ut-
bröt nti låga stickord och ständiga raisstydningar.
Otto hade svårt att kumia iorekomma srårare
uppträden.

Härigenom gjordes hennes närvarande hem Elin
rätt tungt och svårt. Hade icke nödvändigheten
värit, nöden och hoppet och Otto, så ja,
hvart hade den stackars Elin tagit vägen?
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Maji. VII.

Ett nytt fältslag emellan en närvarande ocli en
frånvarande.

Icke mänga dagar sednare leranade äfven Otto
Heinola och begaf sig tili nniversitetsstaden. Äf-
ven hän, såsom i det närmaste förlofvad kari,
borde nndangöra sinä examina. Skulle hän visa
sig raindre manhaftig och män om sig, än Sala-
din! Förlofningen hade eggat den sednare, skul-
le Otto af sainma orsak bli en veklig bisittare vid
sybordet!

Otto tili icke ringa ära måste vi medge, att
hän begagnade den återstående tiden af stndent-
säsongen eller studiiterminen med ali Uit och
ifver. Blott högst säilän gaf hän sig tid att sprät-
tas i esplanaderna. Äfven Jiade lian numera en
nastan panisk fruktan för unga fruntiraraer. Den
gode Otto kände sin svaghet och hän ville npp-
riktigt vara Elin trogen. Bättre fly än illa fak-
ta, tänkte hän och höll sig tili sin bok.

Hans kamrater lärde sig mi, lumi stadig en
ung man blir, sedän hän förlofvat sig. Att hau
verkeligen var förlofvad med «Heinolablomrnan,»
det ansågo de sig säkert veta, ty då de brytt
Otto för henne, hade lian först bestridt sadant....

raen endast laint och slutligen hade lian medgif-
vit allt.
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Sora lian icke hade något dåligt liufvud, icke blott
återupplifvade hän snart sinä förlegade och halft
förglömda kunskaper litan inhemtade äfven män-
ga nya dertill. I slutet af terminen tog hän ver-
keligen sin examen juris med godt vitsord nog.

Yid det kalas hän och hans exaraenskamrater
gäfvo, blef äfven frågan ora lumi högt hans för-
hoppningar i afseende å framtida befordran kun-
de bestiga sig tili. Otto svarade, att hans raål
var den diplomatiska hanan. En exaraenskamrat
utlät sig då:

Att -du ids, min bror. Yara förlofvad kari
0ch..... icke vara nöjd raed Heinolablomman!
Gif du äregirighet på bäten. Praktisera vid hof-
rätten den lilla lid, sora behöfves att vinna vice
häradshöfdingetitel, ha farsgubben att ge dig en
af hans präktiga landtgärdar och gift dig på det
snabbaste. Så är initt råd.

Detta anslog mycket vår Otto, sora i det hela
icke var äregirig i sådant sora höga embeten.
Att vara gift med den vackraste frun var för ho-
nom mera än titlar af statsråd etc. Hän beslöt
verkeligen att följa detta inbjudande räd.

Sedän hän några par dagar siirrät litet ikring
med kamraterna, gaf lian sig slntligen af tili
hemmet.

Här hade under tiden värit ett sorgligt lif. E-
lin märkte att hon icke var synnerligen afhälien
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af de prosaiska föräldrarna, hvilka raera ledo
h enne såsora sonens blifvande hustru, än de af
örahet eller hjertats drift slöto sig tili henne.
Dock var örahet, för den nnga hiekan, att sä sä-
ga en lifsprincip, utan hvilken hon raaste vjssna

eller aftyna, liksora blomraan beröfvad solens ljus
och värma. Hilda hade efter sin olyeka sraånin-
gom förfallit i ett raot hela menskligheten afvogt
sinne; hon hade blifvit misantrop. Hon skonade
icke ens föräldrarna, myeket mindre Elin, som
stod i så närä sammanhang med anledningen tili
hennes sorg och sjuka sinne.

De enda glada stunder Elin hade var då hon
fick bref frän sin bror eller Otto. Visserligen
voro dennes skrifvelser icke särdeles intressanta
eller «välskrifna,» meri de andades dock örahet,
och det var ju hvad Elin behöfde.

Det var en vacker Juni-dag. Familjen hade
allaredan flyttat pä landet. Inkka herregärd var
för dess skönheter, danade sä väl af natnren som
koristen, vida känd. Här fanns nog tillgång på
på sköna promenader, lummiga alleer ra. m. sä-
dant, som borde konna friska och svalka själen.
Utsigten var täck, tillochmed storartad. Hufvud-
byggnaden stod på en höjd vid en å, som ifrån
en nordligare belägen sjö bortförde dess vatten
för att förenas med den här ovanligt breda och
sjölika Jyränkö. Ifrån byggningen såg man såväl
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sjön sora ån och floden, hvilken sednare med nng-
domens yrhet dansade bort tili hafvet.

Här skulle således Elin bordt finnasigväl. Det
oaktadt hade lion blifvit både magrare och blekare»

På några månader tyckte hon sig hafva upp-
lefvat så mycket. Hon var som flere år äldre.

Icke underligt således, om Ottos ankomst var
henne välkoramen. Med den ömmaste liandtryck-
ning besvarade hon hans handslag. Kyssä henne
fick han ej; med slikt durat tyg skulle stå an än-
da tili den vigtiga födelsedagen.

Lifvet på Inkka blef efter Ottos ankomst myc-
ket gladare och angenämare. Musiken kom ofta-
re i fråga; stundom gjordes små båtfärder eller
metades flsk. Elin började veta af, att hon bod-
de på landet.

Sälunda förgingo nägra dagar, hvarvid Elina
kansia för Otto icke svalnade. Hän var dock så
mycket bättre, än de andra. Hän beraötte Elin
så vördnadsfullt och skildt frän den beskäftig-
het, som fdrut utmärkt honom i fruntimraerssäll-
skap. Och hans vackra bruna ögon strålade så
kärleksfullt.

Elin begynte att liksom Otto längta efter den
ljugusjette Jnli. Och lion gillade Ottos pian att
gifva äregirigheten pä båten och giftas så fort
som möjligt. Elin ville ju förr dess hellre bort
ifrån ett hus, der hon hade så ringa trefnad.
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Sådant var förhållandet, när Elin en dag be-
kom ett bref från sin broder. Hvarföre klappa-
de hennes hjerta så, när hon ensam smog sig i
parken att läsa brefvet*? Ofta hade hon förr fått
bref af sin bror, men aldrig känt det så som 1111,

Brefvet lydde:
ILfors d. 29 Juni

Snälla Elin!
Jag ämnade väl komina åt dina trakter, för

att någon gång få se dig (oaktadt jag icke
lär våga infinna mig på Inkka, derest jag ic-
ke samlar alit mitt mod); men diverse omstän-
digheter ha förhindrat mig, hvaribland jag i
sista och vigtigaste rnramet räknar en god
väns och kamrats afresa tili fremmande land.

Du mianes ja vär gemensamme vän, Len-
nart Lärka, hjelten vid båtfärden på Päijänä.
Du känner lians rika anlag för musiken. Hän
är nuraera en så god violonceilist, att lian när
som lielst kan gifva konserter. Men icke nog
härraed. Vår f. d. fröken Lärka har äfven pä
sednare tider börjat koraponera. Hans kom-
positioner (hvaribland nägra fyrstämmiga Sin-
ger, som sjungas af studenterna, äro mycket
populära) utraärka sig genom kraft och fin-
känsla i uppfattning af ordens andemening.

Sedän Lennart sattes i tillfälle att vid af-
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delningens goda piano börja studera harmoni-
lära, togo hans anlag en ny fart. Pä honom
kom en omotständlig lust att vidare utveckla
sinä anlag. Derföre beslöt hän att företaga
sig en utländsk resa.

Blott några dägar efter det han fattat det-
ta beslut, var det äfven utfördt. Genom
stärnning af pianos och talrika musiklektioner
liade han lyckats hopspara ett litet kapital,
stort nog att garantera Jians «intåg i Tysk-
land.» Dessutom är för hans räkning depo-
neradt ettlmndradefemtio rubel silfver, hvilka
skola honom tillsändas, så framt lian skrifver
efter dera. Det var lians kamrater, som af
vänskap för honom upplånade detta kapital,
som tills vidare ligger förvaradt hos en du-
rabel man och en konstens vän. Han sade
sig skola emottaga summan «om han kommer
i nöd.»

Men dessa penningefrågor lära icke iutres-
sera dig. Alltnog, hufvudsaken är, att Len-
nart nu som bäst gungar på hafvet för att
vinna inträde såsom elef vid det berömda nau-
sikkonservatorium i Leipzig. Vili du tanka på
honom, så har du honom der.

Men jag anser mig böra yppa för dig, att
jag tror att Lennarts afresa liade äfven en
annan orsak. Hela våren gick bland Ottos
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kararater det rykte, alt hän var förlofvad med
dig. Lennart frägade mig en gång, huruvida
jag ansäg delta rykte grnndadt eller ej. Jag
svarade, att jag ansäg ryktet tala sanning.
Häraf tycktes Lennart icke ta sig stort.

Tili Ottos domarekalas voro naturligtvis vi
inviterade. Lange voro vi der icke, dock så
länge, att vi hörde, huru man brydde honom
för «Heinolablomman.» Man visste, att' du var
förlofvad med Otto. Han bestred icke för-
lofningen, fastmer han talade oin planeringen
af sin framtid, som gift man. Häraf blefvo
såväi Lennart som jag fullt öfvertygade.

Det var dagen derefter som Lennart fatta-
de sitt raska beslut och började att sätta det
i verket.

På sjelfva ångfartyget, litet förrän kaptenen
ropade sitt «alla fremmande i land,» blel' Len-
nart så underlig tili mods. Han fattade min
hand och bad mig: oheisa tili Elin, o cli
säg henne, att lion var min första och en-
da kiirlek! Bed henne såsom ett minne ai'
mig emottaga denna lilla komposition!»

Känslan hade blifvit honom öfvermåktig i
afskedets stund. Men liksom flat och arg jpå
sig sjelf, bjöd han mig på en afskedsskål.
Och då skämtade han åter och bad mig be
dig dock icke kanna någon smärta för hans
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skull. «I Tyskland sägs flnnas vackra och sii-
tä flickor; kanske skall jag derrätt snart glöm-
nia Elin.» Men hans skämt var sorgset och
rörande.

Ack Elin, hvarföre skall du vara så älskans-
värd! Hvarföre skall du vara född att göra
blott en lycklig!

Helsa nu emellertid tili Otto. Kanske jag,
för Lennarts skull, gjort honom orätt. Helsa
äfven, ifall du får tillfälle att träffa henne,
min sota Adele och säg henne, att hon efter
ett par veckor kan påräkna färska ochvälsma-
kande kyssar af hennes och din gemensamma
van Saladin.

Elins kansioi', eftcr genomläsningen af detta
bref, låta icke rätt beskrifva sig. «Lennart har
således ändå älskat mig» detta var hennes första
tanke. aHan, han har icke glömt den tjugusjet-
te Juli. Det var dd.y>

Lennart har för min skull öfvergifvit en sä-
ker och aktad bana i fädernesland. Han har för>
min skull börjat trampa konstens föraktade och
törniga stig. Gode, ädle Lennart, hvad jag hål-
ler af dig. Men hvarföre trodde jag icke på dig.
Var icke det ditt fel?

Sedän kastade lion åter ögonen på brefvet och
sade tili sig:

Heinoldblomman. 8
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—■ Ja så, min gunsti herre har sagt, att jag
var förlofvad med honom. Icke så snabb, min
gunsti herre. Annu ha vi icke den tjugusjette
juli.

Och känslorna och tankarna började dansa som
fula dockor för hennes själ. Och hela hennes
själs styrka blef bruten.

Och hon föll i vanmakt, och det trötta hufvudet
lade sig emot grässoffans gröna kudde.

O det hade värit en syn, värd saligheten, att
se Heinolablomman ligga så! En anhängare af
Muhamed hade trott sig vara i sin liirani d, med
den åt honom af ödet bestämda Houri viii sin
sida.

Huru länge den öfver ali beskrifning sköna
Hiekan lag så, är svårt att bestämma. Det säkra
är, att den som först fann henne så, var Otto.
Och de djerfvaste önskningar, de yppigaste kän-
slor blefvo svalkade och tilibakatriingda ' af mar-
morns inäktiga stelhet.

Hon slog upp ögonen och sade: var det
bara du; jag trodde det var en annan. Jag ville,
det hade värit en annan. Me n också du kan va-
ra bra.

Hvilken annan? sade Otto, darrande och
lika blek, som den nyss vanmäktiga Elin.

En som icke väntar sig alltför myeket godt
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af den tjtigiisjette Juli. En som vet, att han icke
är förlofvad med mig.

Otto ville fatta hennes hand, men brefvet var
sammanknutet der. Hon gaf den icke. Missnöjd
och stillatigande följde han Elin tili middagen,
som väntade.

Kap. VOI.

Bataljen fortsättes med eftertryck å den frånvaran
des sida.

Elin var nog stygg att icke för Otto anförtro
orsaken tili hennes afsigkommenhet i löfsalen.
Hon sade, att hon stundom förr liaft sådana nerf-
attacker. Otto lät sig noja med denna förklaring,
men snart fann han att hans flicka blifvit mycket
förändrad, såväl tili sitt jttre, som i sättet mot
honom.

Den blekhet och gestaltens betänkliga smärt-
het, sora efter Ottos ankomst vikit märkbart un-
dan, började nu liksora genom ett magiskt medel
återkomma. Och hennes stämma blef så stilla
och så ihålig, att den förtjuste Otto vardt helt
ängslig i hågen.

Man raå icke tro, att Elin, oaktadt hon haft
skäl dertill, var länge vred på Otto, för det han i
Helsingfors låtit sig gälla för förlofvad med hen-
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ne. Hon visste, att lian var fåfäng och sjelfvisk
och hon förlät honom, att hän icke kunnat moi-
sta frestelsen att spela segrare i sudant. Hennes
sanningskänsla kom henne äfven att medge, det
hon gifvit Otto stor anledning att äfven sjelf tro
sig vara förlofvad raed henne.

Det var säledcs icke egentligen harm och miss-
niije raed Otto, sora kom hennes rosor att blek-
na. Nej det var sorg, det var sympatia for den
andre. Tnsende gånger läste hon ora brefvet.
Den sköna mänskensnatten der i andra våningen
af det trefna Nierailä vid Päijänäs Strand stod lif-
lig och förebräende för hennes siäl. Minnet af
löftet, minnet af den ädle ynglingen vexte hastigt
tili en jättes skcpnad sora ville krossa och qväf-
va henne.

Men när hon i nattens tystnad satte sig vid
pianot (lion begagnade hellre sitt eget, än Flildas.
fast delta var nyare och bättre), och genoragick
Lennarts sång, sora hade tili öfyerskrift: Konsl-
närens drömda bild , dä glömde hon helt och hål-
let sin smärta. Hon lefde raed kompositionen.
sora var nägot vemodig, raen tröstande och Jjnf.

Nu tänkte lion sig Lennart, der han i frem-
mande land var ensam och öfvergifven. «Ensam'?
Nej, Elin är mcd lionom, han tänker på mig.»

Och en helig bfvertygelse sade henne, att Len-
nart alldeles icke skulte glörama Elin. De vack-
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ra, tyska (liekoina skulle förmä öfver honom in-
tet. Stolta och sorgsna tanke. Stolt, dä hon
visste att hon var föremålet för en sädan kärlek
af en sådan yngling; sorgsen, eraedan dc voro
förlorade för hvarannan.

Wåhända skulle dock dessa känslor, så natur-
liga for en finkänslig qvinna, småningom minskat
sin kraft och Elin lärt sig den Stora konsten att
glörnraa. Ilon skulle, lik de flesta amlra Eväs
döttrar, hållit tili godo med den förste, bäste kari
(som dessutom icke ens mera behöfde anniäla sig,
ly det hade ju Otto redan gjort undan). Hon
skulle blifvit förlofvad och sedermera gift med
Otto, och de skulle mähända bildat ett Jyckligt
par (så framt äktenskaplig lycka kan ega mm li-

tan denna likhet i känslan, soin bar det vackra
namnet sympathi). Men shunpen, som så ofta
lägger sin hand vid planeringen af menniskans
framtid, behagade äfven här spela en roll. Och
lian uppenbarade sig i form af ett namnsdagska-
las, en sqvallersara student och en liten grönsiska.

lilaud de ifrån f. d. Wainonenska landtgården
bergade möbler, hvilka såsom Elins enskilta e-
gendom icke delade det allmänna ödet, befann sig
äfven en stor vacker fågelbur af stäi med en thy
åtföljande grönsiska. Buren var Elin mycket kär
och dess innevånare än mera. Den glade sänga-
rens far och mor hade under Elins barndomstid
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bott i buren, der de äfven byggde deras lilla kon-
stiga bo. Far och mor hade delat ålderdoraens
vanliga lott och vilut for det unga slägtet. De
hade dött, raen af sinä här och hvar kringsprid-
da bärn leranat den lilla Bibi åt Elins oraina om-
vårdnad.

Ända ifrän den tid, da fågeln vuxit ifrän tnod-
rens orat kelande vård, hade Elin värit dess fo-
stermor. Med egen hand hade hon gifvit den
hampfrö, fågelgräs, skorpsinulor sarat da lian tyck-
tes sjuk och raindre raunter, helt litet saffran.
Det var Elin, sora rengjorde buren ocli försäg
den med vatten och dess lilla granristräd.

Man kan begripa. med hvilken ömhet hon be-
mötte sängaren Bibi. Hän var hennes barndoms-
vän, vittnet tili hennes sinä bekyramer och sinä
fröjder. Den lille fägelns sång mildrade de för-
ra och ökade de sednare. Hän kunde väl icke
tala, men hän kunde sjunga dess bättre och Elin
förstod honom godt.

Ofta hade hon tänkt, huru det ändå vore att
frigöra tången och låta honom flyga bort i det
blå. Hermes sjelfviska bjerta uppreste sig väl
häreraot; hon tänkte, att fågeln, sora värit en

fånge hela sitt lif, icke skulle kanna reda sig pä
egen hand derute i det fria. Slutligen segrade
dock hennes frihetskänsla i fdrening raed hennes
nytikenhet. Elin hade nemligen läst i barnböc-
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ker om fäglar, som släppts att llyga och å-
terkommit.

Alltsä hon släppte fägeln lös. Det var en lång
dag af väntan för Elin, sora redan ångrade sig
sin godhet. Men se, ora aftonen återkom Bibi,
återkom verkligen med nägra granrisbarr i sitt
lilla näbb och satte sig åter i sin bur. Efter den
dagen hade Bibi rättighet att flyga lös och ledig.
Hän raissbrukade aldrig denna frihet, utan åter-
kom ständigt tili sin unga fostermor, sora nu bör-
jade hälla af fågeln än högre än förut.

Under vistelsen hos Hjerpens hade Elin väl ic-
ke vanvärdat Bibi, men docfc hallit af honom min-
drc än förr. Men efter den skakning och den
sraärta Saladins bref förorsakat henne, fann hon,
att hon värit stygg äfven raot Bibi. Och nu bör-
jade hon vårda och älska sin lille kamrat ömma-
re än nånsin.

Delta gjorde sig Hilda lustig åt. Hon var ic-
ke densamraa, som syrapathiserade med Elin, hvar-
ken i det ena eller andra. Elin försvarade sin
ijufva älskling rätt varmt, elmru hon i annat vi-
sade sig tålmodig vid Hildas inviter. Hilda smä-
log ironiskt. Sedän hon blifvit ensara med Otto,
utiät hon sig:

Du har just en vacker brud, som mycket
ömmare talar med gin fågel än med dig.
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Hvad viii du jag skall göra. Jag har nog
märkt, att Elin sedän några dagar blifvit mycket
fie'r.

Hilda hade nyligen läst en fransk roman, rik
på knalleffekter. Hennes goda minne ingaf hen-
ne orden:

Jo, vet du, hur jag gjorde, ora jag vore i
ditt ställe. Jag skulle alldeles icke tåla någon
rival om min flickas örahet- Jag skulle döda la-
gein.

Otto smålog nekande. Dertill tyckte han sig
icke ega kurasje. Dessutom skulle det smärta E-
lin mycket.

Det var icke många dagar igen tili den öderi-
ka Marthas dag, på hvilken Elin knappt vågade
tanka, men åt hvilken Otto fröjdade sig högt, ty
han tyckte sig ha märkt, att «missförståndet» med
Elin upphört, samt att hon åter såg på hononi
med godhet ocli örahet.

Man var i den såkallade fruntimtuersveckan, då
namnsdag följer på namnsdag tills det något
prosaiska, men redliga namnet Jakob värdigt upp-
fcär fruntimiens släp.

Mången kan tycka det dåraktigt att fira namns-
dagar, men på landet är man beskedligare mot
dein. Man menar, att för den, sora gerna viii s&
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folk hos sig, bilda namnsdagar just en präktig
anledning.

Inkka lierrskapet, voro en gång för alla bjud-
na tili «grannaslöjtnanten,» att celebrera hans hu-
strus namnsdag, Johannadagen. Äfven i år in-
funno de sig mangrannt.

Elin var skön att påse i sin sorgdrägt. Hen-
nes något bleka kinder bildade en lycklig kon-
trast raot den svarta klädningen.

Efter måltiden (hvarvid värden visat ali sin
gästfrihet samt sin förklenande åsigt ora nykter-
hetsföreningar) gick man att sätta sig i gröngrä-
set för att intaga kafFet.

Gårdens magister, en student, som nyligen ta-
git kondition hos löjtnanten, vågade nu, så blyg
lian än eljest var, att adressera sig tili fruntim-
ren och särskilt Elin. Elin tyckte sig ha sett ho-
nom förnt, men hvar, knnde lion icke minnas.
Snart fick hon upplysning.

Hvad här är trefligt i Heinola-trakten
utlat lian sig; -~~ jag har värit här förr, blott en
enda gång, och da var det vinter.

Och jag har sett er här'{ sade Elin.
Studenten missförstod hennes ord, hvilka voro

menade tili en fråga. Han tog dera jakande,rod-
nade såsom en ertappad tjuf och sade:

Ja, jag ser, att ni vet hela sammanhanget.



122

Det var jag, som på en annans vägnar ropade in
pianot.

Elin hade sett, att han var bekant med Otto
och var nöjd. Denne sjelf infann sig nu och tog
plats på andra sidan om Elin. Härigenom hindra-
des magistern tillsvidare att säga någonting mer
i ämnet.

Utexaminerade domaren Otto hade, antingen
för att släcka någon sorg eiler höja någon glädje,
kanhända ock af smak för den läckra punschen,
som efterträdde madeiran, bekommit sig hvad man
kaliar på tusen siitt. men också en liten stjerna.
Han var icke mycket angenära då; det der kläd-
de honom icke rätt väl.

Vågade vi mi söka likna en Tackeray, en Dic-
kens, en Scott, så skulle vi traktera läsaren med
fina och humoristiska iakttagelser om rnenniskors
olika ölsinne. Yare blott så mycket sagilt. att
det egentligen blott är tysta och intressanta, samt
fredliga personer, som kunna vinna på att vara
beskänkta. Dessa egenskaper förenade äro icke
omöjliga, men dock mindre vanliga. År titulus
deremot en person med tunga på skaft an-
tingen han då är en «strnntpratare,» eller verkli-
gen en man med ideer och intressant svada
förlorar han i sällskapets ögon mycket. I förra
fallet trakterar han åhöraren med sä mycket ba-
gateiler, att det väcker äckel och Jeda, i det
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sednare äter frambölja ideerna med en sadan
ström, att dc helt och hållet öfversvärama och
öfverväldiga pcrsoner med icke alltför snabb fatt-
ning och inbillning. (I bäda fallen är det en
sällsynthet att titulus blir fåordig, dyster eller
grätfärdig tillstånd, livari hän icke heller är
för rar).

Otto hörde bcklagligtvis tili den förra katego-
rin. Vi hoppas läsaren vet detta förut, såvida vi
icke aktat nödigt att låta Otto anföra just så
raycket.

Nu började lian, uppryrnd af vinet och enlig
med sin natur att öppna hela sin spräkläda. Hän
talade om ditt och datt, härs och tvärs, utan ord-
ning och egentligt sammanhang. Från den vackra
parterren flög hän tili spektakler, från spektakler
tili hundar, från Imndar tili anekdoter om sin do-
mare-examen.

Elin hade aldrig sett lionom så förut och E-
lih var en finkänslig rnenniska. Hade det helst
värit någon originell eller pikant ide lian yttrade,
men långt derifrån. Alla hans tankar voro hvar-
dagliga, flacka och platta.

Elin tänkte med rysning: och med en så-
dander rnenniska skall jag bli förenad!

lion började att kanna för honom en stigande
afsmak. Och i och med detsamma fann hon, att
hvad han yttrade såsom nykter icke var alls dess
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bättre. Det emla var, att lian il a icke tili den
grad ramtade på. Och åter tänkte lion: jag
skall gifva mig at en man, som saknar känsiä för
det höga och sköna!

Han blef henne tili slut alldeles odräglig. Ilon
kunde ej mer beherrska sig, utan gaf honom en
icke alltför fin vink, att han redan taiat nog och
att det var på tiden att låta också andra ia sä-
ga någonting.

Förargad nppstod Otto och bortgick mumlande
temligen hörbart: måtte Elin få bra stort nö-
je af den der tysta kavaljeren.

Den tysta kavaljeren såg efter lionom förakt-
ligt, men beherrskade sig. Han ville betrakta
Ottos uppträdande blott såsom en obehaglig pa-
renthe's och lemnade icke sitt ämne.

Jo, Lennart Lärka, det var dock en gosse,
det. Han var en hei kari. Han är borta 1111,

derföre kan man väl få tala o m honom.
Högt rodnande och sedän bleknande tog Elin

Lennarts lofordare i handen och utbrast raed sak-
ta röst:

I himlens namn, hvad menar ni*J Nyss ta-
lade ui oin mitt piano och mi Lennart Lär-
ka hvad är det?

Vet då mamsell Wainonen icke, att det var
Lennart Lärka, som hade mig, emedan jag var
okänd på orten, att inropa ert instrument! Han
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fick npplåna hundra rubel silfver och dem gaf
lian at mig för detta ändamul. Pianot gick dock,
om ni minris, för sjuttiofera. Så att ni inte än-
nu fått veta det. Jag trodde genom Saladin e11er....
ler.... Men ni blir så förändrad. Har jag gjort
er illa

O nej, nej. långt derifrån. Ack ändå
Lofva mig, bästa herr Sandor, att icke för nå-
gon menniska omtala, att ni sett mig gråta.

Elin badade i tårar, bittra men ända mera Ijuf-
va. Lycka, att löfsalen var så tät, att ingen såg
dem.

Studenten fann det lockande, raen kritiska i
sin belägenhet. Såsom svar gaf han Elin ett
varmt handslag ocli aflägsnade sig nied ögon fuk-
tade af tårar. Han tänkte: nu vet jag, huru det
står tili. Stackars, Jjufva flicka!

Elin ensam blefven beherrskade sig snart. Hen-
nes ansigte lick i hast ett lngn, en stolthet, och
hennes själ fick kraft och vardt mäktig tankar.

—■ Det var den ädle Lennart, som satte sig i
skuld för att tili mig återföra initt kara piano.
Lennart, Lennart, hvarföre är du icke här! Och
han, den andre, som, då jag frarakastade tack-
samma vinkar, aldrig afböjde eller bestred dem.
Han gaf sig skenet att hafva gjort det sora den
fattige Lennart ensam var i stånd tili. Fy, en
sadan omanlighet, låghet och sjelfviskhet!
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Nu kom hon åter att tanka på den omanliga
fåfänga hos Otto, hvarom Saladins bref underrät-
tade henne. Elin hade väl förlåtit Otto denna
förlåtliga (?) svaghet, men då härtill kom en an-
nan, lika så stor och oförldtlig, bildade dcTtillsam-
mans ett styggt och elakt helt.

När hon återsåg Otto, betraktade hon honom,
om icke med motvilja eller afsky, dock med lik-
giltighet. Det var blefvet såsom ett kalit svalg
emellan Elin och hennes tillbedjare. Den stac-
kars Otto hade nu heller ingen af sinä äiskvärda
egenskaper att förete. Han var i sitt förnedrings-
tillstånd och snarlik en narr.

Återkommen tili heramet, satte lion sig tili pia-
not och sjöng med känslans liögsta flygt kompo-
sitionen af Lennart. Konstnärens drömda bild
var tili orden så lämpad på lionom sjelf (dock
med nödig aktning för Elin), att hon förstod det
så väl, att äfven orden voro af honom.

Vid denna sång glömde hon sin förtrytelse mot
Otto; Elin glömde sinä egna förhållanden och
sig sjelf. Det enda hon såg för sig var Lennart.
Hon förstod, att hon älskade den osynlige, lång-
väga resanden.

Hon blef oangenämt väckt ur sinä drömmar af
Hilda, som inträdde och halft sömnig, halft led-
-Ben utfor:

Hvad är det för en komposition, som du
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jerat pinglar på. Gå 3tt lägga dig, liksom andra
förnuftiga menniskor.

Hilda hade under namnsdagskalaset blifvit myc-
ket ijäsad af en kapten, en medelålders enkling
raed två barn. Saladins minne började snart att
blekna bort. Hon funderade redan på, hurudan
hon skulle ställa sig sora styfmoder. (För att gå
berättelsen iitet i förväg och snabbt expediera
denna bildade qvinnas äktenskapliga lott, torde
böra berättas, att hon efter ett år verkligen var

kaptenska. Huru hon föröfrigt tog sig ut som
raaka och styfmoder, kanske moder, förtäljer ic-
ke hjstorien.)

Kap. IX.

Slut på bataljen. En grönsiska köper med sitt lif
de sinas seger.

Följande morgon vaknade Otto med hufvudvärk
och allmän olust. Hän sökte minnas den löre-
gäende dagen, huruvida hän tili exempel begått
någon dmnhet. Denna räfst slutades tili hans be-
låtenhet; lian knnde icke erinra sig något, som
bordt vara oförmonligt för hans reputation. Yisst
hade hän väl värit något «glad,» men de andra
herrarne hade troligen värit detsamma.

Dock erinrade hän sig husets informator, huru
denne satt der ensam med Elin, sanat huru Elin
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var spansk emot Otto sjelf. Hän började känna
en viss grad af svartsjnka emot den oskyldige in-
formatorn.

Att litet skingra sinä onda tankar och reda sitt
nog bultande hufvud, gick lian att taga sig en
dusch, hvarpå vid qvarnen fanns tillgång. lian
tyckte badet bekora honom väl sarat ansåg sig mi

säsom en ny mcnniska.
Äfven Elin hadc tagit sig en morgonpromenad

och kände sig på sitt sätt upplifvad och stark nog.
När hon säg Otto, vände hon om, men denne
sprang henne fast, och så var för Elin ingen an-
nan rad, än att jerate Otto spatsera upp tili ka-
raktärsbyggningen.

Otto började med att bry henne for «den lille
informatorn.» Hon svarade lakoniskt, att hän
raisstog sig. Derpä frägade lian, ora hon på nå-
got sätt blifvit ond på honom under gårdagens
rolighet. Hon svarade sanningsenligt, att hän vä-

rit se så der dä, men att hon icke derföre var
ond på honom.

Elin är då ledsen på mig för något annat?
Så upplys mig ora, hvad det kan vara.

Någonting är det, men jag säger icke ännu,
hvad.

Du håller då icke mera af mig. Du viii icke
bli min
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«~> Tyst med alit sådant tai. Jag gifver dig
svaret, pä min fodelsedag.

Han sökte att tala i andra ämnen. Hon var
kali och likgiltig dervid, och sade stort intet.

Redan häraf blef vär hjelte mycket retad, men
ännu mera, då Elin gick att jollra raed sin Bibi,
att kyssa den raed mera. Hon förhöll sig, liksoin hon
helt och hållet förgätit, att någon var i rnramet.
Slutligen öppnade hon fönstret och släppte grön-
siskan ut. I och raed detsamma störtade äfven
Otto på dörren.

Otto var liksoin rnånga ytligt sanguiniska per-
soner, nog hetlefrad och snarsticken. Så mycket
farligare blef lian nu, sedän den första vreden
upprört hans däliga humör och kömmit gärdagens
vindunster att operera såsora ena sannskyldiga
«kopparslagare.» lian blef helt förvildad i hå-
gcn och såg rätt dyster ut.

Hilda skall få se, att jag icke är rädd. Och
jag skall kurera Elins nycker och motspänstighet.

Så sagdt, tog lian sin präktiga dubbelbössa
frän väggen. Hon var redan förut laddad, men
Otto, som icke var en särdeles öfvad skytt, som
dessutom nu tyckte sig darra något på hand,
utbytte haglen emot andra Jångt finare och flera.
Han använde sådana oändligt små hagel, dem man
kallar dunst och hvarmed man, emedan de i an*

Heinolablomman. 9
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seende tili sin litenhet och stora mängd sprida
sig vidt omkring, plägar skjuta på sparf.

Af dessa näsvisa små hagel inkastade han en
god mängd i båda piporna och sprang nedför
trappan.

Hans aning hade icke bedragit honom. Sedän
fågeln llugit några slag i den gröna parken,
återkom han med ett löf i näbbet och satte sig,
såsom vanligt innan han flög tili Elin, på takste-
gen utanför hennes öppna fönster.

När Bibi såg sin Ijufva väninna, glömde han att
han hade ett blad i näbben och började qvittra
uågra glada driller.

Det blef den ljufve sångarens svanesång, ty i
detsamma föll lian ned, träffad af Ottos mordi-
ska skott.

För att kröna verket, sprang Otto tili, fattade
i den döda fågeln, kastade den in genom fönstret
och sade:

Du skall förstå, att jag icke tål cågra ri-
valer.

Elin svarade nied ett marmorstelt lugn:
—Du skall få din vilja fram. Du, du skall

snart icke mer behöfva rivaler. Ty jag älskar
icke dig.

Så sagdt stängde hon fönstret, och gick att
gifva sin döda fågel de sista afskedskyssarna.

Du lilla fågel, du glada och trogna grönsiska,
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inför dens blickar, som älskade dig mest af alla
på denna onda jord, fick du slockna bort. Jag
afundas dig din död, lilla Bibi!

Några dagar förut skulle Bibis död verkat sken-
bart starkare pä Elin. Da skulle hon af sraärta
och harm dignat sanslös ned. Nu deremot var
hon ternraeligen lugn och fattad och tänkte säda-
na tankar vi nyss upptecknat. De tårar hon hei-
gade stoftet af sin lilla Sylvia voro icke bittra,
snarare ljufva.

Elin var raycket händig i hvarjehanda slöjd.
Hennes bror Saladin hade lärt henne att talja hä-
star, m. m. Det vai- således ingen konst för hen-
ne att af en brädlapp formera en liten nätt min-
nesvärd åt Bibi. Sedän brädlappen var ändamåls-
enligt formad, tog hon sin färgläda fram och bör-
jade fnndera på hvad inskrift hon skulle gifva
grönsiskans minnesvdrd. Det vägde eraellan det
enda ordet Bibi; den påtänkta inskriptionen N:o
2 skulle lyda: «Här hvilar Bibi, ett oskyldigt
offer för en ynglings barbariska hämnd.» Den
tredje lydde: Bibi, ett offer för sin förtrognas
ömhet. Ilon antog denna sista inskription och
raålade den med pensel skickligt pä den glatta
brädlappen.

Sedän gick Elin i parken och bortom den tili
ett Tildt ställe, dit hon fömodade ingen just hit-
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ta. Här mellan tvenne bergsklackar begrof hon
fågeln och satte det anspräkslösa monuracntet der-
ofvanpä. Sedän kysste hon den jord, som täckte
Bibi och ntbrast i tårar;

—Du har gått bort från din van. Nn finnes
intet mera, som binder mig här. Äfven jag skall
lemua detta hera. Elin skali följa ditt exempel,
kara Bibi.

Kaj). X.

En död grönsiska kan duga tili vittne.

Man ma icke tro, att Elin insjuknade efter den-
na katastrof, eller att hon föregaf en opasslighet
hon icke kände. Tvertom hon tycktes ganska
lugn och obesvärad och tillochmed skäratade nä-
got litet. Häraf bedrogs hela farailjen.

Hjerpen och hans fru hade allsicke tyckt om
Ottos stolta bedrift med den lilla fågeln, utan
tvertom duktigt lexat upp lionom derför. Dock
när de sågo, att Elin tycktes taga saken som en
bagatell, hoppades de allt godt af den tjugusjet-
te Juli ty äfven tili deras öron hade denna
dags, af Elins nyck dikterade vigt hunnit. Otto
hade omtalat saken för Hilda, Hilda för niodren,
denna för fadren.
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vetsqval och förebråelser, hade dock snart bf-
vergifvit alla skrupler. Hän blef stolt och se-
gersäll, öfvertygad att hän i god tid tyglat sin
tillkommandes kapriser sarat att hän segratistri-
den. Icke ulan en viss takt lät lian bli att vid-
röra hela ämnet, äfvenså yisade hän sig icke sär-
deles efterhängsen. Hän ville derigenom bäde
gifva Elin tid att svalka sin harm, derest nägon
sadan ännu bodde i hennes barin, sarat tillika ge-
nom sin låtsade likgiltighet reta hennes kärlek.
Hän ansag sig operera rätt klokt och diplomatiskt.

Äfven Hilda blef af Elins skenbara liign förd
bakorn ljuset, men pä henne liade denna öfver-
tygelse en raotsatt veikan raot pä dc tre öfriga.
Hon hade hoppats, att Elin skulle bli så uppre-
tad öfver det elaka tilltaget raot fågeln, att hon
gåfve Otto pä bäten. Följderna deraf insåg hon
nog blefve fadrens onåd och helt säkert Elins af-
hysning frän huset. Elin var henne en nagel i
ögat. Genom henne fördunklades ju hon sjelf,
husets eget barn. Hade hon icke raärkt, huru
alla husets gäster gåfvo företrädet åt denna in-
hysing, delta nådehjon? Sädant var redan i och
för sig sjelf odrägligt. Dessutom var Elin ju Sa-
ladins syster, Saladins, sora så djupt sårat hennes
qvinnliga fåfänga. Ora hon också icke kunde eg-
na Elin den motvilja eller hat, sora åt Sala-
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din, såg hon henne dock med det gråaste
öga.

Hilda, som aldrig värit en god flicka, hade nu
genom den sårade qvinnliga fåfängan, blifvit or-
dentligen eläk. Dessutom, fast hon nog höll af
sin bror, var hon nog egoistisk att icke betänka,
hvad en korg af Elin skulle kosta på honom. El-
ler om hon äfven tänkt på denna omständighet,
menade hon det icke vara så farligt med Otto,
hvars flyktighet och eldfängdhet hon nogsamt
kände.

Men liksom Bulwer berättar oss, att, efter Eu-
gene Arams mästerliga försvarstal, da alla åhöra-
re trodde på den anklagades oskuld, det dock
fanns en, som icke trodde derpå en, hvars å-
sigt var af vida mer betydelse än alla de andras

ty det var domaren sjelf likaså fanns det
vid detta familjetribunal en, som icke hyste den
öfvertygelse, att Elin skulle gifva med. Och den-
na mäktiga, röstegande person var doma-
ren sjelf. Det var Elin.

Att hon utan svårighet kunde spela lugn och
obesvärad, att hon tillocbmed kunde skämta, kom
sig helt enkelt af fastheten i liennes beslut och
oryggligheten af hennes tilltänkta svaromål. Hon
visste nu hvem hon älskade och hvem hon
icke älskade; hon visste, hrem som var vär-
dig, och hrem ovärdig. Och hon beslöt att
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icke för något pris, icke för något hot sälja sin
frihet.

Natten sof hon ganska lugn och nu randades
hennes födelsedag, den adertonde i hennes lif.
Hon fyllde det sköna sjnttonde året.

Sin raorgon- oeh aftonbön plägade hon förrät-
ta mycket enfaldigt och barnsligt, alldeles såsom
fordom i hemmet på knä i sin bädd. Ef-
ter de ailmänna bönerna, som aro lämpliga och
nödiga för alla menniskor, öfvergick hon tili sä-
dana, som passade för henne särskilt. Hon bik-
tade för sin Gud, derest hon trodde sig gjort
något illa samt tackade Honom, säframt hon ät-
njutit något godt.

Den bön hon denna morgonstund höll, var en
tacksägelsebön. Hon tackade den gode Fadren i
hiraraelen, för det Hän gifvit henne styrka att
försaka tiraliga jordiska fördelar samt kraft att
bortlägga ali menniskofruktan. Hon hoppades och
bad, att Hän dock ville beskydda henne, såsom
hän beskyddar de små fåglarna under himmelen.

Hon uppsteg frän bädden, underbarligen styrkt
och tröstad. Hon påklädde sig skyndsamt och
och raskt. Sedän gick hon tili fönstret att se
hurudant vädret var.

Redan i tvenne veckors tid hade det värit upp-
hällsväder, tili icke ringa fromma för höbergnin-
gen och glädje för landtmannen, dels emedan ett
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vackert höbergningsväder icke många år inträtfar,
del* eraedan hän blifvit uppskrämd af almana-
chan, som detta år lofvade nederbörd i yranighet.
Almanachan är, sora raan vet, en bok, på hvilken, i
fråga om väderleken, ingen bonde tror, raen dit
hän dock i ännämnda fråga ständigt tittar.

Det vackra vädret fortfor allt ännu. Och det
qvalra, som herrskat under de förra dagarna, ha-
de förraodligen den i går på längt afstånd hör-
bara äskan dragit ät sig. Morgonen var frisk
och sval; luften var helt blä, skär och genom-
skinlig.

Elin upplät fönstret och mindes nu sin lilla Bi-
bi. Denna tid på dygnet hade hän sjungit som
allra gladast och vackrast. Nu var hän borta,
ack och hans toner voro blott ett minne, en sa-
ga, en dröm. Der läg lian nu obemärkt under
skogens tufva.

I ett afseende gladde sig Elin också åt det
vackra vädret. Nu skulle säkert de bokstiifver
hon med penseln ritat på trädet fullkomligt tor-
ka. I går färgade de än litet ifrän sig. Och se-
dän kunde icke regn mera förstöra dem.

Vid hon sädant tänkte, kom frukostbudet, re-
presenteradt af en ungdomsfrisk landtilicka, som
höll mycket af Elin.

Man väntar säkert på mig. Äro alla der
nerel
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Ja utom nnga herr Otto, siktern skulle jag
säga. Hän skulle sora hastigast resa tili Heinola.

Elin var tacksam emot Otto, för det lian icke
så tidigt sjenerade henne. Det var öfvercnskom-
raet, att lian skulle få det vigtiga svaret först på
eftermiddagen.

Herr och fru Hjerpen, sarat Hilda gratuterade
mycket riktigt Elin tili hennes födelsedag. Fo-
sterfadren (och svärfadren in petto) var nog ho-
nett att tillochmed läta framsätta vin. Föröfrigt
förgick frukosten sora vanligt. Sedän drog sig
Elin äter upp i sitt rura.

Hon tog sig icke den vanliga lörmiddagspro-
menaden. Jag raaste spara minä krafter; de
kunna lätt behöfvas tili en längre promenad
tänkte Elin. Ensara satt hon säledes i sin kara-
raare, ostörd af Hilda, oaktadt de bodde vägg i
vägg i byggningens frontispice.

Otto hade icke glömt sig i Heinola. .Mycket
riktigt infann hän sig vid middagsbordet, hvarvid
hän äfven drack Elins skål. Skälen besvarades
tacksamt och gladt.

Föröfrigt hade Otto säilän visat sig så tili sin
fördel. Hän var nägot blekare än vanligt och
säg tillochmed intressant ut. Äfven pratade hän
nu mindre än vanligt; lian höll sig tili ett visst
lagom, hvarpå lian oraöjligen kunde annat än
vinoa.
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Sedän man intagit kaffet, hviskade Elin tili
Otto:

Nu är jag färdig att gifva dig svar. Följ
mig.

lian följde henne stillatigande tili en början,
men sedän de redan voro utom parkens område,
sade lian:

Vi äro redan alltför långt och afiägse, för
att höras af vittnen. Hvart viii Elin föra mig?

För vittnen behöfva vi icke frukta. Men
följ mig.

De kommo slutligen tili ett slags halväg eller
klyfta, der Elin stannade, pekade på Bibis mo-
nument och sade:

Läs det der.
Otto läste inskriften. Hans knän svigtade såsom

af fruktan och onda aningar. Dock sade han:
Elin har fört mig hit, kanske för att jagpå

fågelns mull skall be honom och Elin om förlå-
telse. Om så är, så jag ångrar mig. Det
kom af kärlek tili dig ja jag är villig

Att kanske kyssä den jord, som täcker Bi-
bi? Det behöfves icke. Han hvilar godt der.
Han saknar icke dina kyssar.

Hvarföre har då Elin fört mig hit?
För det första, emedan jag fruktade, att

Otto någon gång under sinä jagtfarder skulle hitta
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hit och då förstöra den stackars grönsiskans
rainnesvård.

Ah, det sknlle jag väl aldrig göra. Mot den
lefvande kan jag ha rasat, men jag skonar den
döda.

Du talar im både bra och vackert. Men
jag är icke nöjd med denna försäkran. Jag viii
hafva en kraftigare. Svär raig vid Gud,- att du
aldrig förolämpar denna graf.

Jag svär det vid Gud. Jag viii blifva osa-
lig, om jag nånsin gör något illa åt Elins fågels
graf.j

Och svär mig vidare, att du aldrig för nå-
gon omtalar, hvar Bibi har sin plats.

Äfven det svär jag utan villkor Men
det andra?

Minns, att en ed, svuren under Guds vack-
ra hiramel är lika bindande som den vid ett do-
marebord. Och här, liksa litet som der, få några
tysta förbehåll göras Det andra, frågar du

För det andra har jag fört dig tili Bibis
graf, på det du icke måtte fatta ett alltför stort
hopp.

I hinilens namn, Elin, hvad menar du?
Jag menar, att jag icke älskar dig.
Och du viii icke bli min brud, min maka?
Huru kunde jag det, då jag icke älskar dig!
Ack, det är grymt af dig Elin. Och en så
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lång tid har du uppehållit mig mcd ett falskt
hopp. Du tycktes icke vilja gäcka min kärlek och
min Ijufva tro.

Det var den tid, då jag inbillade mig älska
dig. Under de sednaste veckorna upphörde den-
na inbillning.

—Af hvad orsak? Var det för fågelns skull?
Kanliända äfven derföre. Men der var an-

nat förut, som Nej nej, jag säger dig
det icke.

Elin liade Saladins bref hos sig. Hon ämnade
redan räcka det åt Otto, men hastigt pakoni hen-
ne en kansia, att lian var ovärdig att läsa det,
ovärdig att få en aning om hvem det var som
Elin älskade. Således tog hon hastigt handen
från sin förkläsficka, liksom hon fruktat, att han-
den kunde göra hvad ögat ej ville se.

Hon vårdade sig icke ens om att förebrå Otto
för den hans omanliga svaghet, om hvilken Sala-
dins bref visste att orda. Likaså litet aktade hon
nödigt att beröra hans indelikata förhållande med
pianot. Hans äckliga förhållande vid Johannaka-
laset som verkligen var en icke liten orsak
tili hennes afsmak för Otto kunde hon så
mycket mindre framdraga, som hon icke raera
raindes detsamma och hade tillochmed förebrått
sig sjelf, om hon fästat vigt dervid. Historien
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med fågeln åter låg hennes hjerta alltför närä,
hvarföre hon icke vidare ville anspela på den.

Nogaf, hon uppgaf inga orsaker alls. Hon åt-
nöjde sig blott med att anföra resultaterna. Det
historiskt faktiska i saken var blott det, att hon
icke älskade Otto. Och Elin höll sig blott tili
denna mörka sida.

Du säger mig då inga orsaker sade Otto.
Nej, och hvartill skulle det tjena. Hvilka

giltiga orsaker kan väl hjertat ha att älska en
och förskjuta en annan. Tala icke om orsaker.

Älska en och förskjuta en annan. Den an-
dre vet jag nog, hvem han är. Men älskar du
då en annan?

Liksoin för att afkasta en ljuf börda, som dock
tyngde på hennes själ, utropade Elin jublande:

O ja, ja. Jag älskar. IIör du det, att jag
älskar

Du älskar*?
Ja, jag älskar en annan.

—■ Vili du säga åt mig, hvem du älskar?
At dig, dig. Nej, för alit i verlden icke.

Otto, som trodde att det var grannaslöjtiian-
tens informator, Sandor, med hvilken stora ting
hade kunnat hinna uppgöras under hans eget min-
dre sjelfmedvetna och mindre klarsynta tillstånd,
utropade nu:
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Föga trodde jag mig ha att frukta af den-
ne rival.

Jag ser nog, att du misstager dig ora per-
son. Jag älskar sedän trenne är en ädel och
högsint yngling, raot hvilken du är ett litet jor-
diskt stoft. Hans naran kan du fä ana, men jag
utsäger det icke för dig, sora ett oblidt öde be-
hagade ställa emeilan våra hjertans förbund. Glad
du dig åt den framgång du redan haft; unna åt
Elin den lyckan att raed ånger och kärlek fä tänka
på den man, hvilken hon höll på att förgäta, da
hon var närä deran att låta sig bindas af dig.
Unna mig den olyekan, att se mitt hjerta vakna,
när det redan är för sent. Unna mig att för e-
vigt få begräta den lycka, sora för mig ovärdiga
är förlorad på jorden.

Och inför den orätte älskaren grät lion öfver
förlusten af hennes ende, verklige älskare. Det
rörde den förre, sä att äfven lian grät. Otto
hade i allrnänhet ett blödigt lijerta, men svärt är
att säga, ora lian nu grät öfver sinä egna, gäc-
kade. illusioner, eller af verkligt raedlidande med
Elin. Efter nägra minuter sade hän eftertänk-
samt:

Men hvad skall ditt öde nu blifra, Elin?
Min far har föresatt sig partiet och lian är icke
god att gäcka.

Gårige raed mig, hurn det Tili, mitt öde må
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blifva hvilket sotu helst. Jag har en bättre fa-
der i himmelcn och lian är ödets stvresraan.
Se så, låt oss gå.

Gif mig dock din hand tili ett tecken, ätt
du icke är iedsen på mig.

Gerna svarade Elin; det hade egent-
ligen bordt vara jag, som begärt ditt handslag.
Och nu Otto, underrätta genast din far ora hvad
rnellan oss förefallit.

Med pilsnabba steg skyndade hon åt hemmet
tili, «Hemmet!» smälog hon inom sig vemo-
digt. Sedän höll hon sig på siu kammare för att
afvakta de svåra följderna af sitt ärliga och
hjertade svar.

Otto följde henne en stund raed blicken. Se-
dän gick lian längsarat åt hemmet. Hän var lik-
soin förlägen att kasta iipp sinä ögon; hela natu-
ren liksom skrattade åt honora och fåglarnas sång
tycktes så skärande.

Hän trodde att mordct pä grönsiskan var den
verkliga orsaken tili hans korg och inora sig för-
bannade lian Hildas råd, som haft en sä olycklig
utgång.
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Kap. Xl.

Min mor, min mor, du är död. Men vaken
ser jag dig i min inbillning och i minä dröm-
raar ser jag dig än bättre. Det är du, som
visar mig alla dessa vackra taflor och jag vill
blifva en målare. Almqvist.

Emellertid var den första och enda person Ot-
to mötte under sin tragiska reträtt just Hilda.
Hau höll nastan på att vända ora, ty ehuru hän
ville dnktigt lexa upp henne för rådet om grön-
siskans slut, hade lian dock ännu ej hunnit kora-
ma sig så mycket frän sin bestörtning eller för-
virring, att hän vetat hvad hän skulle tala. Kraft
tili ett skarpt tai felades honora helt och hållet
och derest hän icke funnit sig bemärkt af systern,
skulle hän visst smngit sig undan.

Hilda började af Ottos snopna min att ana. hu-
ru saken aflupit. Skulle icke en viss kansia för
det passande ha afhållit henne, liade hon visst
fallit i ett gapskratt på sin broders bekostnad,
ty lian såg i hennes tycke både ynklig och löjlig
ut, ungefär som en, den der «sait smör och tap-
pat pengarna.v

—Nå min kara bror, hur har det gått? Du
ser minsann ut, som du knipit dig en korg.

Gyckla du allsicke med mig, ty det är du,
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som genom din olyckliga, onda tunga är mor för
hela kalaset.

Man finner, att Otto retad genom sin sin sy-
sters pikanta ord, kom temligen rakt på saken.
Då hon såg något förvänad ut, blef Otto mo-
digare:

Ja gapa du hara pä raig, men det var du,
som gaf mig rådet att skjuta grönsiskan. Och
derföre, så ja na, det mä vara sagdt. Elin
gaf mig korgen.

Med en blick af låtsadt deltagande sade Hilda -

Derföre, ack du skall icke narra mig. Så
stora ting ha icke så små orsaker. Nej, kara
Otto, nog var det annat vigtigare med i spelet.
Tro mig det.

Hilda trodde verkligen, att grönsiskan var huf-
vudorsaken. Hvad hon sade ät sin bror, lätsade
hon blott tro, ehuni (hennes skarpsynthet eller
korabinationsförmäga tili skam) hon verkligen ha-
de kunnat tro detsamma. Hon steg emellertid
genom sitt förraenande i brodrens aktning, helst
det innebar ett indirekt smicker, af det innehåll
nemligen, att Otto icke för så sinä orsaker, som
en dödad grönsiska, blifvit slagen ur brädet.

Nu begärde hon af sin bror ett ömt förtroen-
de om hvad Elin för öfrigt sagt. Som hän i all-
mänhet hade stor respekt för sin syster, kunde

Heinolailommaa. 10
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hän icke neka henne detta förtroende. Dock
närande lian intet ord ora att konferensen hölls
på grönsiskans graf, eller någonting dermed sam-
manhängande. Nog höll hän dock sitt löfte, el-
ler den ed, hvartill Elin, måhända drifven af ö-
gonblickets känsla eller (ora raan så vill) pathos
hade förmått honora.

När Otto anfört det yttrandet af Elin, att hon
sedän tre är älskat en ädel yngling, uppgick ett
ljus för Hilda. Hvem kunde det dä annat vara,
Un Lennart, den roraantiske hjelten i affären vid
Päijänä. Nu mindes Hilda, att under den derpå
följande raånskensnatten Lennart och Elin suttit
ensamma för sig och tycktes litet underliga, när
Augusta, Hilda och Saladin gingo att taga dem.

Hennes qvinnliga nygirighet och fåfänga blef
tillfredsställd, när lion liittat pä, hvem sora var
den rätte älskaren. Hon ville dock icke upplysa
sin bror ora denna sannolika förmodan. Hon
tänkte att, såfrarat lian fätt veta, hvem sora var
föremålet för Elins öramaste känslor, kunde hana
kärlek genom svartsjukan få ny närande luft. Nu
var hans rival okänd och fick äfven, för Hilda
gerna, förblifva det. Ty när hennes bror icke
visste, raot hvem hän knnde vända sin galla, var
sannolikt, att hän snarare skulle förglömma sin
iåga, hvilken äfven eljest i Hildas tankar var af
nog lätt bortblåst beskaffenhet.
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ning. Hon var inom sig rätt glad, att hennes
bror mött afslag å hennes väninnas sida, emedan,
såsora vi redan berättat, hon förmodade, att det-
ta skulle leda tili Elins vräkande nr huset. Men
hon var rädd, att den blödige och godhjertade
Otto på något sätt skulle sätta sig häremot och
göra förböner hos fadren. 'Finge hon honom deremot
likgiltig för Elin (och kanske i samraandrag der-
med kär i någon annan), vore i det afseendet in-
tet hinder mer å Ottos sida att befara. Hela
hennes qvinnliga elakhet, fåfänga och intrigsjuka
ville hon sätta i rörelse, för att blifva af med
den svåra nageln i hennes öga, den intet argt
tänkande, oskyldiga och herrliga Elin.

Slutligen sade Otto roycket nedslagen i hågen:
Och huru raenar du nu, att jag skall ha ku-

rasje att säga detta åt pappa. Likväl måste jag
det. Jag är rädd att lian i första hettan kastar
sig på mig, och förebrår mig sådant, som jag är
alldeles oskyldig tili. Likväl måste jag det.

—Du raaste det, verkligen, kara Otto. Till-
ochtned aktningen raot Elin, som bad dig derora,
tvingar dig dertill. Men tyst, huru vore, ora da
ville lemna at mig det obehagliga uppdraget. Jag
kunde åtminstone förbereda pappa derpå.

Tack goda Hilda sade den stackars, en-
faldige Otto, nastan med glädjetårar i ögonen;

147
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om du viii åtaga sig denna svåra och obehag-
liga sak, kan du räkna på min ständiga. broder-
liga tacksamhet.

Godt jag skall icke dra mig undan, när det
gäller att hjelpa dig. Hall du dig emellertid un-
dan, så länge tills du kan förmoda att saken är
afgjord på så god fot, sora den gunås så visst
kan bli det.

Otto gick att taga sig en läng promenad. Ja,
lian gaf sig tid att göra en visit hos en ung o-
gift agronom, sora bodde i grannskapet. Sora
denne nyligen tilihän dl at sig sin egendom, säle-
des egde penningar och allehanda varor fullt opp,
och lian dessutom var sraickrad af ett besök af
den blifvande rike häradshöfdingen, slutligen e-
raedan hän tyckte sin värde gäst vara för tillfäl-
let nog melankolisk, fann hän för godt att på
allt möjligt sätt rauntra vår stackars, geraensam-
rae vän Otto. När denne sent pä aftonen åter-
vände tili heramet, var lian i en lycksalig liknöjd-
het för kärlek och andra jordiska fåfängligheter.

Hvad Hilda kallat ett svårt och obehagligt upp-
drag, var i sjelfva verket för henne det mest ef-
terlängtade och behagliga i verlden. Derföre ha-
de lion i parken med så raycken omsorg liirat
på Ottos genoratåg efter den stora reträtten.

Man kan förestalla sig, att Hilda icke utlade
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saken på det för Elin förmånligaste sätt. Och
när fadren ntfor i svordomar och vilda hotelser,
låtsade Hilda väl afstyrka sådant, raen uppmun-
trade honom i tysthet dertill.

För exempels skull vilja vi anföra slutetafkon-
ferenseo:

Hvad rasade Hjerpen; hvad är det
du pratar i vädret. Tala inte om skonsamhet.
Jag viii behandla henne som tien sarasta piga,
Jag skall kasta ut henne från mitt hus nu genast.
Hvilken tack sain het! Derföre har jag födt hen-
ne, gifvit henne granna kläder och handpennin-
gar, när helst lion det behöfde och hon behöfde
det nog ofta, än för att köpa den eller den strunt
boken, än för att göra sig tili och hjelpa den
eller den tiggaren. Tala intet ora någon skon-
samhet. Jag vill behandla henne på det strän-
gaste. För henne kan min egen son bli olycklig,
börja dricka och så vidare. Tror du, att hän var
sä tokig Johannadagen utan anledning. Nej för-
svara henne icke. Jag blir rasande och jag vil
häranas så det håller.

Sota pappa, var dock icke alltfor sträng e-
raot Elin, sora inte kan rå för att lion inte tyc-
ker ora Otto. Kör henne icke straxt på dörren,
gif henne betänketid; kanske hon ändrar sig
för nog är det ändå hra otacksarnt raot hennes
fars minne och raot dig, pappa.
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—Se så, ut på dörren med dig nti. Jag viii
ia tid på mig att litet svalka mig. Jag är myo-
ket het, raon ville dock icke, att det skulle bli
någon skandal för tjenstefolket. Se så ut med
dig mi, kara Hilda.

Och lian satte sig i den stoppade länstolcn och
rökte några pipor för att svalka sig.

Undertiden satt Heinolablomman och såg ut
genom det öppna fönstret på den vackra natureo.

Det är i slutet af Juli naturen i norden firar
sin högsta triumf. Då är hon en fiillt utvecklad
brud. Den så kaliade midsommarcn är i norden
ingen midsommar.

Ifrån sinä betraktelser blef lian stundom väckt
af höga röster från nedra botten. Hon kunde
gissa från hvem de komrao, tuen då de åter min-
dre hördes, satt hon sig igen vid sitt fönster.

Slutligen hörde hon steg, som sträfvade nppåt.
Hon stod upp och in trädde hennes fosterfar.

Är det sannt, hvad jag hört berättas, att
min nådiga nekat tili parti med Otto?

Ja, nog är det sannt, gode farbror.
Ah, kalla mig icke farbror mer. Mamsell

har således glömt hvad som var hennes fars hög-
sta önskan?

Jag har icke glömt den. Men min faders
raening var aldrig, att jag skulle gifta mig emot
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min vilja. Och ora lian äfvcn velat det, ora hän
ocksä på sin dödssäng skulle yttrat det sora be-
lällning, så hade jag dock icke lydt. Ty jag är
en fri menniska liäruti, och kan aldrig beqväma
raig tili en sadan synd.

Hall inne nred detta rornanprat. Svara mig
nppriktigt: tror ni, att jag hade tagit er i mitt
hus sarat sörjt för er trcfnad och beqvämlighet,
såsom för min egen dotters, ifall jag tänkt, att ni
pä detta sätt skulle gäcka min förhoppning?

Jag hade heller icke kömmit hit, ifall jag
icke då| tyckt mig hysa en känsiä, som mi är
bortav

Och hvad är orsaken, att den mi är borta?
Det kan jag icke förklara.
Men jag tror niig kanna den orsaken. Det

kommer sig af den enkla omstäudighet, att mam-
sell tycker eller iåtsa tycka ora en annan.

Ja jag älskar en annan, den ädiaste, den
bäste bland raenniskor.

Kan man få lof att fråga romanhjeltens
nainn'?

På den frågan kan jag icke svara.
Men om jag kan tvinga mamsell dertill?
Jag låter icke tvinga mig. Försök icke

sådant.
Den råe och brutale mannen började nu koka

af vrede. Han närmade sig Elin tydligen i hand-
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griplig mening. Han stampade foten i golfvet och
utbrast med en röst, som var desto fruktansvär-
dare, som den var lag:

Säg genast hans namn. Eljest skall du
Misshandla mig icke, herre sade Elin, i

det hon vek några steg tilli)aka åt det öppnafön-
stret tili; i annat fall måste jag ropa på hjelp.

■ Jag ämnar icke misshandla dig. Jag viii
blott tili en början ge dig en liten tiilrättavisning,
den du får halla tili godo. Säg genast hans namn

utropade han nu häftigt.
Inför en, som för ett sådant språk säger

jag det minst.
Nu steg han, flåsande af raseri, några steg

fram och skulle säkert verkställt sin hotelse med
ett slag på kinden tili en början, men dörrn gick
upp och han blef störd i sin tilltänkta kraft-
åtgärd.

Skulle maa tro, att den inträdande var Hilda?
Hon fattade sin faders knän och mbrast:

Sota pappa, låt bli det der. Gör icke nå-
got iila åt Elin och ställ icke tili någon skandal,
sota pappa.

Hilda hade mycket rigtigt stått på lur utanför
dörren. Hon ville verkligen förekomma ali skan-
dal. Visst var hon mer än tillbörligt grå mot
Elin, hon hatade henne nastan, men Hilda var
dock en ung qvinna och såsom sadan hade hon
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en bestämd aversion för handgripliga åtgärder
och misshandlingar. Hennes önskan var blott,
att Elin komme ur luiset. Hvad behöfdes några
skandaler, för att vinna detta bufvudändamål?

Möjligen skulle äfven «manual ätgärd» verkat
emot hufvudsaken (Hildas nb.). Hjerpen, ehuru
eljest träaktig och rä, liade dock den egenheten,
att efter utdelande af örfilar, hugg och slag, om-
liulda den så bestraifade med större varma än
tillförene. Så hände ofta med hans underhafvan-
de, att den som nyss fått stryk, straxt derefter
undfägnades med en duktig sup, någon pennin-
gedusör eller något smickrande uppdrag, i an-
ledning hvaraf äfven tjenstefolket plägade säga
ora honom: «ci fe ole pflfja, rcaiffa luonnoStanfa
tulinen» (inte är dender elak, fast lian är häftig
tili sin natur). Det ansågs af Inkka tjenstefolket
för ingen synnerlig olyeka att af husbonden bli
undfägnad med ett par «orrar.»

Hade mi Hjerpen visavis Elin skridit tili nå-
gon våldsamhet, är det visst en raöjlighet, att
lian ångrat sig tili den grad, att lian aldrig släppt
henne ur Iniset, utan blifvit ömmare än torut.
Dock mäste vi medge, att Hilda icke liade en så
fin och elak lieräkning, utan hennes inträde och
förbön hade utan omsvep tili orsak blott den
qvinnliga naturens afsky för alla våldsamheter,
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helst emot en varelse af deras kön. vore lion
ock i öfrigt betraktad med grått öga.

Jag viii veta hans namn stormude Iljer-
livilken blef desto vildare i det yttre, då rase-

riet började lägga sig i det inre.
Hvad är det för namn, soin så kan intres-

sera pappa? Det slår inte in med ordstäf-
vet: inga namn!

Det var icke utan. att Hjerpen midt i sin het-
ta blef litet mör om mun, emedan Hilda var nog
lycklig att tillämpa hans eget favorituttryck. Han
började gå af och an 'på golfvet, tills han ut-
brast:

Nå ja, kanskc är det barnsligt af mig att
vara nyfiken om detta namn. Det bör vara lik-
giltigt för mig, hvad en «såderdans» älskare he-
ter. Hufvudsaken är, att lion har förskjutit mitt
eget kött och blod, min son, min Otto. Och om
lion icke viii återtaga sitt nekande svar, och det
nu genast, så

Jag återtar det hvarken mi eller nånsin
sade Elin.

Så hör då domen. Mainsell eger att genasl
packa sig borl ifrån mittt hus. Alla de presen-
ter di af mig emottagit, skola återställas. Häst
kan ni få tili Heinola, der ni med någon annan
tiggerska kan öfverlägga, hvad er frid tillhörer.



155

iVlen sota pappa invände Hilda en så-
sädan hast! Går det inte an, att'?

Na då, för din skull viii jag icke vara o-
medgörlig. Mamsell Wainonen kan få qvarstad-
na här ett par veckor, så att ni raöjligen hinner
förskaffa er någon plats eller något herberge.
Maten skall hemtas npp tili ert rum, så att vi
siippa se hvarandra

Huru blir det med mitt piano, kari det få
stå liär, tills jag kan Jiinna försäija det?

Ja, det ma få stå här och skriipa fast ett
år. Jag viii ha ingenting otalt med denna kam-
mare, och j~ag hoppas också, att hvar och en i
familjen skall undvika mamsell Wainonens för det-
ta kammare. Se så, kom Hilda. AfFären är upp-
gjord.

Sin dotter, som låtsade se dcltagande ut, tog
hari vid handen och båda lemnade rummet.

Stum i tankar som i ord, satt sig Elin åter vid
det öppna fönstret. Hon var hei och halien kan-
sia, en känsla glödande och varra. Der var hlott
en liten del af vemod och bitterhet, en vida stör-
re del af kärlekens ljufhet.

Sedän satte hon sig vid pianot, som «skräpade»
der i kammarein Med en känsla, som sprängde
alla dammar, dem menniskors elakhet och hen-
nes öfvergifna tillstånd upprest, sjöng hon ijude-
ligt och klart «Konstnärens drömda bild.»
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Men sedän blef Elin åter en praktisk raenni-
ska. Hon begynte att med mycken omsorg ut-
gallra de klädespersedlar, sora tillbört henne in-
nan hon inträdt i Hjerpenska luiset. Deribland
var äfven den fordora dyrbara, numera nagot ur-
blekta kaschrairssjal, sora var raed i bäten pä
Päijänä. Hon kysste den eldigt och hviskade:
Lennart, gjorde du det för Elins skulle

Sinä kläder satte hon nätt tillsammans i den
ljusgula, lilla kappsäcken. De sämre och mera
nmbärliga lade hon i en simpelt målad trädkista.
Derofvanuppä lade hon äfven sinä sämre liattar,
m. m. Den utraärkt vackra, nya sorghatten lät
lion tillsvidare ligga i sitt fodral.

Denna hatt var en skänk af Otto. Elin var
mycket obeslutsam, huruvida lion skulle vid sin
afresa lemna hatten qvar, eller taga den med sig.
Det förra, grubblade hon, kunde kanske göra ett
obehagligt intryck på Otto, hvilken hon dock an-
såg för den bäste i familjen.

Hennes afsigt var att nasta raorgon gä tili
Heinola, hvarifrån hon möjligen finge n&gon häst
att skaffa fram hennes eifekter från Inkka. Blott
i högsta nödfall ville hon dertill betjena sig af
Hjerpens häst.

Nu började hon tanka pä, hvart hon tili en
början skulle taga vägen. Hon raindes kapten
Lärkas på Niemllä. Mcn detta herrskap, redan
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förnt fattigt, hade blifvit än fattigare genom två
ärs felslagna skördar. Augusta hade visserligen
för en tid sedän blifvit gift, men det var blott
raed en fattig pastorsadjunkt, som esomoftast må-
ste vädja tili sinä svärföräldrars ur ett fattigt ho
med godt hjerta gifna understöd. Huru var det
möjligt för kapien Lärka att dertill herbergera
och underhålla en främmande person. Dessutom
var icke lian fader tili Lennart, Lennart, mot
hvilken hon tyckte sig begätt så stor orättvisa?
Sjelfva stoltheten förbjöd henne att vidare tänka
på kapien Lärkas.

Sedän tänkte hon pä sinä blifvande slägtingar,
Adele von Skants och hennes föräldrar. Omöj-
ligt äfven de voro fattiga, mycket fattiga.

Slutligen började hon tänkta på att söka sig
kondition. Men i hvad egenskap*? Tili guver-
nant voro hennes kunskaper, det måste hon med-
ge, alltför litet säkra och grundliga. Tili hus-
hållsmamsell, äfven deri hade hon för liten prak-
tik, och äfven för det goda hufvudet fordras här-
till vana. Sällskapsraarasell onödigt att tanka
härpå; sådana sinekurplatser äro så säilän lediga
och hafva sä mänga sökande.

Nu kom hon ihåg musiken. Häruti ansäg hon
sig dock ega en visa grundlighet och skicklighet
nog. Men, som hon, för att få elever, måste va-
ra ytterst billlg i sinä pretentioner, som dessutom
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det lilla Heinola icke egde nog råd pä elever,
så såg äfven denna inkorastkälla något knagglig
ut. Pä någon större stad vågade hon icke ens
tanka, ty hvad kunde hennes ringa talang ega
lockande, hvarest så många skickliga rausiklärare
nppehöflo sig.

Men om lion äfven kunde få någon plats, an-
ställning eller inkomstkälla, fordrades dock väl
någon tid dertili. Och hvar tillbringa denna tid'?
Några rika flickor var hon väl bekant med, men
olyckan ville, att de icke alls voro henne i smaken.

Huru vore, om hon sålde eller pantsatte några
af sinä kläder eller hvad lion eljest kunde ega
af värde. Hon liade två silfvermatskedar, två ditto
theskedar och en silfvergaffel. Hvad gjorde hon med
dem"? Dagde icke skedar af nysilfver och en gaifel af
stål ganska väl åt henne. Tidare kunde hon, när
dessa voro med helsan förtärda, skrida tili cylin-
deruret och den kara sjalen m. m. (Nej sjalen
ville hon dock behålla, förr flnge klädningarna
gå). Med dessa pengar kunde hon då betaia hy-
ran etc. hos någon gammal enkefru eller, låt oss
se, kanske hos Ade'les föräldrar. Och så ville
hon med tålamod afvakta tillfället af någon fö-
dokrok.

Det började redan att skymraa och raed dessa
tankar, och med bön och förhoppning, att hen-
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nes liiramelske fader skulle styrka henne och be-
stämma hennes val.lade hon sig tili hvila på den
nattliga biidden.

Elin sof först lugnt och djupt, men något ef-
ter midnatten fick hon en diöm.

Hon tyckte sig vara i det gamla torkhuset Tid
elfven, der lion såsom barn agerat. Nn var hon
åter hlott elfva eller tolf år, hvilket föreföllhen-
ne underligt, helst hon visste, att hon verkligen
var sjutton. Denna tvetydighet och dubbelhet i
hennes ålder blef henne verkligen en plåga.

Hon skulle åter nppträda i ett sällskapsspek-
takel och tänkte för sig, lumi hennes föräldrar,
sora båda lefde, skulle bli slagna, när de finge se,
lumi deras Elin krampit ihop.

Hon blef dock tröstad, när hon säg Otto och
Hilda, ty dessa voro mycket mindrc än hon. Sa-
ladin och Ade'le, som äfven skulle agera voro dock
närä fullvuxna. Den ferate personen i den spe-
lade komedien var Lennart. Hän var större än
någon af dem alla; hän var fullvuxen.

Otto spelade icke mi Elina älskare litan det var
Lennart. Det föreföll Elin, som var så liten och
obetydlig så svårt att blifva älskarinna åt denna
långa kari. Men när ridån uppgick, och hon jem-
te Lennart uppträdde på skådeplatsen, tycktes
alla hennes leder börja röra pä sig och sträcka
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ut sig. Efter några minute märkte Elin, att hon
ej mera behöfde höja hufvudet så högt upp att
se pä Lennart. Elin vexte jn längre dess mer.

Helt annorlunda gick det Otto. Redan förut
dverglika, krympte de allt mer och mer, blefvo
slutligen små svarta pnnkter och försvunno all-
deles.

Saladin och Adele vexte äfven småningom tili
sin vanliga längd. De tycktes belåtna och sinä-
logo at Elin och Lennart.

Der blef i pjesen en scen, hvari Lennart ocli
Elin, som föreställde makar, som länge värit ät-
skilda. skulle kyssas. Detta verkställde de äfven
utan att begagna den rnodesti, som en med inoa-

tien icke gift aktör vanligen anser nödig inför
publiken, det vill säga, Lennart och Elin omfara-
nades icke blott utan de kysstes äfven ärligen.
Nu fann Elin, att hon vuxit upp tili sin verkliga,
den sjuttonårigas längd och Lennart behöfde blott
helt litet böja sitt hufrud ned, dä lian kysste
henne.

Meu hela skådeplatsen var förvandlad. Det
var icke mer den gamla, långa ladan, utan det
var en stor teater, upplyst af oräkneliga lampor
och ljus. Scenen var försedd på det praktfulla-
ste raed kulisser, dekorationer, bengaliska eldar
in. m. Den rikt besatta orkestern der nere börja-
de att låta höra en segermarsch.



161

Medan hon ännu var i Lennarts arraar, föll ri-
dän, och nu hördes de raest enthusiastiska rop:

Hurrah för Heinolablomman! Lefve Heinola-
blomman!

Nu korarao många äskådare upp på theatern,
för att personligen tacka Elin för hennes spel.
lilaml dessa var äfven hennes far och mor. Till-
ochmed Lennart infann sig, liksom hän värit en
äskådare.

Fuktad af sinä föräldrars glädjetårar, visste E-
lin icke hvad var att svara. Hennes lycka var
för stor, och hon vaknade.

Drömmen hade värit så liflig, att hon behöfde
flere minuter för att öfvertyga sig, att hon icke
drörnde mer. Koraraen tili denna öfvertygelse,
talade hon i det vakoa tillständets dröra:

Det var icke en dröni. Dröramar äro ström-
mar, men denna icke. Hän liar flutit in i min
själ och skall stanna der. Drömmen hade bety-
delse och sanning, och jag vill följa dess vink.
Följa den ja O min far och min mor, äfven
j voren raed i drömmen och fröjdadens at det
bifall er dotter vann. Edra andar skola icke
vredgas för det er dotter vill hängifva sig åt ett
stånd, som i den llacka verldens ögon icke är sä
aktadt, som det borde. I skolen icke vredgas, ty

Heinolablomman. 11
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det var ju ni, som visaden mig dessa vackra taf-
lor 0ch..... jag vill blifva en skädespelerska.

Kap. XM.

Elin gor det Hjerpduska Iniset en syrpris och hlir sjelf
behagligt syrprenerad af ett ressällskap.

Elin sprang upp frän sin bädd och påklädde
sig hastigt. Natten var ännu mörk, men lyckligt-
vis fanns der i en nisch ett stearinijus, som le-
gat der sedän Maj. Ilon påtände Ijnset och bör-
jade tanka litet närmare om sin kiädedrägt.

Hastigt upptog bon ifrän kistan, sora var äm-
nad att förvara hennes obetydligaste och minst
behöfliga kläder, en bomullstygskiädning, somvisst
icke var synnerligen fin, men desto mera ny och
stark. Denna klädning påtog bon sig, och kunde
icke underläta att mönstra sig framför spegeln.

]När jag presenterar mig i denna klädning
med denna silkesduk på bufvudet skall man sä-
kert icke taga mig för bättre än en piga. Ilattarna
mäste jag lemna; dera kan jag icke berga. Men
huru står det tili med min börs? Ah, bar ingen
fara; der är hela tre rubel silfver, uttryckt i sniå
mynt. Det var präktigt. Min för detta farbror
fordrade icke dessa pengar tillbaka, men jag skall
dock erbjuda honom deras raotsvarande värde.
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Och lion satt sig att skrifva en liten biljett,
livari lion tackade för den godhet lion åtnjutit,
och tillade, att som farbrodren (lion hade icke
lijerta att skrifva herr Hjerpe'n) icke «ttryckligen
fordrat tillbaka de pengar lion kunde ha, tog hon sig
friheten att medtaga dem (det var tre rubel Silf-
ver); hon bad blott farbrodren taga sig ersätt-
ning i heDnes qvarlemnade klädespersedlar och
sora det troligen blefve nägot öfver, ville han va-
ra god och öfverstyra antingen dem eller deras
raotsvarande värde tili hennes bror Saladin. Alit
hvad hon sedän inträdet i luiset erhållit såsom
presenter, hoppades hon vara qvarlemnadt. Ilon
bad om iirsäkt för sitt plötsliga försvinnande, men
på den punkt förhåtlandet nu var, ansåg hon det-
ta sätt att skiljas för det bäst valda. Slutet var
det i bref vanliga, jemte ett P. S. (så vanligt,
påstås det i fruntimmersbref) af det innehåll, att
hon skulle tillskrifva Saladin, att han ville omhän-
derhafva pianots försäljning.

Jag undrar, om någon, sora kände förhål-
landerne, skulle anse det orätt, att jag skiljes så
här plötsligt. Kan vara; dock har jag intet på
mitt samvete och jag är ingen rymmerska,
ty dem jag lemnar, se det gerna. Ja, jag vet att
de äro mig tacksamtna derför. Hurudant skulle
vårt afsked blifva Ack den stackars Otto,
han höll dock på sitt sätt af mig Meu jag
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får icke hysa några onödiga samvetsskrupler. Jag
muste bort, fort bort, innan möjligen någon svag-
het kunde komma mitt beslut att vackla. Ja bort.
fort bort.

Af denna monolog, hvars början tillochraed var
litet reflekterande och apologisk, torde läsaren
finna, att Elin i det hela var frisk i liågen och
fast i sitt beslut.

Hennes reseplan var den, att bon först skullc
väcka en af gårdens torpare, som var lienne till-
gifven, och bedja honom, mot betalning förstäs,
bära hennes kappsäck tili fdrsta gästgifvaregård.
Ginvägen dit genom skogen var blott en half mil;
det blefve blott en lagom morgonpromenad för
den lättfotade Elin. Sedän skulle hon väl mästa
taga gästgifvarehäst. Mätte pengarna räcka tili
ända tili hufvudstaden!

Denna pian haile egentligen undanträngt en an-

nan af äldre datum, d. v. s. af tidigare minut.
Den allraförsta planen var den att raed sin iätta
kappsäck på ryggen gå ända tili Helsingfors, att
således i qvinnlig drägt blifva lik «the resande
studenter.» Dock förkastade hon planen snart sä-
som outförbar. «Studenterna tänkte hon aro
starkare än jag och hafva dock mindre packning,
blott en liten rensel. Nej, det duger icke. Dess-
utora, hvart toge min stackars kappa då vägen.
Den nänns jag omöjligen lemna.»
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Äfven den (först omtalade) andra planen förka-
stade hon. Det hade värit att göra en afgårdens
folk tili förtrogen, och huru skulle hon dessutom
gifva det förtroendet. Huru skulle hon förklara
sitt nattliga aftäg‘? Med någon nödfallslögn ville
hon icke gerna lerana ett ställe, der hon hittills
tyckte sig spelat ett ärligt spel. Gåfve hon åter
torparen en vink om det rätta förhällandet, vore
det, sä tyckte hon, att indraga honom i intriger,
dem lian säkert skulle anse riktade mot hans her-
re. Ensam kunde hon fritt försvinna, raen det
var orätt att i afiaren indraga någon af gårdens
betjening. Dessutom förbjöd den lilla portion
stolthet Elin dock ägde, henne att hafva heralig-
heter med Hjerpens underhafvande.

Således måste lion inventera någon ny pian,
Och den tredje, sora äfven följdes, var ett slags
förening eller medelväg af de båda föregående.
Ånda tili första gästgifvaregården ville hon agera
resande student. Tungt blefve det med kappa,
raen hon kunde ju då och da hvila. Vägen var
dock icke så lång. Sedän finge hon väl lof att
taga skjutshäst, eller kanske finge hon m&t ringa
ersättning följa med någon resande bonde hvil-
ket visst vore en skön sak, ty äfven med den no-
gaste hushållning kunde, så beräcknade hon flyk-
tigt, skjutpengarna icke räcka tili.

Silkesduken, soin stod i förening med den dår-
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aktiga första planen, lade Ison i kappsäcken, samt

påtog i stället den Isästä af sinä egna hattar. Ot-
tos present tyckte lion sig dock böra qvarlemna,
ty Iljerpens påbud, att alla presenterna skulle
qvarlemnas, syftade väl äfven på dem af Jians son.
Vid hatten fäste hon en liten lapp med deorden;

lefväl Otto, från Elin!

Nu uppfann lion mcd ett frnntimrners fyndigliet
en rätt sinnrik mechanik, att kappsäcken niåtte
livila beqvämt och ledigt på axlarna. Ilon tog
hatten och kappan på sig samt försåg den sedna-
re med ett biilte.

Nyckeln i kammardörrn lät lion sitta i. Derpå
gick hon med sakta steg nedför trappan, kappsäc-
ken i famnen. Sedän hon upplåtit den tillästa
dörren sprang lion hastigt in i «jungfrurnasfl kam-
rnare, hvars dörr var vid stora farstudörrn. Der
hviskade hon i orat på den flicka, som lion mest
höll af:

—• Vakna Maija Stina, kom och läs farstudörrn.
Gud väre med dig, flicka.

Maija Stina gnuggade sig i ögonen och gick
lungsamt att litratta detta besynnerliga påbud.
Men, utan att göra vidare slutleduingar, trefvade
lion sig åter frara tiil den kara sängen.

Natten började redan att vika för sin yngre
broder gryningen och morgonrodnaden att bebå-
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da dagcns ansomst. Det låfvatle åter att blifva
en vacker dag.

Elin tackade i sitt hjerta himlen derför. Sitt
sidenparnply en jnlklapp för halftannat år se-
dän, kanske af Lennart? hade hon beklagligtvis
qvarglömt och det gick icke raera an att
vända om tili den stängda våningen.

Fåglarna började qvittra sinä morgonböner.
Hon tiinkte på sin liibi och snckade.

Den väg Elin hade att gå, var såsora sagdt en
skogsviig. Hvarje lielst litet erfaren fotgångare
vet, att såclana vägar äro mycket angenäraare och
liittare att färdas, än den prosaiska landsvägen.
Sjelfva markens ojeranheter gifva åt rörelsekraf-
terne en beliaglig omvexling, ocli verka uppfriskan-
de, då deremot på den jerana landsvägen dessa
krafter eller organer alltid på samma siitt anstränr-
gas och således raattas vida mer. Förraodligen
af samina orsak äro släta vägar, t. ex. isar, för
hästar vida tröttsammare, än ojemna och backiga.

Med sin icke alltlor liitta börda på ryggen,
kun de således Elin tillryggalägga nngefär halfva
vägen tili gästgifvaregården, inen nti började hon
äfven finna sig trött, loste kappsäckens band och
satte sig att hvila.

lfrån platsen, der lion satt, kunde hon på andra
sidan sjön varsna det boställe, Saladins Adele
bodde. O, hvad hennes hjerta klappade! Hon
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visste, att Saladin redan auliin di, ehuru han be-
gripligtvis icke infunnit sig på Inkka. Ilon råkadc
i en stor frestelse, men öfvervann den dock snart.
Saladin var den menniska, som hon mer än alla
andra borde undfly. Sknlle icke han försökt att
draga henne ifrån det mål hon numera ansåg
vara sin lefnads mål? Och huru skulle hon kunnat
motstå sin broders böner!

Hon vände hufvudet bort från Adeles och Sa-
ladins ort och kastade sig på marken med huf-
vudet lutadt emot kappsäcken. Sålunda slurarade
hon in.

O hvad den sköna sofverskan värit för en vac-
ker syn der i skogens vildhet! Dock var det icke
du, min läsare, som fick del af denna syn, utan
det var en utfattig, fyrtifemårig dagakarl.

Elins sluramer hade varat något öfver en half-
timme, då hon stördes af ett hostande, slog ögo-
nen upp och såg en sämre klädd man förvånad
betrakta henne. Först blef hon litet skrämd, men
kom sig snart, ty mannens utseende var fredligt
och hade ingenting förskräckande.

Förlåt mamsell eiler fröken, att jag med
min hosta väckte er. Jag gjorde det icke oför-
varandes ellei- eniedau jaghade hosta, utan med Uit.
Jag ville se, om ni lefde och var en menniska.

Öppenhjertigheten i denna bekännelse gjorde
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att mamien började behaga Elin. Ilon sade
småleende:

Du lär da ha värit lika rädd för mig, som
jag för dig. Men hvart ämnar du dig*?

Min mening var att gå tili Ahola eller Ink-
ka, för att söka mig arbetsförtjenst.

Du är då en dagsverkare och kan arbeta
hvar du viii?

Ja jag är mantalsskrifven i Syrjälä såsom
inhysing. Nog får jag arbeta hvar jag viii.

Då kan du ju likaså godt arbeta ål mig som
åt någon ann"?

—Ja hvarföre icke. Samina är det för mig,
hvar jag får betalning. Jag är icke dyr med min
lön. Då jag får maten arbetar jag för åtta ko-
pek silfver, och utan maten för tjugu i dessa
dyra dagar.

Orkar du gå bra-?

Derom är ingen fråga. I minä unga dagar
var jag soldat vid de du upplösta kompanierna
och ansåg det för ingenting att gå fyra mii om
dagen med packning och gevär. Inte har jag än-
nu blifvit afmigkommen, skulle jag hoppas.

Skulle du orka gå långa vägar med denna
kappsäck*? Och i värrsta fall med denna kappa
dertill?

Karien lyftade upp kappsäcken och rätade ut
honom på rak arm.
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Äh det är ingenting sade hän. Nog
orkar Matti.

Du skall få af mig tio kopck silfver för hvar
mii du går. Men för det du konimer att åka,
skall du få en god middag. Och för den forsta
fjerndelen tili gästgifvargården skall du få fem
kopek silfver på förhand. Der har du den.

Hur långt ämnar ni er'?
(Läsaren behagade finna, att ordet ni, på fin-

ska uttryckt med te icke innebär den ringaste o-
höflighet. Det finska te eller Ui) motsvarar full-
komligt fransmannens voi/s och engländarens You.
I Svenskan deremot viii ordet ni (ehuru det må-
ste utan ohöflig mening användas i romaner) icke
vara rätt böfligt. Derföre hafva äfven «skandi-
navisterne och danamanernen sökt att utbjta or-
det mot de, hvilket åter tillsvidare och måhända
för alltid stöter ett svenskt öra.)

Jag ämnar mig ända tili Helsingfors.
Ända tili Helsingfors. Då skulle jag få se

huru den staden nu ser irt. Jag såg den som
yngre,' ja den tiden, då jag var soidut.

Men törs du komina ända tili Helsingfors.
Då kuude vi åka hvart annat håll och hvartan-
nat gå.

Ora jag törs, ja vasserra. Ah, på en tid får
jag som min egen kari*) nog gå att söka mig ar-

k ) 3tf(lltnen (inhysing) betyder pgentligen så.
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betsförtjenst ulan betyg af husbonde eller prest.
Hvarföricke kan jag arbeta i Helsingforstrakten så
väl sora här, när jag slipper dit så behändigt.

Siutligen, omkring klockan fera, ankommo vara
fotgängare tili gästgifvargården, der värden mot-

tog dem icke litan förväning, ty hän kände «raara-

scll Wainonen." Hans nyfikenhet kringskars af
Ellin med nägra allmänna, mindre detaljerade npp-
lysningar.

Elin reqvirerade åt sig kafFe med bröd och åt
karien en sup. Då Matti vägrade att taga den.
nnder förklaring, att lian icke brnkade, blef hau
i Elins ögon än mera bra och pälitlig. Ilon kun-
de icke lata bli att bjiula honom en kopp kafie.

Medan hästen i ali maklighet spändes före, ra-
spade Elin ihop ett bref tili sin

Kara bror Salailin!
När du emottager detta bref, är jag redan

borta från dessa orter. Min iodelsedag var
en vändpunkt i min lefnad. Jag samtyekte ic-
ke att gifva Otto min hand och det tog hans
far så illa vid sig, att jag måste lemna luiset.
Ingenting mera oin denna obehagliga sak.

Jag har nu fått ett rnål för min lefnadsba-
na. Förlåt gode Saladin, att jag icke anför-
tror dig det. Ja, jag har tilloclimed flytt dig,
för att icke råka i frestelse att genom dina
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föreställningar och inkast (hvilka säkert icke
skulle uteblifva) vända mig ifrån denna hana.

På åtminstone ett ärs tid ämnar jag icke
gifva dig nägon underrättelse ora mig. Lita
dock på mig att jag icke räkät på nägra då-
liga vägar, och att faror och frestelser för
raig skola hafva intet frestande. Fär du ännu
nägongäng i verlden äterse din syster, skall
hon kuuna se npp tili dig litan förebråelser
och samvetsagg.

Säkert brefvexlar du med Lennart. Helsa
honom då så mycket, mycket ifrån Elin.

Vili du vara god, sulilla Salailin, och åtaga
dig ett uppdrag, hvartill fordras kurasje. (iå

tili farbror Hjerpe'n och öfverlägg med honom
ora försäljandet af minä qvarliggande «bohags-
ting» (minns dii Päijänä magistern?). De öf-
verskjutande pengarna och paraplyn kan du
behålla. Skydda med paraplyet Addle och dig
mot alla regndigra, fula moln.

Pianot bör du siika att få såldt för möjli-
gast högsta pris. Dessa pengar säframt
de ej öfverskjuta sjuttifem rubel silfver— skall
du antingen skicka per posto tili Lennart Lär-
ka, eller dermed afbetala en del af den skuld
lian för min skull ådrog sig (ooh hvarom stu-
denten Sandor på Attu kan lemna dig närma-
re upplysning), eller ock på något annat sätt.
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hvilket du kan anse bäst och lämpligast, an-
vända dem Lennart tili favör. Det var den
gode Lennart, som ehuru frånvarande inropade
mitt piano, och då jag icke mer kan beröra
dess tangenter har han väl ingenting emot, att
det återfaller tili sin gifvare. (Hur vore, om
pianot skulle vänta på hans återkomsf? Om
du kommer i för svårt vai, så hör dig före
hos honom).

ja bäste Saladin, helsa tili Lennart så varmt
och banna honom, för det han så väl höll sitt
löfte på Niemilä. Säg honom, att Elin icke var
honom värdig, då hon kunde tro sig älska
Otto. Bed Lennart glömma hela Elin
Men hör dn, för Lennarts skull, brådska dock
icke med underrättelsen. Låt dermed stå an
åtminstone ända tili julen.

Ja, farväl min kare och älskade bror. Him-
lens välsignelse öfver dig. Måtte du blifva så
lycklig med din Adele, som du det förtjenar.

Tro icke, att jag är olycklig. Hoppet vin-
kar emot mig och Gud har gifvit mig styrka
att bära små jordiska sorger.

Helsingfors d. 29 Juli.
Din syster Elin.

Brefvet var dateradt Helsingfors, ehuru skrif-
vet på den första gästgifvargården, eraedan Elin
icke vågade anförtro det åt annat bud än Heino-
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laposten. Dessutom ville hon ännu ora ett par
dagar, dä hon hoppades vara i Helsingfors, se på
brefvet, om der vore något att tillägga eller
ändra.

Skjutshästen hade redan värität i fem minuter
och Elin sprang upp på kärran, jerate sin sol-
brände, ärlige följeslagare.

Kap. XIII.

Foljeslagaren underhåUer konversationen. Elins intåg
i hufvudstaden.

Om Åbo Län med halft skäl bär uamnet af «e-
-gentiiga Finnland», och på half grund deraf kan
anses representera den finare bildningen och frara-
åtskridandet i landet, gäller det dock icke om
skjutskärrorna, hvilka, i trakten af Åbo åtminsto-
ne, äro ganska simpla, otyiupliga samt kropp och
själ-skakande.

Men när raan aflägsnar sig ifrån Finnlands gam-
la hufvudstad åt Öster .och ostnordost för
att icke ponera en så stor reträtt åt norr, att
raan lemnar Åbo och Björneborgs län och inträ-
der i det händiga Österbotten .....börja skjuts-
kärrorna äfven förändra natur, och den anne re-
sande studenten (som för ingen del bör förblan-
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das med handelsexpediten, sora alltid äker i eget
ekipasch) börjar tili synnerlig fröjd för sin leka-
men märkä, att kärrorna äga verkliga säten med
ryggstöd, hvilka dessutom ofta nog hvila på res-
särer. Kring Åbo och var det re-
dan en lyx, ora det simpla brädet hvilade på raer
eller mindre elastiska stänger.

Den kärra, sora bestods Elin, var säledes af
detta bättre slag. Yisserligen var det icke sora
att åka i den sjangtila Iljerpdnska trillan, sjäsen
eller kalesjen, men dock blef hon icke råbråkad
och raörbultad.

Oaktadt det tarliiga sättet att färdas, hade hon
dock aldrig rest med sådan lefnadslust och så-
dant hopp. Den korta och oansenliga, raen väl-
formade och lifliga tavastländska hästen tycktes
henne styra tili lyckans Eldorado.

Soin bon talade finska mycket väl, var det hen-
no ett nbje att underhålla sig med skjutskarlen
sarat hennes ressällskap. Den förre var dock nå-
got fäordig, ehuru stundom naif, men Matti clere-
mot hade icke ondt ora ord.

Elin liade redan hunnit blifva så bekant med
honom, att hon kunde göra lionom frägor så-
dana soin:

Hör du Matti, när jag på gästgifvaregärden
bjöd dig en sup, tog du icke emot glaset. Bru-
kar du verkligen inte bränvinl
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Nej mamsell, jag brukar sannerligen inte
hela den förgiftiga drycken. Jag gjorde mig
icke tili.

Har du alitit! värit sadan, Matti?
Nehej, det må ni veta, det. Men alltsen

jag förlorade mitt torp och närä nog måste gripa
tili tiggarstafven, föresatte jag mig med Guds
hjelp att låta bli.

Var du da inte gift? Jo jag ser du var eller
är det. Men föreställde inte din gamma dig din
stygga och syndiga vana 1?

Gud näde min salig Greta, men nog är det
sannt, att det var hon, som söp opp hela torpet.
Och det var hon, som lärdc mig att supa raed.

Det läter hesynnerligt. Hur skall jag det
första"?

Jo ser mamsell; jag var en man om tjugufem
år och tyckte om Greta, som bara var några år
yngre. Och vi gifte oss och hennes torp följde
med i arf efter fadren hennes. Det gick för-
träffligt de första fem åren och vi fingo två barn

gud signe dem, Ulla dog sen lion gått i
skriftskolan och Antti lefver ännu och en duktig
och nykter gosse är han, det är visst men
alit det der kommer först efteråt och hör icke
just hit. Nog af, vi voro lyckliga de första fem,
nej åtta åren, men sedän kom det missvext
jujst en svår missvext. Vi måste lana spannmål
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mot pant i vårt torp. Och så måste vi iorsöka
hörja förtjena på något sätt. Jag började göra
väfstolar och hustru min började koppa. Nu skall
ni veta, goda mamsell, att i kopparstugan undfäg-
na de gerna koppargumman med brännvin. Gre-
ta smuttade i början helt litet (för artighets skull
tyckte hon sig dock böra smaka) men småningom
blefvo väl klunkarna större, och hon började tid
efter annan återkomma hem drucken. Då jagfö-
reställde henne detta ofog, sade hon, att hon väl
måste halla tili godo hvad folk af godt hjerta
bjöd och att det hörde tili saken för en koppar-
gumtna. Slutligen när vanan alldeles tog öfver-
handen, bannade jag upp henne rätt duktigt, men
då blef hon vild och rasande och sade, att tor-
pet var hennes och icke mitt och hon rusade på
mig.

Och Matti kunde tåla det? Jag skulle alit
ha tuktat upp en sadan gumma, jag.

Nog är det godt att säga. Men ni skulle
ha sett min Greta, sora var längre än jag
hon skulle dugat tili grenadör, ty hon var tre aln
i det närmaste, ja hon Tar nog längre än mara-
selln också och så var hon stark och öfvad
i alla karlarbeten, ty far hade lärt henne att plö-
ja, hugga ved ja och att dika det var inte
godt att segra öfver Gretas jernarmar. Och

Heinolublomman. 12
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hvaä* skulle det tjenat tili att slass med en fuft
menniska!

Men bannade du inte henne, då hon var
ijykter?

Det gjorde jag visst och då föll lion tili
hönboken och gret och jerarade sig öfver sin
svaghet. Slutligen lofvade hon att lemna den o-
lycksaliga koppningen. Och detta löfte höll hon
ock.

Nå, det började väl då gå bättre för eri
Nej gunås, snarare särare. Ty hon kundc

Inte ändå korama sig ifrån sitt begär. Ständigt
insmuglade hon brännvin ifrån granngårdarna och
då hon inte hade pengar, pantsatte hon det ena
efter det andra i torpet, som småningom blef alit
tomare. Slutligen pantsatte hon så och så myc-
ket af årets gröda.

Men du såsom husbonde, skulle dock bordt
ha att säga härvidlag. Du skulle icke tillåtit el-
ler erkänt sådant.

Herre Gud, marasell, ?isst måste jag er-
känna en skuld, sora min hustru gjorde. Nog var
det ju sannt, att de hade att fordra af oss och
en fordran måste ju betalas.

Vi skola nu inte gräla vidare i den saken,
men fortfar, Matti.

Jo ser raarasell, jag började tycka, att det
*ar bättre, att Greta förtjente och söp, äo att
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bad jag henne börja koppa igen. Nu blef der
ett riktigt lefverne i vår lilla torpkoja. Det var
inte nu mera nog, att Greta söp ensam, utan lion
bjöd tili sig en mängd nied käringar och stnndom
äfven karlar, som förstodo att taga sig tili bästa.
Det gick friskt tili, skall ni tro, mamsell. Jag
höll alit härunder på med minä väfstolar. Men
en dag hände, att Greta i vildliet och utan att
egentligen vara förargad på raig, under min från-
varo högg sönder en väfstol, i hvilken jag ville
inlägga hela min konst och för hvilken jag skulle
erhållit tre rubel silfver. Tänk er min förtviflan *),
när jag fann min vackra väfstol förstörd
Då leddes jag af mörkrets ande och frestelsen.
Jag tänkte: «efter alit ändå måste gå, så kan jag
få roa mig, liksa väl som lion. Och så började
äfven jag att supa. Och vi söpö båda.

Här torkade Matti ögonen och fortfor:
Snart var vår sista brännvinsfiaska törad

och torpet såldes på exekutiv auktion. Den da-
gen dog Greta. Jag tackar Gud för att lion ic-
ke var drucken då. På sin dödsäng bad och be-
svor lion mig att nu, sedän jag undsluppit fre-

') Den svenska' läsaren behagade veta, att den finska
bondenä tai i allmänhet är «vältaligt» och i det när-
maste likt skriftspråket. Fula och baroeka provins-

[ uttryck Tet mau Uär iske~äT *— *"
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stelsen af hennes exempel, helt och hållet lägga
af brännvinets bruk. Jag lofvade detta och med
Guds makt har jag hallit detta löfte.

Och du har aldrig känt någon frestelse mer?
Nej mamsell Eliina, när ett beslut är sannt

och fast, så är menniskan kali mot frestelsen.
Man förstår icke ens, huru sådant nånsin kunnat
behaga en.

Du är en högaktningsvärd menniska, Matti
men huru var det med dina barn?
Rättså, att mamsell väcker fråga derom.

Ulla stackars flicka, hon lär icke alltid haft ro-
ligt, men nu är hon hos Gud i himlen. Antti,
honom botade föräldrarnas dåliga exempel och
han ärnar aldrig föra en sup brännvin i sin mun

Men mamsell. nu äro vi på gästgifvar-
gården.

Det nasta gästgifvarhållet gällde att gå tili fots.
Elin kände ingen tiötthet; hon gick hela vägen
vid sin trogna Sancho Panzas sida.

Läsaren behagade firma, att hela denna reste-

kurs var beräknad efter Elins kassas tillstånd.
På hvar mii de gingo vann hon femton kopek
silfver, oaktadt Matti äfven vann sinä tio. Och
skakandet på kärran var henne för variationen
nyttigt, i och för fotresan. Ty den ömhet hen-
nes leder genom fotresan kunde komma att vid-
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kännas, blef neutraliserad genom den passiva mo-
tionen på kärran.

Den tredje gästgifvaregärdens värd säg med en
mönstrande blick på Elin och Matti. Den heder-
lige och rätt-tänkande raannen tvekade nemligen,
huruvida lian skulle gifva häst. Men när Elin,
litan att låtsa förstä bans tvekan, lugnt sade, att
bästen straxt skulle förspännas, tyckte hän sig ic-
ke väga protestera. Dock gjorde lian sig af Mat-
ti sederraera underrättad, hvad det var för en
besynnerlig fröken, som reste tili fots. Gästgif-
varen gjorde sig en ära af att känna alla ständs-
personer d bans distrikt» och hän visste säledes,
att det var skäl tili tvekan eller nndran. När
lian betraktade det ädla och sköna ansigtet och
den stolta vexten, blef hän helt skrämd och trod-
de sig ha att göra kanske med en furstinna.

Jag förstår sade lian hemlighetsfullt hvi-
skande att nädi fröken reser på det der viset,
antingen för att få en god motion, soin läkarene
säkert ordinerat, eller ock för att vara «inkon-
dito.»

Jag reser sä här svarade Elin eme-
dan läkarene ordinerat min niagra börs att motio-
nera sig på delta vis. Min börs bar god lust att

spela inkognito.
Gästgifvaren bugade sig ulan att rätt förstä

andemeningen i dessa ord. Hän gick tili sin hu-
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stru, och sade med betydelsefull min: Den var
mig en konstig resande, den der. Hon ser i det
hela ut sora drottningen af Saha, när hon inkog-
nito promenerade i Meaopotarnien. Koin på trap-
pan Agneta; just mi hoppar hon upp på kärran.

Det var dumt af dig, Petter, att icke er-

bjuda henne vår vackra och ståtliga sjäs.
När efter den fjertle «poststationen» (hvarest

Matti fick sig ett godt mål) vara resande åter
gingo, sarat, ännu icke tillryggalagt bällten af vä-
gen, hände sig att en bonde, sora koin der åkan-
des efter dera, stannade sin häst och började att
språka med Matti, som tili honom var en gam-
mal bekant. Häraf upplystes, att mannen ärnade
sig tili Helsingfors, för att försälja gud vete lm-
ru många tjog ägg, och tillhandla sig sali, det
han visste sig få i Helsingfors för ett vida billi-
gare pris än i upplandet.

Fast Elin nogsamt insdg det goda tillfället att
få fara med denne bonde, hade hon icke lijerta
att proponera det, eraedan Matti derigenom mi-
stade sin arbetsförtjenst och hon dessutom var
högst belåten med honora.

Men Matti hade icke samma fruktaa för minsk-
ningen af hans arbetsförtjenst. Han gjorde pro-
positionen, med tillägg att det vore tokigt af
marnsell att icke begagna sig af denna himme-
l«ns akickelse. Då bonden äfven var ganska be-
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låten med förslaget och tyckte sig få sin fyrti
kopek för intet, så hände sig, att Matti (som dess-
utorn tagit sig friheten att proponera nämnda
skju(slega) utan erhållet lof eller tillstånd satte
kappsäcken och kappan på bondens kärra, dit E-
lin äfven mekaniskt uppklef.

Sedän hon med mera än det öfverenskomna
honorerat Matti, skakade hon hans hand och sa-
de med tårar:

—• Gud gifve, att jag framdeles i verlden fin-
ge många så goda följeslagare, som du Matti.

Matti bortgick, torkande sig i ögonen med är-
racn af sin jacka. Sedän han gått ett litet styc-
ke, vände han sig än en gång om och nickade,
samt svängde sin hatt åt Elin, som äfven vändt
sig om att än en gång se Matti. När vid en
krökning af vägen han gömdes för hennes blick,
suckade Elin:

Huru underligt är lifvet! Så mycket godt
och ädelt irrär blott lätt förbi vårt öga, såsom
ett vackert skiiggspei, medan det dåliga viii med
oss göra en närmare bekantskap. Och det förra
är gjordt blott att glömmas .....nej, nej, aldrig
skall jag ändå glömma Matti,

Och mi minndes hon Lennart och Otto, huru
tien förre blott alltför litet med sin närvaro fått
Inverka pä henne, medan den sednare, ack alltför
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roycket. Det vackra skuggspelet var Lennart,
tien nakna verkligheten Otto.

Hennes nya följeslagare var en liten Savo-bon-
de, litet enfaldig och litet qvick, men icke af de
tilldragande egenskaper, som utmärkte Matti.
Dock fann sig Elin äfven raed hans sällskap rätt
godt.

Elin var en menniska, hvilken, utan nägot be-
mödande att sialla sig in, lätt kimde forraa sig ef-
ter sin omgifning. Häruti egde hon en fin in-
stinkt och verkelig, ehuru omedveten mennisko-
kännedom. Oaktadt, eller tili följe af, hennes
ärlighet och godhet, öfverträffade hon häruti den
mest sraidiga hofman.

Sättet att resa förändrade mi natur såtillvida,
att man icke tog in på gästgifvargårdar utan pä
andra herbergen vid vägen, der värden tai- nästan
intet för nattqvarter etc., utan åtnöjer sig med
vinsten för den mat sora kan reqvireras sarat
med den spillning hästen lemnar. Denna sista
förmån är en oraständighet af högsta vigt vid
herbergen, sora aro llitigt besökta, ty åkrar-
ne veta nog hvad de fått och aro tacksamma
derför.

O huru Elins hjerta klappade, när lion första
gång såg Helsingfors kyrktorn med dess pä af-
stånd stolta och domineraude knpol. Och när
bon började att varsna sjelfva staden, hvilken från
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norra och nordöstra sidan förefaller mera mång-
faldig och menande, ehuru icke så täck, prakt-
full ocli regelbunden, som från södern och haf-
vet, pickade hennes hjerta så att hon glömde sitt
förflutna lif, kärlek, inbillad eller verklig. Ha-
stigt sade hon tili bondcn:

Men inte kan Helsingfors vara så stort.
Hvad är det för hyggningar der at venster?

«Woi» kara mamsell, det är Sveaborgs fäst-
ning.

Sveaborg! sade Elin och hennes hjerta
klappade så, att det hotade att spränga brö-
stet.

Stolta och starka Sveaborg, hvars ofantliga mot-
ståndskraft engelsraännen år 1855 ändtligen lärde
sig begripa, du har uppväckt sådana känslor äf-
ven hos de mest härdade själar, skulle du icke
då kraftigt inverka på den känsliga, svaga och
obetydliga Heinolaflickan? Siika känslor äro blott
en skyldig tribut at det starka och imponerande.

Hvart skall Elin då taga vägen der i Helsing-
fors, höra vi läsaren fråga. Jo äfven derpå ha-
de den i ali tysthet förståndiga Heinolabloranian
tänkt. Hon mindes, att Saladin sagt sig bo hos
en madain eller fru Sparfve'n närä Globrunnen.
Denna madam skulle vai emottaga äfven Saladins
syster väl.

Efter icke alltför långt letande lick hon reda
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på den oratalade frun, som just var en beskedlig
menniska och hade ingenting emot att Elin kal-
lade henne frn.

Gerna får mamsell bo hos mig, fast en må-
nad litan betalning. Jag har magister Wainonen
att tacka för sä att jag det inte kan be-
skrifva. Bara för att lian ät hos mig, koramo
inånga af hans bekanta öfver tili min fattiga disk
ocli duk och lemnade frn Perdin, sora ville spric-
ka af förargelse. Se de tyckte, att Saladin var
ett så hyggligt sällskap. Förlät mamsell att jag
kallar honom vid namn, men jag håller sä myc-
ket af Det var hän, sora också skaffade
mig tvätt. Alla hans kamrater lato bära tili mig
deras sjeraisetter, skjortor, tili och med franska
handskar, ty jag kan tvätta också sådana, ser
mamsell. Och ien arfsfräga, var det hän som
skref ät mig bäde tili hofrätten och senaten. Jag
vann på den affären trehundra rubel silfver och
ändå tog den hederlige gossen «partu» inte emot
en kopek. Skulle jag inte vara hygglig raot Sa-
ladins syster. Sådan bror, sadan syster. Sala-
din är en kari, hän. Ingalunda gick hän omkring
och skojade och roifvade, som mångasådanaung-
herrar, ntan nyktert och beskedligt satt hän här
vid sin bok, utom då hän gick att taga sig en
promenad, eller att höra på musik i akademiens
runda sai, Sådana oskyldiga tidsfördrif aro alltid
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hra att vara raed om, ty ungdomen bör ändå ock-
sä roa sig när det gär på anständigt vis. Sala-
din var into lieller «piatist.» I det fallet sknlle
lian into ha fått bo hos mig, ty jag är rädd och
hemsk för alla piatister.

Under så lyckliga auspicier börjades Elins sc-
jour i hnfvndstaden. Madam Sparfven var på alli
sätt förekoramande och taite ständigt om Sala-
din, hvilken hon ständigt kallade vid namn, men
ocksä ständigt bad om ursäkt derför.

Kap. XIV.

Elias reträtt frän Helsingfors ocli kapitulation
1 Stockholm.

Så att mamsell verkligen skall tili Stock-
holm"? sade en vacker (lag fru Sparfven.
Och livad der och göra, ora jag får vara näsvis
och frågaf

Jag hoppas att vinna min bergning der. Jag
har små talanger, med hvilka jag i Stockholm kan
slå mig bättre ut, än här.

Men då mamsell var på ett så rikt ställe,
såsom Saladin berättade mig (iirsäkta att jag stän-
digt glömmer mig och kallar den kara gossen
vid naran!), hvarföre då öfvergifva det'?

Här kunde icke Elin neka sig nöjet att för den
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goda och pratsamma frun yppa en stor del af
hvad läsaren vet. Hon sökte dock att förmildra
sinä oradömen om Hjerpen, såvidt möjligt var.

Fy en så nötaktig menniska utbrast fru
Sparfve'n; det är inte värdt, att mamsell E-
lin alls gör sig tili och förgyller en så dålig sak.
Förlåt mitt uttryck, som var sagdt i välmening,
ty nog ser jag, att Elin är en god menniska, som
viii öfverskyla felen också af ovänner. Fy,
hvad det var skamlöst. Ta er upp i sitt hus, i
det hopp att iii skall gifva ja åt hans herr son
(som säkert är en skojare, efter mamsell Elin
icke kurule tycka om honom) och sen, när
ni lyder ert hjerta och skriftens språk, som sä-
ger, att man skall mer lyda Gud än menniskor,
när ni, som sagdt var, inte viii fästa er med en
kari, den ni inte kan halla rätt af då blir
fadren kantänka arg och ger er korgen från sitt
hus. Den karien skulle jag men han för-
stod väl inte bättre, den tölpen. Om Elisabeth
Sparfve'n värit i hans ställe, då skulle hon gjort
annorlunda. Jag skulle ha vårdat er än ömmare
än förut, skickat sonen för f-n i våld (den
goda frun svor ibland, när hon var uppspelt)
så att han kunnat lära sig att glömma, ifall det
eljest var så farligt med hans kärlek. Se det
hade värit nobelt och sjangtilt det, men det för-
stod inte den stymparen sig på. Fy tusan!
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Och den hederliga spisfrun tog sig en väldig
pris snus, för att sålunda leda sin förtrytelse i
annan kanal.

Efter en liten paus sade Elin:
Kan frun säga mig, hvar något sådant re-

sande fruntimraer bor, som ämnar sig tili Stock-
holm med nasta ångfartyg*? Ett gift, äldre frun-
tiramer?

Det var en något konstig fråga. Hvad skul-
le marasell med henne? Ja så, tili förklä', som
man säger Låt mig se, jo jag vet ett ryskt
herrskap, som bor hos fru Strandberg i den bygg-
ningen, som synes der uppe. De ämna sig tili
Stockholm. Men de kunna inte tala annat än ry-
skä och franska.

Da slår jag mig nog ut med dem, ty jag
kan möjligen hjelpa mig i franskan. Men äro de
rika?

Ah, alla ryssar äro rika, bör Elin veta. At-
minstone alla resande ryssar. Men hvarföre frå-
gar mamsell?

Manne de skulle behöfva någon fiicka tili
biträde, tili exempel som sällskapsdam, kammar-
jungfru eller eller piga?

Jo, det vet jag visst de behöfva. Fru Strand-
berg har just fått i upprag att söka åt dem en
kammarjungfru, i stället för den, som nyss dog i
nerifeber.
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Elin började kläda pä sig sin paltå (hvilken äf-
ven gick' an att snöras ihop kring lifvet, så att
den var snarlik en kofta) sarat sin silkesduk på
hufvudet. Sa utrustad ärnade hon gå, men till-
hakahölls af den beskedliga fru Sparfven, sora
utropade;

Hvad i lierrans namn skall det der betyda?
Mamsell må väl icke heller gå att* söka sig tjenst
säsom piga?

Jo det ämnar jag visst. Huru skall jag el-
jest korama tili Stockholm? Ifrän första stunden
har det värit min pian. Låt mig gå hara, fru
Sparfven.

Låta Elin gå och «explanera» sig och lätsa
gälla för en kammarjungfru! Ne hej. Det säger
jag pass före. Sitt mi ner hara och hör pä en
gammal och erfaren menniska.

Men jag raaste tili Stockholm, Och huru
skall jag komina dit, när jag stort inga pengar
bar? Jag kan icke ens lösa passet. Nej, i tjenst
hos någon raaste jag och så kommer jag hehän-
digt tili Stockholm.

Och jag skulle låta Saladins syster, raam-
sell Elin, sora jag vedan liåller så obegripligt af

?

låta henne gå och bli en kammarjungfru eller
rent ut sagdt, en viktig piga. Nej pass för det,
Så fattig och usel är jag dock icke. Sätt er mi

vackert der, harn lilla och iåt raig taga hoit dea
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der silkesdnken, som är riktigt hemsk, fast hän
är vacker ocli bort med paltän, sora ni försökt
göra tili kofta, för att likna en jungfrn. Och
tag på er en bättre klädning, än den der,
som bara är bomullstyg och sitt här helt vackert
sora en fröken. Och lät Lisa Sparfve'n sorja för
resan.

Elin blef helt altererad öfver guramans god-
hetsfulla bäftighet och lydde henne mekaniskt
(dock med undantag af örasning af klädningen)
och såg på henne.

Hvad tror Elin, att resan tili Stockholm ko-
star*?

Med passet lär det gå tili tio rnbeL
Fördäcksplats då ja. Nå det kan vara det-

sarama. Kring ångpannan stampar fartyget minst
och man blir der icke så lätt sjösjuk. Med sa-
longsplatserna är det ingenting bevändt. Det
har jag hört af många, att de inte kunnat uthär-
da den qvalmiga lnften der utan raaste ständigt
halla sig på däck. Akterdäeksplatsen är alls icke
bättre än fördäcksplatsen; nej mycket sämre, e-
medan man då måste vara med om de förskräck-
ligt dyra middagarna. Fördäcksplatsen är bäst.
Börjar det regna, kastar man sig under buldans-
taket på trossen. Det är alltid bra att vara hus-
liållsaktig.

Fru Sparfve'n gick tili sin byrå och sade åter:
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Tio rubel silfver är ändå bra litet, när raan
kommer tili en obekant ort. Här - är tjugufera.
De pengarna kan Saladin betala, när hän fått sig
ett godt pastorat. Dör jag förut, så behöfver
jag ju icke några penningar. Dör hän förut, sä
ja nä, ta mej tusan jag har ofta lidit på e-
laka menniskor, hvarföre kan jag icke nägongång
fä lida på de goda!

Elin, som hade tänkt att i värrsta fall, och
derest hennes kammarjungfruprojekt icke lycka-
des, pantsätta sinä skedar och kanske annat der-
till, föll nu fru Sparfve'n ora haisen och gret tå-
rar af glädje. Hon kände i luften, det erbju-
dandet af panter åt den goda frun aldrig skulle
vara denna i sraaken, och att det äfven blefve af-
slaget. Hon åtnöjde sig således med att gräta
och vara tacksam.

Guraraan hade den fördelen i sin karaktär, att
icke gerna raottaga tacksarahet. Och ehuru Elin
icke med orden yttrade en sadan, säg dock fru
Sparfve'n nog huru mycket hon menade. Derföre
sade hon mildt, i det hon sköt ifrån sig Elins
karesser:

Låt det der nu vara. Nu skola vi tanka på
att ställa din resa på riktig fot. Du måste skrif-
va tili guvernören och bedja om tillstånd. Der-
till behöfver du en sexton kopeks karta och en
åtta kopeks tili bilagan.
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Bitagan, hvad viii det säga 1?
.Jo ser du. När man har något nödvändigt

att tillägga tili sjelfva ansökningsskriften, så bi-
liigger man det då, och det kallas bilaga. En sa-
dan bilaga blir ditt prestbevis och det skall skrif-
vas på åtta kopeks karta. Ändå är jag icke rätt
säker, om prestbeviset behöfver presteras der,
eller om det skall visas först vid passexpeditio-
nen. Det der få vi alit veta af sikter Fraslund,
som äter hos mig, och som säkert skall hjelpa
oss i den saken. Han är en mycket artig kaval-
jer, fast han i visst fall lär vara litet svärmisk
och satirisk. Men hör du Elin, hur är det med
ditt prestbevis'? Du kom så hastigt bort ifrån
den der fula fugeln lijerpe eller hvad lian hette,
att du säkert glömde prestbeviset.

Nog glömde jag det, och det hade visst vä-

rit illa bevändt, om jag icke hade det. Men jag
har det ändå, ty ser fru Sparfve'n, jag var fiinit
kyrkskrifven i den socken, der min fars gård var.
Men när jag flyttade tili Inkka, behöfde jag flytt-
ningsbevis och vi glömde att begära ett sådant
ända tili denna mänad. Det ankoin tili mig blott
några dagar iorrän jag igen flyttade, hit tili dig,
min .....

Hör du Elin, jag tycker det är bäst att du
kallar mig du. Mamma vore för mycket, och

Hcinolablomman. 13
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tant är för litet, för det låter så tillgjordt. Kal-
la mig Lisa och du. Just så kallar också Sala-
din mig rätt ofta, Saladin och en af hans bästa
hekanta, sora gick hos honora ofta och imellanåt
trakterade oss med violoncell, du vet väl en så-
dan der stor basfiol, sora ingen menniska kan
halla raot bröstet och spela på, utan den stär pä
golfvet mellan spelmannens knän och låter sora
jag tycker bättre än små fioler, sora gnälla så
högt, Hör du flicka, hvad felas digl Du tycks
inte vara road af att höra hvad jag har att he-
ratta ora din brors bekanta. Nå det är heller
ingenting märkvärdigt, att hän kallar mig vid
namn.

Hette den spelaren Lennart Lärka 1?
Atminstone kallade Saladin honom Lennart

och när det var mycket väl «fröken Lärka.»
Hvad tyckte Lisa om Lennart Lärka?
lnte så mycket som om Saladin, soin är

mycket gladare. Na, nog kan han ha värit bra
ändå, fast han var så melankolisk. Ack vet du
Elin, när han spelade, då kunde han få tårarna
fram i folks ögon. Det var så vemodiga toner
och så underliga. Man visste knappt hvarifrån de
komnio. Och ofta var det liksoin två eller tre
hade spelat. Eljest for han bort icke längesedan
tili Liibeck eller hvart det var. Man sade, att
han var olyckligt kär och derföre gaf studera på
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båten, och Tände sig tili musiken, som nog i mitt
tycke borde ge liksa god brödföda, som böcker-
na, eftersom alla menniskor förstå sig på att
tycka ora musiken, men blott några förstå sig på
böcker.

Hvem sade, att han var olyckligt kär?
Saladin var det inte, och jag viii inte så

mycket tro på hela skrocket. Men hans madam
berättade, att han brukade skrifva vers och hon
tyckte då, att han säkert var olyckligt kär. Men
är Elin då bekant med denne herre*?

Ja, vi äro barndomsvänner.
Det var roligt, huru många barndomsvän-

ner Elin består sig. Otto var ju också en sadan?
Ja nog var hän det också, men Hör

du, Lisa, tror du inte, att Lennart, fast hän var
melankolisk, kunde vara sä god åtminstone, sora
min bror Saladin?

Hör du Elin, hvad tänker du pä. Du bör-
jar så mycket tala om den der Lennart. Och
mi rodnar du, sora nyss var sä blek. Sanna mi-
nä ord, ora jag pästår, att det är för hans skull,
sora du gifvit korgen åt Otto, och att du håller
af Lennart alldeles för mycket.

Omedvetet och såsom en älskande qvinna plä-
gar, hade Elin ledt samtalet allt trängre på Len-
nart* område. Och när hon fann, att den vis-
serligen obildade, men goda och förständiga raa-
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dam Lisa afslöjat hennes hjerta och uppdagat
hennes hemlighet, var hon dermed mycket beld-
teu. Det pakoni lienne en omotståndlig lust att
få utgjuta alla sinä känslor, en lycka, hvaraf hon
aldrig än fätt ujuta.

Ja det behöfdcs icke mera många öfvertalande
ord af fru Lisa Sparfven, innan Elin förtrodde
allt det läsaren känner, såsom aftonen på Niemi-
lä, pianots inlösning af Lennart ra. ra.

Elins tina instinkt hade lärt tienne, att detta
icke var att vända sig tili orätt person. Fru
Sparfven var visserligen en obildad matfru, men
hon hade kansia och syrapathi för det varma
hjertats språk. Om hon sjelf i yngre är upplef-
vat dylika scener, är osäkei’t; så mycket bättre,
sä mycket raindre egoistiskt var, att hon kunde
känna sympathi och deltagande för hvad hon ic-
ke sjelf uppleft.

Nog tycks din Lennart vara en präktig poj-
ke och förmodligen värd en en sådan flickas kär-
lek. Men hvarföre skail du gräta, Elin? Nog
kan ni än få hvarandra; inte är hän jn rest tili
raåneu, utan här på jorden är hän ännn allt be-
skedligt.

Elin suckade och tryckte sin äldre väninnas
hand. Ehum menniskan fnllkoraligen bannlyst
hoppet, gör tillochmed det falska och bedrägliga
skenet deraf en godt i hjertat. Och man tryckev
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tacksamt dens hand, soin inkastat denna hoppets
skimrande, fast bleka stråle i själen.

Itedan hade ångfartyget anländt och Elins pap-
per voro «klarerade och segelfärdiga,» då Elin,
morgonen före afresans natt eller morgon, ha-
stigt sade tili frn Sparfveu:

Nej Lisa, det vore orätt af mig att antaga
de penningar du erbjudit. Tio rubel är nog och
för dem ger jag dig pant.

Och jag tar icke tillbaka den penniug, jag
engång lätit rymma fråa rnitt skåp.

Men jag säger dig Lisa, att det är orätt.
Huru kan det vara orätt att antaga en gåf-

va sora bjudes af godt hjerta'f
Just för att gåfvan bjudes af så godt hjer-

ta, är det orätt att antaga den af en person, åt
hvilken man gifvit ett blott halft förtroende.

Ett fuilständigare förtroende än det Elin
gaf åt mig om Lennart är svårt att tanka sig.

Men det kan finnas ett annat förtroende,
som jag är dig, min välgörerska, än mera skyl-
dig och det har jag ända tills nu förtegat. Jag
raenar förtroendet om min framtid.

Fru Sparfven tog sig en pris och sade:
lngen skyldighet är det, min goda flicka,

men om du viii vara så god och anförtro din vän
Lisa, huru du ämnar ställa din framtid, så var
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säker, att mitt öra skall vara bra spetsigt och hö-
ra på dig gerna.

Och nu berättade Elin för sin gamla förtrogna
om sin dröm och sitt deraf följande beslut.

Tro icke sade fru Sparfven att jag
det ringaste viii afråda dig från ett steg, som
tydligen är en himmelens skickelse. Dock måste
jag tacka dig för det du gaf mig detta förtroende.
Om jag fått höra din bana af andra menniskor,
så hade jag kanhända icke värit rätt nöjd med den.

Du tycker då inte rätt om skådespelarelif-
vet, goda Lisa? Tala rent ut för din vän.

Ja nog har jag i den vägen haft minä för-
domar. Men när Elin viii gifva sig deråt, så må-
ste det icke vara någonting elakt utan godt. Min
man, sora var en hei prest och magister (fast han
dog som ung och fattig) plägade ofta säga: «alla
stånd och yrken äro lika aktningsvärda. Ora per-
sonen, som utöfvar dein, icke är detsamma, är
det hans eget fel.» Min man tänkte naturligtvis
endast på sådana yrken, som ega ett öppet för-
svar af lagen, emedan de icke strida mot sedlig-
heten.

Hvad tänker Lisa om oskuldens faror?
Hvad jag tänker jo jag tänker, att man

kan ganska väl deia oskuiden i fastare och sva-
gare, och eedan jemföra dessa båda sorter med
kläden. På det finare klädet fastnar icke smuts
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och damm, raen det fastnar pä det grofva. Då-
liga naturer söka sig nog frestelser och en slin-
ka hr en slinka, fast hon ock vore en grefvin-
na, eller en nunna instängd i kloster. «Sora en
gör, så hän far« och «der aset ligger, klanka
nog korparna.»

Sraåleende at den trefliga gamman, tänkte E-
lin inora sig, att kärleken tili Lennart skulleblif-
va henne den starkaste sköld emot osknldens vå-
dor. Härpå tänkte icke fru Sparfven; hon ansåg
Elins höga oskuld och ädla barnasinne samt isyn-
nerhet hennes varma kansia för religionen vara
den bästa skölden. Och bäda hade de rätt, e-
raedan alla dessa egenskaper bildade ett sam-
manhang och ett helt. Elins kansia för Lennart
var icke af jordisk art; den utgick och närdes af
hennes religiösa sinne.

Hela natten hade fru Sparfven vakat vid den
oroligt slumrande Elins bädd. Klockan tre väck-
te lion upp lienne och snart följdes de at tili
ångfartyget.

I höst, när Saladin kommer hit
( , så får jag

väl berätta för honom alit? sade fru Sparfven.
Ja, men bed honom icke derom underrätta

Lennart, förrän raot slutet af hans kurs i Leip-
zig. Sådant kunde skada hans studier der.
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Stackars, stackars fiicka. Du viii låta ho-
nom börja tycka om de vackra tyska flickorna.

Elin har tili Lennart ingen rättighet. Jag
skall dock alltid älska honom.

Sedän den hederliga matfrun ännu såsom min-
ne af sig gifvit Elin några presenter, togs ett
<imt afsked,

När ångfartygets lijnl började att arbeta och
tlenna hafvets byggnad aflägsnade sig, sade fru
Sparfve'n, i det hon hviftade med näsduken, tili sig:

Ta mej tusan, jag ändå har arbetat och
släpat onödigtvis. Nu vet jag, åt hvem jag skall
lemua mitt lilla jordiska goda. Och i nasta som-
mar slår jag mig lös och reser tili Stockholm att
helsa på den kiira Hiekan.

Sålunda, min läsare, har ett intimt iorlndlande
uppstått eraellan den verkligen fina Heinolablom-
man och en rätt grof matfru. Oin du kare läsa-

re eller kanske hellre liisarinna värit iorf., niånne
du vågat låta sanningen ha sin gång 'i Manne ic-
ke du du lierat Elin med nugon fin, känslig fri-
herrinna eller någon rik och ädelmodig greiViiina?
Men i sådana fall är tillochmed icke ens sjejfva
Bulwer (nb. der lian onödigtvis visar sig fin) att
föredragas fraraför den okruserlige och således
nationelle Dickens. Quod intra parenthesin!
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Af sjelfva resans märkvärdigheter för Elin ve-
le vi icke nppteckna annat än Sveaborgs vallar,
Porkala ödsliga udde, Ingo, Pojo och Kimito vaek-
ra skärgårdar, Aho slott och domkyrka, Runsalas
ekar, solens uppgung pä Ålands haf sarat den ro-

raantiska segelleden tili Stockholm. Sedän lerana
vi Elin åt dess öde pä. ett är eller sä, och gä
i stället att se oss orn efter en person, som, derest
lian icke ständigt af oss frarahällits säsom en huf-
vudperson, säkert af läsaren bliivit förgäten.

May. XV.

Den frånvarande blir närvarande och spelar en rol!
med en vaeker tysk flicka.

Leipziger musikkonservatorium öppnades första
gången om päsken är 1843 under medverkan ai'
dcn verldsberörada korapositören D:r Mendelssohn
Bartholdy ett nam», som i väsendtlig måii bidrog
tili det Stora förtrotnde inrättningen vann redan
vid dess första öppnande. Eleverne voro dä fyr-
tifyra, livaribland elfva fruntimnier. Vid början
af dess andra semester hade elevernas antal vu-
xit tili sestio livaribland ijorton qvinnliga; och
sedän dess fortfor elevernas antal ständigt att
vexa, åtminstone så liänge Mendelssohn der kunde
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lefva och verka. Huru dermed efter hans död
(1848) förhållit sig, aro vi okunniga om.

Inrättningens ändamål är att gifva eleven till-
ialle att inhemta en gruudlig kännedoin om alla
de ämnen, som aro nödiga för en bildad rausi-
ker. Liksom alla publika anstalter eger den fram-
för de privata den fördel, att genom lleras del-
tagande i sarama studier en sann (rausikalisk)
«esprit» lifvas och väckes hos lärjungarna, att deg-

se uppfordras tili flit och tallan, satut att den
blifvande konstnären oförmärkt undgår ali ensi-
dighet hvarföre rnan raed eller utan skäl van-
ligen vill beskylla autodidakten.

Den theoretiska undervisningen bestär nti en
fullsiändig kurs i musikens och kompositionens
theorie, hvilken fulländas på tre år och äfven är
indelad i trenne klasser. Hvarje år vid påskti-
den börjar en ny kurs, dä nya elever kunna vin-
na inträde. För fjerran boende utländningar lem-
nas dock tillträde äfven vid Michaeliseniesterns
början, ifall de ega så mycket theoretisk kanne-
dotn, att de aro i stånd att sluta sig tili den re-
dan framskridna undervisningen.

Sådana elever, hvilka redan besitta tillräckliga
theoretiska förkunskaper och annars hafva rika
anlag, kuuna dock, såframt de genagt vid sitt upp-
tagande invisas tili de högre klasserna, afsluta
gin kurs på mindre än tre år.
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LiiVet i Leipzig är för rausikeleven icke just
mördande dyrt. Arsafgiften tili Institutet är åtta-
tio Tlialer (obetydligt mer än 80 rubel silfver)
utora en obetydlig inträdesafgift. Föröfrigt kan
han med något hushållning komina tili rätta med
100 Tlialer per år.

Den läsare, som i dessa stycken viii hafva när-
mare underrättelse, må ifrån Tyskland reqvirera
«Das Conservatorium der Musik in Leipzig»
en brochure, som fas «gratis och utan ali slags
betalning.»

I afseende å vår berättelse kan detta vara nog.

Det var i början af Augnsti Lennart Lärka på
jernväg befordrades tili staden Leipzig. Hjertat
slog högt för den nnge mannen, när lian inträd-
de i detta den tyska bildningens liufvudsäte för
musik, bokliga ämnen ra. m.

Lennarts mening var atldeles icke den att för
sin knrs behöfva trenne år. Hän vågade tro, att
i fall för en flitig elev, sora icke mera är minder-
ärig, denna långa lärotid verkligen är nödvändig,
bar lian antingen vid sitt inträde värit fullkorali-
gen okunnig eller ock brista lionom anlag.

Denna åsigt vågade lian yttra för en af sinä
blifvande lärare, rausikdirektorn (numera organi-
nisten i Köpenhamn‘l) Niels W. Gade, hvilken
halft bifallande smålog tili anniärkningen och
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medgaf, att en stor del af de utgående elevernc
verkligen visat sig ega mindre goda anlag, oak-
tadt de inycket riktigt genomgätt fullständig kurs.

Som Lennart iprivat väg närmast slöt sig- just
tili tienne Gade, tog Gade sig friheten att äfven-
väl i privat väg börja examinera vår hjelte. Ut-
gången af examen visade den gamla sanningen,
att den som är litet stursk på sig, vanligen äfven
liar dertill skäl. Lennart visade för Gade, tili
livurs egentliga fack genomseendet af kompositio-
ner vid Musikkonservatorium äfven hörde, några
sinä kompositioner för piano. Der voro nagra
fel, bestående i nagra otillåtna oktavföljder, livil-
ka Gade dock, när Lennart föredrog sångerna
vid piano, förklarade icke stöta känslan för det pas-
sande sarat kumia anses för blotta fördubblingar.

På efterfrågan framvisade Lennart nu också
några instrutnentalkorapositioner, vid hvilkas här
och hvar djerfva partier Gade skakade betänkligtpå
hufvudet och inenade att det der icke kunde la-
ta bra. Isynnerhet hade han anmärkningar emot
liornens behandling, att de blifvit nog ofta an-

vända vid alltför stora modulationer ur tonarten,
att de här och hvar voro för liöga etc.

Lennart tyckte att Gade icke säg nt att vara
en farlig eller oressonabel raan och lian företog
sig det djerfva orådet att försvara de flesta af
de häcklade partierna. Oaktadt hän härvid före-
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tcdde icke grunda insigter i det finare af musi-
ken, tyckte Gade just icke synnerligen om det-
dcr. Ilvilken lärare skulle heller det? lian
menade, att det icke såg ut som om herr Lärka
vore en lämplig elev, en som ville mästra sinä blif-
vande lärare och han alrådde honom ifrån hela
anstalten.

Lennart å sin sida missnöjd tog sin liatt ocli
käpp aflägsnade sig så skyndsamt, att lian tilloch-
med qvarglömde sinä styeken hos Gade.

Detta var följden af hans första musikkonfe-
rens. Början såg stygg ut, men Lennart tog dock
modet på sig och tågade följande morgon tili
Gade igen.
- Min herre komraer troligen att hemta sinä

qvarlemnade kompositioncr sade den hygglige
dansken småleende; men jag ber ora att de
ännu få ligga hos mig några dagar. I går lär det
ha sett ut, sora skulle jag glömt, att meningsstrid
är ganska väl tillåten i privata frågor, men om
min herre icke blifvit så jag vet icke livad jag
skall kalla det utan i god ro härdat afto-
nen ut, tror jag min herre icke haft skäl att sä-
ga, det Niels Gade i musiken icke tål motsägel-
ser. Musiken har under de sednaste decennierna
omgestaltat sig så, att snart nog en ny harmoni-
lära är af nöden. Men vi muste tillsvidarc åtnö-
ja oss med sadan harmonilära vi ega och tili
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hvars bildande dock många hundra års sträf-
vanden bidragit. Men sätt er, min herre, och
var hos mig alldeles sora Aemma.

Gade tog Lennarts kompositioner i handen och
sade:

Jag spelade igenom era sångkompositioner
i går aftse och var lycklig nog att tili gäst få en
musikus med utmärkt god röst. Ni skulle ha
bordt höra dem. De äro mycket vackra. De ä-
ro äfven egna i sitt slag, ja de äro originella.
Musik af den tonfärgen har jagicke hört förr
Likaså originella äro era instrumentalkompositio-
ner. Med små ändringar, dem ni ville tillåta mig,
skola vi få dem att lata bra vid nasta abonne-
mentskonsert.

Nej, nej, sade Lennart; fast jag tog
mig friheten att försvara enskilta partier, der jag
hade hålltag och utgångspunkt, kan jag dock
omöjligen anse denna ofärdiga symfoni vara nå-
got så dugligt helt, att den kunde uppföras i
verldens måhända mest bildade musikstad.

Ah, lemna ni er hari at Niels Gades smak.
Detaljerna kunna vara felaktiga; det heia är för-
träffligt. Och det är originellt. Det behöfs nå-
got bindande vid den musikaliska vattsoppa, hvar-
med vi ofta nog öfversvämmas.

Lennart hade således ändå icke vändt sig tili
orätt man. Gade blef hans beskyddare och det
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var då en, som dugde. Finge hvarochen talang-
full konstnär sådana!

Genom Gades mäktiga förord blef således det
hittills färdiga i symfonin uppfördt. Publiken visste
icke hvad hon sknlle säga. Musiken var högst
anslående, men tillika så freramande. Man blef
förtjust, men man iindrade än mera. Derföre
skallade heller inga applåder. Det var blott en
stum sympathi.

Några rnusiklejon visste heratta, att koraposi-
tionen var af en utraärkt tonsättare (kanske Ga-
de‘?) som denna gång ville uppträda under ano-
nyraitetens slöja.

Genom Gades mäktiga förord var det äfven
som Lennart, hvilken redan tagit notis ora hvad
i de tvä första klasserne lärdes, genast flyttades
upp i den högsta. Hän motsvarade de förhopp-
ningar raan fåstat vid denne nnge man ifrän björ-
narnes och Wäinämöinens land.

I den praktista afdelningen hade hän ingen an-

nan lärare, än C. F. Becker i orgelspel. Sknlle
lian hunnit raed, eller kanske rättare sagdt vår-
dat sig om violinspel, hade hän haft att göra med
den berömde Ferdinand David. Men Lennart an-
säg icke fiolen för ett oundgängligt instruraent att
praktiskt kanna. Hän så att säga kringskar fio-
len, då hän var en praktikus på violoncell, flöjt
och klarinett. På det första instrumentet ansågs
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lian för en sadan virtnos, att efter bortnötning
af några egenheter lian icke der hade något att
lära; på de två sednare var lian åtminstone en
otadelig orkesterpelare. Härigenom slapp lian att
utbetala något arfvode åt extra liivare.

Emedan vi en gång kömmit att anspela lians
kassa, bör tilliiggas att denna stod sig så bra, att
lian alldeles icke Lehöfde skrifva efter den för
lians räkning stående summan der i hemlandet.

En paragraf uti konservatoriets disciplinrege-
rncnte säger väl, att ingen elef, nnder tien tid
lian tillhör inrättningen, får uppträda hvarkcn
som sångare, solospelare eller i orkester. Men
ifrån dctta stadgandc kan dock erhållas dispens
på någon resp. lärares önskan.

En sadan agent för Lennart blef Gade. lian
utverkade åt denne medellöse och hoppgifvandc
elef rältigheten att få halla konsert i några små-
städer i Leipzigs grannskap. Dessa blefvo väl icke
särdeles gifvande i allmänhet att tala, men för
en fattig elef kändes det dock bra nog. Dermed
betiicktes åtminstone ett urs kostnader.

En annan inkorastkälla, soin icke ens i statu-
terna var förbjnden, öppnadcs af Lennart, tiu. lian
började att gilva lektioner i säng. Som hän var
raycket billig i sinä fordringar och derjemte var
en af de fä sånglärare, soin lära sä, att der äf-
ven blir ndgonting lärdt, lick lian en rätt artig
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hop elever. Ett pris af två «gute groschen»
(~ 8 kop. silfver) per tirame är vai så lägt, att
man knappt täcks tala ora’et, men när man har
sinä tolf elever på en gäng, gör det dock en
Thaler i tiramen. Och sex sädana timraar i vec-
kan göra obestridligen 6 Thlr.

Häraf följer, att Lennart tiilocbmed kunde
lägga på kistbotten hela hopen. Vi skola såle-
des icke mera bry oss om hans penningeaffärer,
utan öfvergå tili intressantare och mera hjertrö-
rande saker.

Lennart var inackorderad hos en medelålders
fru emot det billiga arfvodet alls oin alls af nit-
tiosex thaler. (Ater en penningeafFär, men nu
också slut dermed).

Denna medelålders fru var egentligen en för-
svarligen ung enkä om trettitre är. Om denna
dam äfven velat göra sig skyldig tili den egenhet,
som gunås såvisst lika ofta torde vidlåda unga
enkor som gamla flickor, den forlåtliga och stun-
dom nödiga svaghet att vilja heta yngre än mau
är.... hade hon det dock icke kunnat, ty hon
var försedd med en fullvuxen dotter, hvars ål-
der, den dottren tillsvidare snarare sökte öka
än minska, tilltog i en arithmetisk progression,
underbart öfverensstämraande med modrens. Dess-
utom visste alla naboer, att fru Lenz blef gift i

Heinolatlommaa. 14
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sitt sjuttonde år; det hade säledes värit tili och
med riskabelt att söka eraancipera sig från en
ålder, hvilken samrnanlagd med dotterns, ifrån
dess synligblifvande på jorden (det hela 16y3
+ 16332 /36 5) på ett underbart sätt råkade att blif-
va trettiotre år och sjuttiofem sarat ett tredje-
dels dygn.

Emellertid såg äfven modren ännu så hra ut,
att man kunnat taga henne för dottrens äldre
syster. Verkeligen kailades de ocksä i Leipzig:
«de bäda systrarne.» Båda hade de samraa namn
sarat voro af ungefär sarama utseende, dock med
nyanser, förorsakade dels af olikheten i ålder dels
af slurapen.

Bådas ögon voro raörkgrå, Stora och lifliga.
De voro dessutom af en egenhet, som vi icke ve-
ta rätt benämna. Det var väl icke det slag af
ögon, sora Crusenstolpe tillskrifver Lovisa Ulrika
af Preussen; nej , det var icke brandenburgsJca
ögon, icke sä skarpsinniga och befallande
skulle läsaren förstå oss, derest vi vågade kalia
Minchens, mars och dotters, ögon för tyska ö-
gon. Ja Minchen Lenz och Minchen Rosa Lenz
hade i sanning tyska ögon. I dem fanns tränad,
ett ytligt svärmeri, eV god portion godhet o. s. v.
Dock var tränaden och svärraeriet raera öfvervä-
gande hos modren, hos dottren godheten, förädlad
dessutom genoni en liten skähnskhet eller humor.
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Föröfrigt hade båda att framvisa ett långt,
svart hår, fylliga rosenkinder, en fin grekisk nä-
sa med thy åtföljande liten körsbärsmnn. Tili
vexten voro de «schlanka» och yppiga på en gång.
Den fyllighet eller «embonpoint,» som modren
höll på att bekonima framför dottren, sökte hon
orasorgsfullt förekorama genora ett förnnftigt an-
vändandc af snörlif.

Sålunda utrustade af naturen liknade de båda
Lenzarna just ett par aptitliga tyska äpplen. Min-
chen Rosa var ett äpple i den sraakliga tidpunkt,
då ännu en och annan kärna är på ena kanten
hvit; Minchen den äldre deremat visade för dis-
sekerknifven endast mörkbruna kärnor. Dock var
delta äpple icke raaskstunget eller anfrätt, icke
löst eller svarapigt, utan det var blott mycket
moget.

Sådana voro de qvinnliga figurer ödet behaga-
de ställa i vägen för vår Lennart för att få ho-
nom att besegra sin dåraktiga kärlek tili Elin.

Det ville dock icke rätt gå. Förklaringen här-
till raaste sökas deri, att de båda Lenzarna icke
arbetade med förenade krafter på den enas fram-
gång, utan de opererade, så mor och dotter de
voro, emot hvarandra.

Dåraktig kallade vi Lennarts kärlek tili Elin
och vi vele hoppas, icke utan skäl. Är icke den
man dåraktig, som utan att hafva den minsta an-
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ledning tili hopp, dock hänger fast med sin kär-
lek vid dess förra föremål*?

De romanskrifvande psykologerna vilja äfven
veta, att fortfarandet af en sadan kärlek är rentaf
omöjlig. De påstå, att kärlekens lampa dock be-
höfver någon påspädning af hoppets olja.

Lennart arbetade äfven manligt på, att förstö-
ra sin obelönta låga. Och aldrig är ju detta ar-
bete tacksammare, än då ödet i stället för en
vacker ilicka, har att ställa en annan i reserv.

Denne andra i reserv kan man väl förstå blef
icke modren med alla dess behag utan den ung-
domsfriska och skälmska dottren.

Minchen, eller Röslein, såsom modren tili åtskil-
näd för Lennart, (med hvilken hon jultidenpropone-
rat duskap, såväl mellan honom och modren, som
honom och dottern) numera helst benämnde hen-
ne Röslein var en af Lennarts elever. Det
passade så väl, att han gaf henne lärdomen, då
hon gaf honom sitt piano att studera vid.

Röslein var en af Lennarts elever och dertill
en af de bästa och tacksammaste. Hennes röst
var både stark och ren, dertill inlade hon deri
äfven kansia isynnerhet då hon i enskilta
lektioner sjöng solosånger för Lennart. Och den-
ne var icke döf härför.

Engång efter en lektion sade Röslein:
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Det är så underligt att kalla Lennart du.
Jag skulle ha lust att börja kalla dig herre och
«Sie» igen.

Hvarföre det då, goda Röslein*}

Jo vet Lennart, efter det der slädpartiet,
då vi upplifvade dina nordiska minncn och hyrde
oss bjellror, ja efter det slädpartiet när
mamma proponerade duskap med dig, så var det
tror jag inte mammas mening, att du akulle blif-
va du med mig, fast du tycktes ta det så och
ville förekomma henne. Mamma tycker, tror jag,
att jag är för ung att blifva du med en gamraal
man, såsom du, som snart kan gifta sig.

Men det var ju jag, som proponerade du-
skapet och det borde vara än bättre, än om
Minchen din moder viii jag säga
gjort det.

Du har visst rätt, Lennart, och inte tycker
jag heller, att det är så fasligt stor skillnad i ål-
der mellan dig och mig, fast mamma kaliar dig
en gamma! och stadig ung man. Ty ser du, om
vi räknar åren, jag är sexton, du är tjugutvå....
är icke du 5å?.... nå, det är bara sex års skill-
nad. Men mellan dig och mamma är det, låt mig
se, hela elfva års skillnad. I mammas ställe skul-
le jag aldrig gifta mig med en så mycket yngre
kari.

Tokiga Röslein, hur talar du sådant?
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Jo ser du Lennart, tror du mamma intc
gerna skulle ta dig. Vet du jag tror bestämdt,
att mamma tycker om dig. Men du ma väl inte
våga bli min styffar!

Din styffar o nej, sota Röslein. Långt hell-
re

Han ämnade säga någonting mer, men då stod
Elin liflig och klar för hans själ. Han sökte för-
jaga denna bild, men bilden vek icke.

Långt hellre? sade Röslein; livarföre
afbryter du dig. Och se, hur du blir blek. Len-
nart, gode Lennart, Röslein går bort från dig,
om du är så der.

Nej blif qvar, Röslein. Lemua mig icke.
Hvad var det vi talade 1?

Jag mins det icke mera sade Röslein
förvirrad; Hör du Lennart, tycker du om
mamma 1?

Hör upp Röslein med sådant tokigt tai.
Är det tokigt, min gosse 1?.... Men vet du,

nog tror jag, att mamma håller af dig mjcket.
Och jag tror Minchen är svartsjuk på raig.
Ser du derföre ville hon inte, att du skuile bli
du med mig. Men Lennart, se hän var snäll mot
Röslein.

Hade Elin icke nu vai-it fränvarande och för-
lorad för Lennart, föga skuile hän dä tyckt om
detta barnsliga, naiva och omedvetna (?) koketteri,
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raen hon var borta, och lian var icke omissnöjd med
den lilla förtrollande saclisiskan. Lycka, att E-
lins bild ändå så pass liflig stod för hans själ,
att lian icke vågade säga nägonting öppet om
kärlek. Men dervid var redan ett visst bemö-
dande.

Beprisade osknld hos döttrarna af «das grosse
Vaterland!» Beprisade «Binfachheit und Unbe-
fangenheit,» raåste vi raäla er sai!

Om denna berättelse af ödet är bestämd att hin-
na höjden af en tysk öfversättning, bedja vi alla
de tyska författare. sora se den tyska qrinnan i
det klaraste Ijns, ödmjnkast ora föriåtelse.

Kap. XVI.

Fortsättning af striden mellan mor och dotter.
Ett bref från Saladin.

En dag, sedän Röslein en god stnnd efter den
privata lektionen suttit jcrate Lennart vid pianot,
inträdde modren:

Det kan vara tid pä för dig, Köslcin lilla,
att lemna herr Lennart litet ro tili hans studier.
Gå dn och studera din «Lutheranisraus.» Jag
tror du icke är så fast i den som en skriftskole-
gångerska det borde.

Ah mamma, nog kan jag min lexa i katke-
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sen och Miillers förklaring dertill. Jag har hit-
tills icke ännu klickat för pastorn pä en enda
bokstaf.

Så kan du klicka denna gång sade mod-
ren småförtretad i det yttre, men kanske riktigt
ledsen i det inre; gä, säger jag dig. Det pas-
sar sig icke för en liten flicka, som har så vig-
tigt att tanka på att konversera («med en
ung man,» ärnade hon tillägga men hejdade sig)
och vara olydig mot sin raor.

Sedän hon blifvit ensam med Lennart, sade
Minchen:

Ungdomen har blifvit så irreligiös nu för
tiden. Har den icke, Lennart 1?

Kanhända smålog Lennart, som inom sig
tänkte, att menniskoslägtet i afseende på elakhet
och hrist pä kansia för religion, stätt på ungefär
samma poeng sedän Adams tider.

Det göra de nymodiga franska roraanerna.
Jag ärnade halla Rösleln alldeles ifrån den lek-
tyren; derföre lät jag henne icke lära sig fran-
ska, men tyskarne ha hittat på att öfversätta dem.
Och Röslein har läst sådana ändå.

Men skulle det icke gått an att halla Rös-
lein ifrån en lektyr, som Minchen häller farlig?

sade Lennart torrt.
Bäste Lennart, inte hade jag heiler hjerta

att bevaka raitt barn som en fånge. Och sen sä
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fordrar den förvända bildningen att litet häri föl-
ja med sin tid. Om Röslein nu skulle inträda i
ett sällskap af jemnäriga, som frän perm tili perm
känna «Parisiska raysterier,» «Grefven af Monte-
christo» och dylika, så skulle alla anse henne för
en stor tossa, om hon hade intet att påstå. Har
jag icke rätt, bäste Lennart?

Nu är att märkä att ordet bäste, som just icke
i Svenskan betyder så mycket, i tyskan beqvämt
kan öfversättas med ordet IxcbtV, ett ord, som är
mycket mångtydigt och äfven kan öfversättas med
älskade. Det der Iteben jerate alla dess slägtin-
gar, är dock i tyskan ett rätt präktigt och mång-
tydigt ord.

Jag vet icke sade Lennart; nog lär Min-
chen ha alldeles rätt.

Med mycket större ömhet i rösten sade nu
Minchen:

Ja, jag kan förstå, att sådant icke intres-
serar dig, dig, som har så mycket högt och stort
att tanka på. Ack berätta för mig åter om ditt
Finnland, som genom dig blifvit mig så kärt.
Tala om Fäijäne och dess stränder.

Lennart hade ofta med kansia, tillochraed pa-
thos omtalat sitt fädernesland och Päijänäs dunkla
väg. Men det var nu något i Minchens väsende,
sora icke alls behagade Lennart. Nyss hade hon
temligen tydligt för honom, som genom den för-
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rädiska dottrens ord blifvit gjord uppmärksam, vi-
sat, att det var närä nog svartsjuka, som koin
henne att afiagsna llöslein ett aflägsnande,
som Lennart i och för sig sjelft det må vi
medge icke tyckte om, men ännu mindre,
emedan efterträderskan var llösleins mor, liv il—-
ken uti behag var nnderlägsen, rnen i flärd ocli
koketteri vida öfverträffade dottren.

Och för det andra var det nu i liennes röst ett
något, som koni Lennart att rysä och hantänkte:

Det är då derföre jag kömmit tili dessa
orter, för att plågas raed en sadan menniskas
kärlek'? Han sade:

Jag känner i luften, att jag icke nu kunde
tala väl, så väl, sora mitt fosterland det för-
tjenar.

Nå du må låta bli att tala, kare Lennart.
Det hvad du redan förut taiat om Päijänä, står
dock qvar i mitt minne, lik urnan på hjertats
graf.

Läsaren behagade veta, att Minchen Lenz var
en teraligen passionerad romanläserska och att
det just var hon, som infört de franska romaner-
na i huset, samt lärt sin dotter att börja tycka
ora dem. Stundom, isynnerhet när hon hade
migrän (en halft föregifven sjukdom, hvaraf den
unga enkan ofta var besvärad) hade hon sin Ros-
tein, sora då ännu kallades Minchen, att för sig
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nppläsa strofer ur Eugene Sne, Ralzac, Victor
Hugo; när bon dcremot var piggare, läste lion
sjelf (på franska spiäket, sora Röslein icke kän-
de) roraaner af Jules Janin, George Sand och
när det ville rätt väl tillochraed saker af Paul de
Kock och Pigault le Brun (!). Dock måste raan
henne tili rättvisa inedge, att dottren aldrig fick
se ens litelbladen tili dessa tvä sistnämhda pas-
sagerare.

Det var således icke så underligt, om Röslein
äfven började läppja på den sota roraandrycken.
Det var dock lycka, att lion började härmed sä
tidigt, d. v. s. redan i det tionde äret, hvarige-
nora hon blef temiigen härdad eller förslöad e-
mot den onda verkan förföriska roraaner pästås
ntöfva på qvinnan, dä hon först gör sitt inträde
i lifvet. Dock kunde Röslein icke hindra, det
hon ju kände diverse romanknep, sådana sora att
raed ganska oskyldig min utsäga rätt djerfva sa-
ker och att låtsa som sjelfva barnasinnet och o-
skuldcn dikterat dera.

Sålunda var det saratal vi nyss sett lienne föra
raed Lennart på långt när icke så infantilt, som
kanske äfven Lennart trodde. Nog var der en
liten beräkning raed. Flickan var i sanning ick6
så omedelbar, som poeterna älska att tro sjut-
tonåriga vara. För henne passade det ingalanda
att säga tili sig; «Hvad önskar jag, hvad vill jag,
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hvad tänker jag iippå"?»
visste ganska väl, att hon var förpickad i Len-
nart, fast hon låtsade vara okunnig derom.

Med skäl kan läsaren önska sig någon beskrif-
ning om Lennarts yttre menniska, då han i hast
blifvit en sadan romanhjelte. Vi hafva verkligen
värit något försumliga med denna beskrifning.

Äfven nu vele vi vara något knapphändiga här-
uti. Lennart var öfver medelmåttig längd, hvar-
ken smal och spinkig eller tjock och klumpig.
Hans ansigte var, ehuru icke regelbundet, dock
rätt vackert; deri var någonting tilldragande och
imponerande. Ögonens uttryck vittnade om sjä-
lens djup. De voro stundom genomträngande,
stundom milda och lekande. Pannan, som var vac-
kert hvälfd, samt både hög och bred, skulle ha
förtjusat sjelfva Gall, som här funnit musikens
organer (närmast tinningarna) särdeles framståen-
de och utmärkta.

Hvad som derjemte mycket förtjusade vara
sachsiska skönheter var hans ljusgula nordiska
hår, hvilket när det var långt och det var
så vanligen bildade lätta lockar nederst vid
kinderna.

Efter dessa små utflygter om vara damers ro-
manbeläsenhet samt vår hjeltes yttre menniska,
yilja vi återgå tili det «tete ä tete,» som efter
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Rösleins afhysniag ur rummet uppstod emellan
Lennart och Minchen.

Uppå Minchens säkert ur franska romaner lå-
nade fras om urnan uppå hjertats graf, kunde
Lennart, hapen blefven, icke stort annat svara än
tiga. Tänkande på Elin suckade han derjemte
helt lätt.

Denna suck anslog Minchen på det högsta. Na-
turligtvis raaste den gälla henne. Hon hviskade:

Ack hvad jag gerna ville se det land, som
sett dig Lennart födas. O att jag på fantasiens
vingar finge sväfva dit; jag förstode dig än bätt-
re då.

Ack Minchen, mitt land är fattigt i hög
grad. Den, som sett sådana folkrika och vältnå-
ende byar, sora här i Sachsen, skall anse Finn-
land sora en öken.

Låt vara en öken, öde på raenniskor, men
rik på naturskönheter, dera vi i Sachsen icke
veta af.

Ah, här i Sachsen han j ju ert «Schweitz,»
dit jag gerna ville komina. Ty det skall vara
storartadt.

En öcken talade Minchen liksom tili sig,
utan att märkä eller låtsa märkä Lennarts sista
ord; en öcken vore det ock en verklig
öcken, ett sandhaf utan lif och omvexling, skulle
det dock vara
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Hvad menar Minchen det skulie vara?
Det skulie vara en himmel med dig.

Undra då, om jag ville följa dig tili din roman-
tiska öcken. Finland.

Brydsamma ställning för en tjugutvåårig yng-
ling! Hvad skulie han säga, hvad företaga sig?
Ganska perplex lät han handen, som den förpic-
kade qvinnan fattat, hvila i hennes och hvad han
sade, var icke särdeles fiffigt:

-r- Jag förstår icke, hvad som kunnat be-
veka Minchen tili en sadan hur skall jag
kalla det

Hvad som bevekt mig tili detta steg, viii
du säga. Och Minchen skall förklara det för dig.
Jag insåg en tjugutvåårig ynglings blyghet och
jag har velat hjelpa dig på trafven, min älskade.

Jag kan på det der svara alldeles ingenting
sade Lennart ändtligen beslutsamt och tagan-

de sin hand bort ifrån Minchens.
Du har då icke förstått mig?
Jo, jag har förstått dig ganska väl sade

Lennart, tog sin hatt och käpp och leranade
rummet.

Inorn sig skrattade han och tänkte, huru älsk-
värd han i hast lär blifvit, då denna vackra enkä
ville öfvergifva sitt bildade och rika land för att
fly med honom tili det fattiga Finnland. Och i
samma detta Finnland hade funnits en, som allde-
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les icke behöft öfvergifva sitt fädernesland, för
att med honom bygga och bo. Men Elin aktade
icke på hans kärlek."

Han skjöt raskt ifrån sig tanken på Elin, och
började tanka på Röslein. Äfven ora han kom-
rae att älska henne med den styrka, som han fö-
reställde sig böra vara kärlekens natur, såg det
ut se och så med framgången af denna kärlek.
Att hans låga blefve obesvarad, var han oblyg
nog, att icke antaga äfven från Rösleins
sida hade han märkt nog mycket, ja så mycket,
att han måst vara ett anspråkslöst våp, för att
icke finna, huru högt hans aktier stodo. Men en
sadan kärlek komme att begynna under ganska
olycksbådande auspicier. Betänk då: rivalitet
mellan nior och dotter, . hvilken svår och qvistig
belägenhet!

Dock hade den lilla Röslein så många förföri-
ska partier, att tanken ganska gerna dröjde vid
henne. Ilon var vacker och nätt; hon dansade bra,
spelade och sjöng med behag och slutligen
hon var icke alldeles fattig på «Geld.» Modren
egde utom sin nätta stadsgård derjemte pengar
på räntä. Med två å tre tusende Thaler kunde
Lennart lefva såsom en ganska sjelfständig musikus,
och utan att behöfva besväras af fattigdomens
själen och snillet nedtryckande boja. Uå kunde
hän egna sig med kraft och Uit åt sin konst.
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Skall rnan förlåta vår nuvarande hjelte dessa
tili en del praktiska tankar, då de likväl helgades
af konstens raål? Huru mången raan har icke,
sedän hans första kärleks illusion gått i rök, blif-
vit så piaktisk, att han gift sig med blott pen-
ningen tili mål, obekymrad om hans Ijufva äkta
hälft föröfrigt var ett troll. Lennart tänkte pä
penningen blott för att verksammare kuuna lefva
för konsten. Och att. ban derjemte fått en nätt
och söt ilicka, «var det ett ondt deri?» Nej tvert-
om ökades härigenom penningens poesi och min-
skades dess prosa.

Men huru få modren ur vägen? ....Nej, för
ali del, icke henne ur vägen utan endast hennes
kärlek. Det torde kanske blifva svårt.

Eanske dock icke så särdeles svårt tänkte
Lennart vidare; jag har förmodligen den för-
månen att spela henues minst tjugunde Hamina;
hon är väl rätt van vid att glömma. Och hennes
kansia för min ovärdiga person är naturligtvis ic-
ke så djup, att icke den bäcken försinar. Jag
viii hoppas, att ömheten för Röslein äfven skall
förhjelpa henne tili den kylä, som för mig vore
särdeles angenäm och värmande.

Sålunda var vår hjelte (nemligen den äkta och
veritable) på vägen att på ett eller annat sätt
falla offer för «de vackra tyskornas» behag. Mån-
ga dagar hade icke mera behöfts, innan hans öde
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värit afgjordt och lian sjelf, tro vi, bunden vid
Ilöslein. Men i detta fall hade denna berättelse
knappast blifvit rätt romantisk, ja troligen oskrif-
ven, eraedan titelbladet icke får ljuga.

För att således förekomma dessa svåra om-
ständigheter behagade det slumpen attstyraLen-
narts steg tili Hans Kongi. Sachsiska Majestäts
postkontor. (Leipzig är icke en så stor stad, att
der ailönas ordentliga brefbärare, utan, så framt
man icke gjort ackord på postkontoret, är man
tvungen att afhemta sinä bref sjelf. Hvilket tili
efterrättelse länder isynnerhet dem, som icke vä-

rit i Leipzig, eraedan de icke kunna beslå oss
med lögn).

Der fann Lennart ett bref, som qvarlegat på
posten redan ett par veckor, emedan han temli-
gen nyss bekomrait ett bref från Finnland och
icke åter hoppades på ett dylikt.

Glad, högst glad blef han, när han kände Sa-
ladins stil på konvolutet. Han skyndade sig tili
en temligen enslig alle, der han ostörd kunde
läsa brefvet.

Heinolahlomman. 15
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Kap. XVII.

Brefvets innehåll och verkan.

Lennart hade icke tills dato bekommit något
bref från Saladin, oaktadt han redan för tre raå-
nader tillbaka tillskrifvit denne och beklagat sig
öfver hans långa tystnad. Med så mycket stftr-
re begärlighet kastade Lennart sig nu öfver bref-
vets innehåll, hvilket han bokstafligen ville sluka.

Det gick dock icke så lätt för sig, att döma
efter de tätä nppehåll han gjorde, innan han knn-
de fortskrida med läsningen, samt de suckar, som
då och då höjde och sänkte hans bröst.

Brefvet började med en förklai-ing öfver Sala-
dins tröghet och föga ordhållighet. Orsaken der-
till var den, att en person, som läg hans hjerta
närä, förbjudit honom att brådska med vissa un-
derrättelser tili Lennart och att han, hellre än
att skrifva ett bref innehållande indifferenta och
Hkgiltiga ämnen, valt att icke skrifva alls.

Sedän hänvisades Lennart tili en medföljande
biljett, som skulle gifva honom upplysning om
orsaken tili Saladins tröghet att låta höra af sig.

Den medföljande biljetten innehöll det bref tili
Saladin, som Elin skref der på gästgifvargården
vi minnas.

Slutet på Saladins bref lydde:
livet du hvar Elin vid sin ankomst tili
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Helsingfors förstod att vika in? Hos vår ge-
mensarama vän, den hederliga fru Sparfven,
sora icke kan nog loforda henne. Jag tror
fru Sparfven känner mera om Elins försvin-
nande och vai af bana, än hon tiilsvidare be-
hagat raeddela mig. Så mycket sade hon
blott, att Elin for tili Stockholm och att hon
derstädes icke lider någon nöd. Derom un-
derrättade mig äfven ett bref från Elin tili
fru Lisa, hvaruti hon i högsta korthet tackar
sin «välgörerska» och säger. att hon haft fram-
gång i sitt förehafvande. Hon bad fru Sparf-
ven visa brefvet åt mig, «som icke flck bli
ond öfver så knapphändiga underrättelser.»
Snart skulle jag få veta mera. Vi
äro således båda i lika okiinnighet om Elins
öde. Måtte det vara lyckligt! I denna ön-
skan äro vi säkert båda ense, ty om du äfven
icke mera med ömmare känslor tänker på E-
lin, är det väl dock med vänskapens varmaste.»

Brefvet slutade med några nyheter, som för
läsaren icke äro af någon vigt.

(Läsaren finner, att fru Sparfve'n, oaktadt hon
icke blifvit nekad sådant af Elin, dock icke ännu
fann för godt att i sanningen inviga Saladin.
Den goda frun hade sinä beräkningar, bland an-
dra äfven den, att Elin först måste bli så fast i
sitt nya stånd, att Saladin, äfven om lian ville,
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icke mer kunde locka henne derifrån. I sinä
misstankar om Saladins fördomar misstog sig dock
fru Sparfven, liksom nastan Elin hvilket
Saladins fördomsfrihet tili favör meddelas. Sjelf
hade fru Lisa i hast afkastat alla förklenande
tankar om skådespelarelifvet, och hon såg redan
för sig Elin, å konstens viignar, lika firad och
aktad, som Emelie Högqvist, hvars spel fru Lisa
åsett i Helsingfors år 1836 nti dramerna Stam-
frun och Sömngdngerskan. Hade Emelie H. nå-
gra fel, var fru Sparfven öfvertygad, att Elin
skulle undgå äfven dem, så att hon i alla af-
seenden blefve som det renaste guld).

Svårt är att måla Lennarts känslor efter ge-
nomgåendet af dessa skrifvelser. Han rodnade
ömsora. och slutligen utbrast han i glädjetårar:

O du goda, himmelsrena Elin. Du har dock
icke sålt dig för jordisk vinst eller af mennisko-
fruktan. Din rika och känsliga natur genomträng-
de dock slutligen Ottos hvitmenade yta
Och när var det du gaf honom afslag, ack det
var på din födelsedag. Hvad hade du för me-
ning dermed? Mindes du löftet, som ett barn
gaf ett barn, löftet, som månen bevittnade un-
der den ljufva natten på Niemilä*? Mindes du
den Lennart, som icke trodde på dig utan me-
nade dig vara af ett mera jordiskt ämne, an....
Elin är. Men nu, jag tackar dig.
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Och åter såg han på Elins bref tili Saladin.
Med tjusta blickar sökte han att dricka dess in-
nehåll.

Brefvet andas ömhet emot mig. Är det ic-
ke så? «Helsa honom då så mycket, mycket från
Elin.» Ja det är så. «Ja bäste Saladin, helsa
tili Lennart så varmt och banna honom, för det
han så väl höll sitt löfte på Niemilä.» Elin hade
velat, att jag icke emot min kärleks framträdan-
de i dagen kämpät med den sjelfbeherrskning,
som var mig en sadan plåga. O om jag det
vetat!
* .(Bed Lennart glömma hela Elin» O
om denna bön icke liade kömmit i rättan tid, hu-
ru hade det då gått med din Lennart. Han ha-
de bundit sig vid en flicka, som mot dig är så-
som orent stoft mot det rena guldet?
O jag ryser för denna föreställning, som dock
var så närä att slå in. Men nu, min ljufva flic-
ka har du gifvit mig hoppets gnista, som tänder
och närer kärlekens värmande och klara fackla.

Ditt öde, din vistelse, hvad bryr jag mig
derom, då en helig öfvertygelse säger, att du äl-
skar mig. Att söka upp dig på den hela vida
jorden, skall för mig blifva den lättaste sak.
Din kärlek skall magnetiskt draga mig tili din ort.

Ovillkorligen tog han fram sitt blyertsstift och
skref med trädsoffan tili underlag:
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Elin. du saknad'e ocli återfnnna!
Ja, jag har funnit dig igen. Nu känner jag

dig. Och jag viii bedja tili ödet, att det ic-
ke mera ställer sig ernellan tvenne hjertan,
som förstå hvarannan. Eller kan det vara
möjligt, att jag niisstagit mig i min ljufva dröm'?
Skulle Elin kanna för mig blott vänskap? Ilur
det ock är, sanningen bjuder mig att säga
dig, att jag älskar dig. Den låga, som i brist
på näring kunde ha aftynat och dött, har å-
ter fått ny näring och ny glans af hoppet:
Och om du ger mig lof dertill, skall jag in-
nan ett år är förflutit, trycka dig tili mitt
hjerta. Tili dess bida blott, bida och hoppas.

Att du ständigt må ega en vän, som påmin-
ner dig om Lennart, och som ersätter det
piano, som var din och Lennarts vän der-
borta i det stygga hemtnet, medsänder jag,
hvad jag ganska väl kan umbära, denna vexel.
Köp derför åt Elin ett pianino; sjung dervid
och minns din Lennart.

Adress: Leipzig tili hösten.
Brefvet förseglade han på postkontoret och a-

dresserade det tili Stockholm, den ort, der han
förmodade Elin vara stationerad. Skada på ve-
xeln, som var på 100 rdr bko, om den blefve
retumerad tili Leipzig. Skada ännu mer på
brefvet.
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Och glad, soin ora lian fått vingar, ilade lian
tili hemmet. Ilvad var för honom Minchen nu
och hvad var tillochraed Röslein! lian hade å-
terfnnnit sitt hjertas vän.

Undan på sitt rum höll sig fru Minchen från
middagen. Röslein betraktade sturn sin bords-
kamrat. som väl var något biek, men hvars öga
dock strålade så besynnerligt. Men då dess strå-
lar icke alls gällde Röslein, kände Röslein icke
igen sin stolte, nordiske yngling.

Kap. XVIII.

Lennart får resepass ifrån Lenzens och slutligen
från hela Tyskland.

En dag, det var en ljus, vårlig aftonstund, knac-
kade fru Lenz lätt på Lennarts kamraardörr och
vann inträde.

Stillatigande stod lion der några ögonblick,
men fattade mod och satte sig på en stol. Och
lion talade:

Vi hafva flera, ja flera veckor bortåtknappt
nog taiat med hvarandra. Du har värit mörk och
förbehällsara, Lennart, jag och Röslein ha värit
fåordiga. Nu är det tid att detta förhållande
upphör. Jag raaste medge, att jag utforskatRös-
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lein, och funnit, att hon är förälskad i dig, Len-
nart. Nu raåste du väljä mellan oss båda.

Det är mig alldeles omöjligt stammade
Lennart.

Du skall icke hafva någon barmhertighet,
något undseende med mig. Säg fritt, om du äl-
skar Röslein och det tillhör en mor, som
älskar sitt harn, att i sädant fall gifva vika. En
mor får icke skapa ett lif af olycka. Välj nu
mellan oss, Minchen och Röslein.

Fru Minchen hade nyss äsett en vacker dram
af fru Ancelot: Marie de Sivry. Den ädla npp-
offring modren Marie dervid ådagalade hade fun-
nit en väg tili hennes romantiska hjerta. Och
hon beslöt nu att spela samma roll. Halft i tå-
rar tillade hon:

Tro icke, att det är för mig någon uppoff-
ring. Den ljufva vissheten att ha värit en rätt
nioder, som försakar sig sjelf, för att bereda sitt
älskade barns sällhet, skall vara mig en ljuftröst.
Och tid och eftertanke skall lära mig alt glöm-
ma den obesvarade låga, som jag en gång kände
för dig Lennart. Ocli jag skall blifva for dig
det enda jag får blifva, en öin och älskande
svärmoder.

För himlens skidi, plaga mig icke med så-
dant tai. Det är mig nuraera omöjligt att älska
någondera af er.
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Numera omöjligt, hvad menar du med des-
sa hårda ord? Du skulle älska hvarken mig el-
ler Röslein. Är ditt hjerta då kalit som is? Äl-
skar du ingen?.... Eller älskar du en annan?

Ja, jag älskar en annan utropade Len-
nart hänryckt; jag älskar en flicka ifrån sam-
ma fattiga land, som är mitt hera. Hennes namn
är Elin Wainonen.

Hon måtte vara mycket utmärkt tili skön-
het och egenskaper, efter hon förstått att fäng-
sla en så stolt man, sora du mot hvilken
kärleksguden eljest fåfängt sänder sinä pilar.

Ja, hon är både god och skön öfver ali be-
skrifning.

Och hvarföre har du icke förr bekänt din
kärlek tili den nordiska snöblomraan? Hvarföre
ställa dig sora du vore fri?

Kalla henne gerna snöblomraan. Det qvit-
tar raig lika i ett land, der man kallade den sto-
re Gustaf Adolf snökungen. Elin är verkligen en
frisk ros pa snöhvit grund. Att jag icke förr be-
känt min kärlek, koramer sig först deraf, att jag
hade anledning att betvifla dess framgång, för det
andra, eraedan jag icke vet mig värit förpligtad
att göra en sadan bekännelse. Ora jag ställt mig
fri, hoppas jag, att jag dock aldrig raissbrukat
denna frihet. Föröfrigt är detta ämne högst o-
behagligt.
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Kan sä vara, helst min herre raaste bekän-
na, att ni haft anledning att betvifla fraragängen af
sin kärlek tili den der rosen på snöhvit bädd. Be-
känn, att det var er mening, att ifall ni raisslyc-
kades på ett hali, halla er skadeslös på ett annat.

Lennart blef nägot slagen vid dessa ord, Imi-
ka dock inneburo ett sken af sanning. Dröjande
sade hän:

Nej någon sadan beräkning hade jag icke.
Jag var fnllkotnligen öfvertygad ora att Elin icke
älskade mig. Men jag älskade henne dock ännu
såsom ett Ijuft minne, en vacker dröra. Detta
var hindret, hvarföre jag för Röslein aldriggjor-
de mig skyldig tili smicker och galanteriprat. Nu
deremot tror jag mig ega hopp igen, ett starkt
hopp, men, som dock icke ännu blifvit öfvcrty-
gelse.

Och för denna halfva raöjlighet öfvergifver
du en llicka sädan som Röslein‘l

Man bör veta, att Minchen redan blifvit gan-
ska förtrogen med sin roll af uppoffrande raor.
Att mistä anledningen tili en sädan nppoffring,
var för henne riktigt päkostaude och svärt. Det
var för Rösleins skull!

Ja svarade Lennart; sålänge den rin-
gaste gnista af hopp finnes för mig, leranar jag
alla jordiska förmåner, ära och utmärkelse, alla
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jordiska skönheter, vore de än så btändande
alit lemnar jag för Elin.

Den djupt sårade älskarinnan och modren stod
nu upp ocli sade med en kali ton af qväfd sin-
nesrörelse:

Men då förhållandet nu är sådant, så vet
min herre, att det icke passar sig

Att jag bor i ert hus? Jag vet det och
skall foga mig derefter. Äfven om förhållandet
vore sådant som det var och i visst fall är, vo-
re det orätt af mig att längre qvarbo i min frus
hus. Jag komme i sanning här i en falsk och
svår ställning. StraSt skall jag gå efter en hyr-
kusk, och medan han väntar, är min lilla garde-
rob snart i ordning.

Ah nej, ett sådant besvär är onödigt, herr
Lärka. Jag skall tillsäga Kätchen, att hon går ef-
ter hyrkusken.

Det besväret är mig rätt kärt sade Len-
nart, soin fruktade, att fru Lenz skulle qvarstad-
na i rummet och än vidare förorsaka honom ett
plågsamt bryderi. lian sprang ut och fick snart
tag på en hyrkusk.

Sålunda kom lian då att skiljas ifrån sinä «vackra
tyska flickor.» Vid afskedet, hvarvid Röslein äfven
var närvarande, talade fru Lenz med sakta röst:

Det här missnöjet med mitt hus koni gan-
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ska oförmodadt. Emellertid hoppas jag, att Len-
nart stundom helsar på oss.

Det skall jag visst göra sade Lennart och
höll ord, ty han besökte fru Lenz hela

två gånger innan sin afresa från orten.
Sedän han bortgått, sade modren tili Röslein:

Sådana, Röslein, äro männerne. För en
ung oerfaren flicka tala de vackra saker, men när
en mor tar dem på det ömma, måste de bekän-
na, att de haft intet alfvar och att de äro
förlofvade på aflagsen ort. Slå du honom nu
ur hågen, klein Röslein, och hiili du dig vid re-
ligionen, vid din Luther och Miiller. Dethärvar
bara en verldslig dröra.

Men mamma, kostade det då alldeles inte
på dig, att Lennart skildes på det här viset?
sade den lilla vackra Röslein, ögonen smältande
i tårar.

Ah, en mor tar sådana saker på ett för-
nuftigt sätt sade modren, lekande med sitt
venstra armband.

Stackars Minchen, hvilken synd ora förlusten af
din tjngonde flamraa! Och stackars Röslein, hvil-
ken förlust om din första! Dock trösta dig, lilla,
sota Röslein; vid ditt tjugunde år har du väl re-
dan åtminstone en flarama på hvart finger af din
späda hand. Och då minnes du blott med
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en lätt suck af svärmeri din första Hamina, den
nordiske ynglingen från Päijänäs Strand.

Föröfrigt fortfor Lennart med sinä musikstu-
dier utan afbrott. Oaktadt eller jemte kärleken
blotnstrade koristen.

Så hastiga och lysande ansågos hans framsteg
af alla lärarene, att han icke ens behöfde ett helt
år att få sig betyg, såsom utexaminerad musik-
direktör och organist. Utan ali examen fick han
detta betyg redaD i Juli, då sommarferierna be-
gynte. Betyget var smickrande i alla afseenden,
d. v. s. äfven å uppförandets och sedlighetens
vägnar.

Gade gratulerade Lennart och bad sraåleende
Lennart kasta alla musiktheorier, harmoniläror och
generalbasser, ja tillochraed alla kompositionslä-
ror i knuten och numera fullkomna sig i dessa styc-
ken helt och hållet pä egen hand, d. v. s. genom att
sjelf komponera. Detta vore numera för honom
det tjenligaste bildningsmedel. Ville hän derjem-
te då och då titta i klassiska äldre mästares par-
titurer, sarat, för att icke blifva efter sin tid el-
ler förfalla i enstörighet, äfven stundom bevärdi-
ga yngre mästare med sin kritiska blick, vore ali
rättfärdighet uppfylld.

Med sitt betyg på fickan besiöt Lennart nu att
gifva en konsert i sjelfva Leipzig. Märkelig var
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den beredvillighet, med hvilken man tili möjlig-
görandet af denna konsert gick honom tili handa,
Berömda mästare nedläto sig att utföra simpla orke-
sterpartier. På så sätt slapp han helt och hållet att
använda och betala stadens stående orkester.

Stadens sångare och sångerskor (hvaribland
sjelfva Röslein!) täflade om att bilda amatörernes
krets. Han behöfde icke såsom fallet hörs
vara i det blyga Finnland tre a fyra gån-
ger springa tili hvarje (sångare) sångerska för
att få löfte ora biträde, och slutligen, om lyckan
är god, ännu den femte gången för att få det
älskvärda fruntimret att tillkännagifva, huruvida
hon ärnar halla detta löfte. Nej här gick det
tili litet annorlunda. Lennart tillkännagaf sin ön-
skan för en i hvar stämma, och genom dessa få
gick det tili vänner och väns vänner, så att han
vid den tredje repetitionen redan hade att fröjda
sig at en chorus af åttatio röster.

Konserten gaf fullt hus och publiken tillkänna-
gaf sin belåtenhet med applåder och hurrarop
«för den nye kompositören, för Beethowen i nor-
den.» Bland alla numrorna Ijöil dock stormen
lifligast efter hans violoncellsolos, vid hvilka lian
var i tillfälle att ådagalägga ett lika ledigt och
mästerligt, som själfullt och flärdfritt föredrag.

Efter konsertens slut, då större delen af åhö-
rarene infunno sig på den för orkestern
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upphöjda ställningen, diverse personer för atttac-
ka och komplimentera vår hjelte. Bland andra
erbjöd en musikförläggare honom ett ansenligt
honorar för nägra af numren, derest hän beha-
gade låta trycka dem. Lennart, som alldeles ic-
ke tillhörde de komponister, hvilka, emedan de
hafva sd få egna produkter att vid konserter trak-
tera publiken med, aro särdeles måne om dessas
förhemligande Lennart, som fastmer egde
en så pass försvarlig hop af manuskripter, att
hän kunnat en tid bortåt sysselsätta alla Leipzigs
stentryckare, gick så .mycket hellre in på försla-
get, sora hittills blott nägra häften «Sänger vid
Piano» af honom blifvit publicerade. lian trälfa-
de aftalet med musikförläggaren och erhöll ora
ett par dagar sitt nätta arfvode.

De blott och bart komplimenterande åter voro en-
hälligt af den mening, att Lennart borde gifva ännu
en konsert tili uti den största salongLeipzig kunde
prestera. En sadan proposition skulle väl enhvar
antagit, som helst någotsånär ville likna Jenny
Lind och tycka om penningar, men för vår bjel-
te hade hemniet ett större behag, än penningen.
Hemraet och?

Ja, lian ville tili heramet, men han ville dess-
förinnan uppsöka Elin, den han förraodade vara i
Stockholm.

Sanningen att säga, hade han nyss inhändigat
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tvenne sraå bref. Det ena var från Saladin. Hän
nnderrättade Lennart deri, att hän haft bref från
Elin, livari hon ändteligen gjort honom klok pä
sitt lefnadsyrke, sora var skädespelerskans. Sala-
din bifogade en anmärkning, att fast lian sjelf
var nyss ordinerad prest, tyckte hän dock att E-
lin valt sin hana klokt, såvida hon alltid doku-
menterat sig derför ega vackra anlag. Hän be-
rättade tillika, att lian i detta ämne haft rätt
skarpa debatter med Adele, innan hän fick denna
oravänd.

Det andra brefvet var af obekant hand och
lydde:

Min herre! Stockholm den
Få aninodan af Elin, som icke sjelf har

styrka att skrifva tili er, viii jag göra er en
fråga. Vet ni icke, att Elin är en skådespe-
lerska? Eljest är Elin djupt tack-
sam för er godhet och har redan inköpt sig
ett pianino, sora är oss både tili nytta och
nöje. Jemte hennes hjertliga helsning har ä-
ran framhärda

En af Elins nya vänner,

Isynnerhet detta sednare bref var det sora be-
stärade Lennart att skynda pä sin afresa från Leip-
zig. «Med en full pung och ett lätt hjerta» rul-
lade hän snart igenom stadsportarna.
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Konunen tili Lilbeck, fick lian ressällskap i en
Tysk, som var en turist, och hvars mångberesta
personlighet nu ville ta det kalla Sverige i ögna-
sigte.

För Edvard Neumann, hvilken reste blott för
sitt nöje, var det i det hela likgiitigt hvartåt han
reste. Han ville blott se vackra trakter, väre sig
i Götha- eller Svea- eller Norrland. Dock på-
stod han sig, innan han lemnade Sverige, ämna
taga del af Götha kanals, så Östgötha som West-
götha linje.

Det blef sålunda beramadt, att efter en liten
exkursion tili Köpenhamn en stad, som Len-
nart nödvändigt måste se, menade tysken
skulle man göra en halfcirkel tili sjöss kring det
fula och prosaiska, fast sädesrika Skåne och land-
stiga i Karlskrona, för att bese denna station för
svenska örlogsilottan med dess varf och dockor.

Här var det Lennarts menin», att lemna tysken,
orn denne så ville, åt dess öde och på ångfar-
tyg resa af tili Stockholm. Men lian hade den
oturen, att icke i Carlskrona finna något ångfar-
tyg destineradt tili hufvudstaden. Hellre således
än att anförtro sig åt segelfartyg och riskera en
resa, sora kan räcka sinä fjorton dsgar, följdc
lian tyskens projekt, som var att vika något åt
venister tili Jönköping, der kanalfartyg ständigt

Heinolablommau. 16
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komnia och gå. I Jönköping kunde Neumann
åessutom decidera sig, huruvida lian skulle följa
med Lennart på den Östra kanallinjen tili Stock-
holm, samt derifrån taga vägen åt Dalarne och
Jemtland, för att slutligen vika åt söder och Ne-
rike samt med kanalbåtfärden på vestgöthalinjen
fullborda och afsluta sin svenska tur eller
om han först skulle väljä den vestra linien samt
sedermera förfara eftermotsatt nmarcheroute......
(ett ord som blifvit försvenskadt genom en ko-
misk öfversättning: marschruta).

Det skulle icke behöfts många öfvertalande ord
af Lennart att förmå Neumann att bestämma sig
för den först nämnda marschrntan, men saken
var den, att Lennart icke rätt kunde med den
beskedlige tysken, som pratade sju stugor fulla
och aldrig lemnade honom ostörd med sinä taakat'.

Kap. XSX.

Lefve Heinolablommanl

Sedän vara resande pä bondvagn farit genom
Blekinge, sora anses för Sveriges skönaste land-
skap, sarat gjort en diagonal genom Småland ....

detta Finnland i Sverige, sora genom likheten väckte
måuga minnen hos Lennart,.... kom man sakta
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och varligt ty de svenska hästarne äro af en
ganska lat race och vänjas genom den felaktiga
behandlingen, d. v. s. bondens öfverdrifna häst-
gråteri, att bli än latare ja ganska varligt
och sakta var det man kora tili hufvudstaden i
Småland eller «Småln }

» Jönköping eller «Jenn-
tjeppen.»

Jag har tänkt sade Neumann da jag
i historien läst om Smålänningarne, att de vore
små tili vexten, ty Svenskan liknar ju så mycket
danskan (som du min bror nog märkt att jag nå-
got känner) och små är väl detsamma som smaa,
men när jag nu rest i sjelfva landet, finner jag
att folket här är resligt nog. Således duger ic-
ke den förklaringen.

— Förmodiigen menade Lennart kom-
mer namnet af de små land, sora ligga mellan
bergen, och dem man fått lof att upprödja åt sig
tili åkerlappar.

Tysken smålog, liksom han menat, att denna
förklaring var än mindre antaglig än hans egen.
Häruti misstog han sig dock rätt hederligt, ty en-
ligt Tuneld är denna härledning och förklaring
af namnet icke oäfven. «Ett trångt land kallas
hos Sturlesson Sma Land och Småland kallas hos
honom Smalandum och Smalanda.»

Staden Jönköping har ett täckt läge på ett näs
emellaa Wettern och tvenne andra mindre sjöar.



244

Almqvist beskrifver med en särdeles varma den-
na stad i sin Tre fruar i Smäland, hvarföre vi,
ur stånd att sjelfva beskrifva så, hänvise läsareu
tili denna förträfFliga roman, hvilken är skrifven
både med snille och sans en egenskap sora
Almqvists många vedersakare alldeles vilja från-
känna denne store författare och olycklige man.

(Jönköping var eljest ofta nog C. J. L. Alm-
qvists sommarnöje. Det var har han uppehöll sig
den sommar, då han ansatt af domkapitlet i Up-
sala, skref sitt försvar i form af en hei stor bok
under titel: «C /. L. Almqvist. Monografia Här
var det äfven han komponerade den af förlägga-
ren så smutsigt behandlade, genialiska romanen
Smaragdbruden, hvilken ensam var värd lika
mycket, som alla de roraaner af Gud vet
hvilka alla förtjenstfulla författare årets
1845 Originalbibliothek egde att framvisa).

Oaktadt sitt vackra läge, är Jönköping dock en
osund ort. Näset, på hvilket staden ligger, är
lågt, sumpigt och blottställdt för alla oväder.
Denna egenhet visste den obarmhertiga härjarin-
nan Cholera ganska väl af, ty år 1834 borttog
lion en sjundedel af stadens hela folkmängd, hvil-
ket raan, i anseende tili utflyttningarne, måste
antaga för minst en femtedel af den dävarande
folkmängden en dödlighet, hvilken är alldeles
oerhörd i denna sjukdoms annaler i nor-
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den åtminstone. Jönköping lemnade den gången
ett rikt bidrag tili menskliga eländets historia.

Oaktadt Jönköping ligger vid en insjö, har han
dock sedän urminnes tider haft stapelrättigheter.
Dock höll staden, innan öppnandet af Götha ka-
nal, icke ens några fartyg i Wettern, men efter
denna minnesvärda epok, samt än mer, sedän ka-
nalångbåtarne kommo i gång, har stadens bety-
denhet i handel m. m. mycket stigit.

Nasta morgon klockan fyra skulle ett ångfartyg
afgå tili Stockholm. Soin vara resande anländt re-
dan raiddagstiden, hade de således temligen god tid
att taga ortens mest framstickande märkvärdighe-
ter i ögonsigte. De spatserade i «Kongsparken,»
besågo det befästade slottet både innan och u-
tan o. s. v.

Större intryck gjorde dock på Lennart åsynen
af den ljufliga Wettern. Skada, att det herrliga
Wisingsö syntes blott som en svag dimma. I mor-
gon finge han dock taga sin skada igen på ång-
fartyget.

Nu minndes han så ledigt och lätt dispyten på
Päijänä mellan hoiiom och Saladin på den ena,
samt studeranden Sillgren på den andra sidan.
Han minndes huru den fjortonåriga Elin då fat-
tade medlidande med «magistern» och utropade:
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«men jag häller raed raagistern. Jag vill se Wet-
tern. Ja jag reser dit bestämdt.»

O mitt hjertas van suckade hän o att
du nu vore här. Huru ljuft vore det för raig att
tilistä, det du icke misstog dig i din aning, att
Wettern är en skön och täck sjö. Men min E-
lin, hvar skall jag linna dig. Hvaxföre flydde du
från din vän“?

Äter tänkte hän på Stockholm. Huru rysligt,
om hän icke funne Elin! Hän hade sä säkert
byggt pä hennes upptäckande der och man vet,
huru svärt det är att se sädana förhoppningar
stranda. Det är icke fräga om förlusten af så-
dant jordiskt, som t. ex. ett embete, en syssla,
en befattning. Det är fräga om den möjiiga för-
lusten af en maka, en likstämd själ, ett hjerta.

Hän bief störd i sinä betraktelser af den tref-
lige tysken, hvilken gevna velat prata, men skrämd
af Lennarts dystra slutenhet i sig, hejdat sig sä
länge, att det blef honom tili sluts odrägligt:

- Donnerwetter, min kare bror, hvad felas dig.
Du ser min sann ut, som du skuile vara förlibt
och se din älskarinna der i den lätta böljan.

—> Ja, jag är på det högsta förtjust i en flicka
från Finnland, som faliit på det orådet att blif-
va aktris.

Det var en egen njutning för Lennart att få
för sin hederliga vän utgjuta hvad som Iåg ho-
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nom på hjertat. Naturligtvis var det så ställdt,
att Neumann skulle taga det som skiimt
ty så pass sympatia hade han icke funnit, att hait
velat verkligen förtro sig åt denne främling
men det var såsom sagdt, ändå en njutning för
vår hjelte. Detder kan tyckas onaturligt och spe-
ladt, men läsaren behagade tanka annor-
lunda.

■— Ilrad du är rolig, min bror sade Neu-
mann; nå nå, de der aktriserna äro farliga.
Jag minns en af ininä bekanta, som fastnade för
en aktris.

Nu började lian en lång berättelse om den der
bekante, som fastnade för en aktris. Neumann
var en af de menniskor, som kunna berätta lån-
ga anekdoter, utan att åhöraren beliöfver tanka
på hela anekdoten. Sådana pratare äro af en
fredlig natur, ty de märkä icke ens, att åhöraren
tänker på helt annat; de kunna således icke hel-
ler bli stötta och ledsna.

Med ledning af inledningen tili hans berättelse
kunde dock Lennart anmärka, att icke just gerna
någon jemnförelse kunde ega rum mcllan Neu-
manns väns flicka vid Lennarts egen; alldenstund
den förra var aktris, då det och det hände, men
den sednare deremot blef aktris, sedän och det
händt. Skrattande sade Neumann:

«Omnis similitudo claudicat» (hvarje liknelse
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haltar) min hedersbror. Men apropå af aktriser;
raedan jag säg dig proraenera ät Wettern, fre-
stade jag på vår värd, ora hän skulle förstä min
dåliga danska, oaktadt hän icke förstod min goda
tyska. Hän nappade på kroken, d. v. s. hän för-
stod min danska teraligen hra, och vi begynte att
konversera. Af honom fick jag veta, att en tea-
tertrupp nyss ryckt in i staden och här gifvit två
representationer i det nödtorftiga teaterhuset.

Torftiga, menar du väl, du sora sett såda-
na palatser tili Thalias tempel.

Jag menar både torftiga och nödtorftiga.
Det är en ordlek, min bror. Donnerwetter, det
är ett helt «Witz.»

Nå hvad vidare om denna teatertrupp?
Den skall vara sammansatt af elever vid

kongliga theatern, sådana som ännu icke fått upp-
träda i någon betydligare roll i Stockholm, men
som här på landsorten vilja skaffa sig öfning och
fardighet tili sinä debyer, Dock äro de icke helt
och hållet på egen hand, utan de anföras af en
van teaterdireklör, som dessutom skall ha i sin
trupp att uppvisa ett par bcrömda namn.

— Du talar, som du hade lust att gå ase re-
presentationen. Eller ges det någon sadan i dag"?

Ja, och hvarföre skulle jag icke ha lust att
åse ett spektakel i norden. Det gör jagrätt ger-
na. Det Sr sannt, jag har sett spektakler i Hain
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burg, i Dresden och i Munchen ack det
Munchen, skulle du se Emil Devrient men
deraf följer icke, att jag skulle förakta en svensk
scen. På väggarna och dekorationerna tänkerjag
inte, blott teaterdockorna agera väl.

Sagdt och gjordt då, min bror sadeLen-
nart, som i hast fick den luminösa iden att under
någon mellanakt tränga bak kulisserna och af nå-
gon aktör förfråga sig om Elins vistelseort. Sa-
kens vigt och intresse för lionom sjelf fick upp-
bära den lindriga näsvisheten.

Tiden började blifva inne och vara tiirister be-
gåfvo sig tili teaterhuset (om hvars yttre och in-
re menniska den som viii kan taga notis på stäl-
let, så att förf. slipper att måla detsamma). De
sågo på de på dörren uppklistrade affischerna och
funno, att ingen mindre pjes var i farvattnet, än
Victor Hugos genialiska «Angelo 31alipieri, Ty-
rann i Padua.»

Bland namnen på sujetterna fäste sig Lennart
vid den, som hade Tisbes roll, en mamsell Wa-
nen. Han fäste sig vid denna samraandragning af
Wainonen. Men hvad skäl skulle Elin haft att
ändra sitt vackra nam n'?

Han kom nemligen genom detta Wanen ovill-
korligen att tanka på Wainonen och Elin.

Emellertid slog han snart ifrån sig dessa tan-
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kar, men sannt är, att hän mi raycket mera in-
tresserad sig ridän gå upp.

Spelet i de första scenerna gick ganska bra,
och Neumann hviskade tili Lennart:

Ilvad sade jag dig att spelet icke beror af
väggar och dekorationer. Det gär ju rätt bra.
Jag skall säga dig, att jag sett slycket flera gän-
ger lorut och borde förstä att bedöma. Men tyst
nu komtner Tisbe. Hon är läng och sraärt och
donnerwetter, så bra vext.

När Tisbe inträdde, var hennes ansigte något
i skuggan, men hennes steg, hennes gång
kunde den tillhöra någon annan menniska på
jorden!

Lennarts hjerta började att klappa.
Och denna sköna röst, kunde den tillhöra flera

än en i denna verld!
Lennarts hjerta klappade högre.
Men när hon straxt derpå vände sig tili åskå-

darene, och det fina och sköna ansigtet blef helt
och hållet synligt, da utfor ett rop af öfverrask-
ning och förtjusning Lennarts reskamrat, hvars
uppraärksamhet dock snart blef förd på något än
märkligare. Blek och sanslös stödde Lennart sig
raot länstolens ryggstöd.

Ilelt afsigkoramen och utom sig, höll den be-
skediige tysken Lennarts händer i sinä och när
denue koin sig, ledde lian honorn ut.
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införd i restaurationsrumraet, titropade Lennart:
Det är lion. Ja, det är Elin!

Nn glörade lian, att han icke ville gifva turi-
sten del af sitt förtroende. Någon raaste det få
vara, för hvilken lian kunde utgjiita sitt öfverful-
la hjerta.

Efter nägra rainuter blef hän dock sansad nog.
Hän frägade af en efter aktens slut inträdande
åskådare, huru Tisbe spelat. Då denne svarade,
att hon gjort det alldeles oväntadt väl, blefLen-
narts bröst raycket lättare. Hän var glad, att-
lin icke bemärkt honom.

Tili de nasta akterna bytte Lennart och Neu-
mann om plats. De valde en, som var bra nog
undangömd och der deras respektiva fysionomier
svärligen kunde urskiljas från scenen.

Det var för Lennart ett eget nöje, blandadt
med svårigheten af sjelfbeherrskning och beraö-
dandet att vara lugn ett eget nöje i san-
ning att se den lian älskade ocli om hvars kärlek
hän vdgade hysa det ljufvaste hopp, här uppträ-
da på en teater, säsom ett offentligt skådebröd.
Oaktadt hän på långt när icke var fördomsfull,
väckte det dock en kansia af svartsjuka i hans
bröst, att hon ansträngde sig att behaga så
många.

Denna ovärdiga konstnärstanke sökte hän dock
med ali makt att förjaga. Ty det var honom äf-
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ven en hög njutning, att finna det hennes an-
strängning icke blef obelönt eller fruktlös. Ser
icke älskaren gerna, att hans föremäl behagar
hela den vida verlden, blott hon i sitt hjerta och
sin kärlek lefver blott för honom.

Ja, Elin spelade Tisbe med värme och raäster-
ligt. Och redan efter andra akten ropade nägra
djerfva skrikare fram henne en önskan, som
dock snarare var gjord att väcka sensation hos
de öfriga dskådarene, än att hörsammas.

Och hade hon väl kunnat få en tacksamraare
roll? Ty i hvilken drara bedöms väl skädespe-
lerskans lif raed så raycken varma och opartisk-
het, raed en sädan konstnärsliänryckning, sora i
denna Hugos produkt. Angelo Malipieri är lika-
så sann, som höggeniaiisk. Det enda, sora möjli-
gen raot stycket kunde anmärkas, är valet af ti-
lein, som i stället för Angelo bordt heta Tisbe.

Man har haft raycket att klanka emot Victor
Hugos nedriga personnager i allraänhet, samt i
synnerhet emot denna Angelo. Man har häftigt
beskärmat sig emot den väfnad af lögn och be-
drägeri, som utraärker hufvudpersonerna här. An-
gelo bedrager sin älskvärda raaka, Catharina Bra-
gadini, som bedrager honom tillbaka och älskar
Rodolfo. Likaså bedrages hän af Tisbe, som i
sin ordning åter bedrages af Rodolfo.

Emellertid äro, enligt vår tanke, dessa bedrä-
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gerier naturliga och nödiga samt utgå ifrän en
visserligen obarmhertig men sann uppfattning af
raenniskonaturen, hvilken ställd i svåra kollisio-
ner handlar sä.

O med hvilken kansia och hänryckning Elin
deklaraerade de ställen, som afhandla skädespe-
lerskans törneströdda väg. Det kom då från
hjertat och äskädarne, tillochmed de manliga,
smälte i tårar. Endast Lennart grät icke, ty
hans egna känslor förhindrade honom att kanna
den varma härför som de opartiska beundrarene.

Man hviskade sig emellan: det lofvar att
blifva en fru Thorsslow, en ny mamsell Högqvist,
och så vacker sora Emilie Högqvist är hon
fullt ut.

Itedan hade Tisbe mcd dolken fargat sitt smär-
ta lif, redan hade den begraina Catharina Braga-
dini åter uppstått och blifvit förenad med sin
Rodolfo.

Ridån föll.
Nu uppstod tili en början ett allmänt klappan-

de och stampande, såsom det plägar, innan man
hunnit decidera sig för den eller den hckliga su-
jetten, eller innan nugon djerf klakör gifvit kla-
ven. Några ögonblick derpå hördes dock en och
annan ropa på Rodolfo; flere på Catharina Bra-
gadini; än flere på mamsell Wanen och Tisbe.

Den första acklamationen försvann och bort-
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dog rätt snart. Äfven den andra blef smånin-
gom allt raattare och uppslukades af det alltjemt
tilltagande ropet pä Tisbe.

Slutligen uppgick ridån och fram trädde, ledd
af truppens direktör, aktrisen Wane'n.

Dä frarasade mera för sig, än beräknadt att
höras af andra, Lennart med hörbar röst nägra
ord. I och med detsamma räkade det herrska en
paus af beundran och förtjusning öfver skådespe-
lerskans bleka skönhet. Och Lennarts ord hör-
des ganska ljudeligt.

De ord hän, bunden af känslans och minnens
makt, dä frarasade voro: lefve Heinolablomman!

Och den liederlige Edvard Neumann blef ett
troget echo af sin vän, försåvidt echot någonsin
kan taia starkare än dess ursprung. Med hög
röst eftersade turisten de honora anslaende orden :

lefve Heinolablomman!
Det blef alldeles tyst i salongen. Man häpna-

de öfver denna poetiska acklamation. Kidan Ila-
ri e redan fallit.

Men nu fanns det i salongen en och annan,
sora visste, att Heinola var i Finniand. Sora raan
dessutom af en lätt brytning tog sig anledning att
tro Tisbe vara finska, väckte dessa ord snart gen-
klang och snart blef der ett allmänt rop: lef-
ve Heinolablomman! Hurrah för Heinolablom-
man!
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Men nu hade Lennart lemuat sin plats ocL
lemnade sin kamrat nastan hapen der. Denne,
som redan bedragen af Lennarts lugn under den
sednare delen af representationen, började tro,
att hans vän, den han äfven eljest tyckte vara
ganska treflig af sig ty hvad som hos
Lennart var likgiltighet, ansåg lian blott såsom
Witz eller humor blott velat gyckla med
honom • som sagdt, denne turist började nu
draga öronen åt sig och upphörde helt och hål-
let med sitt utrop: lefve Heinolablomraan!

Publiken ville ännu en gång ha henne fram,
men teaterdirektören framträdde fraraför ram-

pen och förklarade, att det numera var omöjligt.
Lennart hade störtat upp på scenen, eller rät-

tare kulissernas hemliga område. Den första syn
han der såg var Elin i sin hvita klädning, som var
röd i nejden af hjertat.

Ja, jag kände dm röst framsade Elin
doft.

Derpå nedföll lion sanslös i armarna på den
som agerat Catharina Bragadini, samt i Lennarts
arrnar.

Catharina Bragadini sade:
Jag förstår alit. Ni är den som Elin, min

förtrogna älskar. Det var jag som skref brefvet
tili er. Huru vackert, att ni kom.

Sedän Elin vaknat från sin dvala. sade hon;
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Jag har värit dig trogen, Lennart. Ja, jag
bar värit dig trogen, eljest skulle denna stund
dödat rnig.

Ja, Elin har värit er trogen, herre be-
dyrade Catharina Bragadini.

Ja. jag vet det, jag vet det utbrast Len-
nart tnen jag Nu är jag dig dock tro-
gen, bleka Elin.

Temligen altererade stodo truppens öfriga raed-
leramar der omkring. De hade värit med om
ganska märkvärdiga uppträden på teatertiljorna,
raen icke så bak kulisserna, ocli sedän spektaklet
var siat. Slutligen, när deras närvaro icke mera
tycktes behöflig, drogo de sig nndan och lemna-
de Lennart och Elin der ensarama för sig.

Ack Elin—hviskade Lennart; båda haf-
va vi, för den andras skuil, lemnat vårt fäder-
nesland och flytt tili annan ort, tili vidt åtskilda
orter, för att slutligen mötas uppå ännu en an-
nan ort.

För att mötas och förenas der tillade
Elin.

Ja, förenas, ljufva Elin. Och förenade, det
aro vi redan.

Och vi hafva icke ens nånsin värit skilda.
Vili du, min älskade Lennart, häruti halla nied
Elin»
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Vi hafva värit skilda i jordisk mening. Vä-
ra själar hafva alltid sökt och funnit hvarannan.

Angustiraånen kastade sitt skära, bleka behag
öfver tingen. AH naturen var tyst. Wetterns
böljor hade gått tili hvila. Wetterns små dra-
banter, Munksjön och Rocksjön hade följt sin
förmans exempel; de sofvo i ali förgätenhet af
denna verldens larm, dess stormar och strider.

Lennart följde lycklig och drömraande Elin tili
hennes bostad. Komne dit, sade Elin;

Nej det vore för tidigt, min gosse. Minna
du, huru vi kunde vaka den der vackra månskens-
natten på Niemilä? Skola vi mi vara oartiga mot
Wettern?

Och de gingo på stranden af Wettern. Och
de satte sig på en mossbelupen sten ganska nä-
rä vattenranden. Lennart höll sin hand om Elins
lif, medan hennes hufvud hvilade på hans bröst.

Länge hade de icke suitit så, innan jorden lik-
soin lätt spratt tili och oraedelbart derefte hörde
de ett dån, liknande tre eller fyra kanonskott,
hvilka långt aflägse efterträda hvarandra. I och
med detsamma började vattnet att vika undan för
deras fötter och att hastigt falla.

Elin blef nägot rädd, och tryckte sig närmare
tili Lennarts bröst. Äfven Lennart var icke allt-

Heinolablomman. 17
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för kali och likgiltrg vid naturfenomenet. Dock
sade lian:

Gamla magistem der vid Fäijänä hade dock
rätt, han oaktadt man cljest kan sätta i
tvifvel, huruvida han nånsin sett Wettern.

Ja han talade ju om skott och hvirflar
sade Elin.

Och Elin frågade honom: «skjuter necken
skott der i sjön?» tillade Lennart ömt och
skälmaktigt.

Hvad du är god mot mig, då du minnes E-
Kns obetydliga yttranden. Hvilket smicker vore
mig så ljuftf

Om det är ljuft, Elin, o, om det är ljuft, så
kommer det sig deraf, att hjertat dikterat orden.
Hjertat har gifvit mig minne och då, Elin, måste
ju mmnet stå i hjertats sold 0ch..... smickra.

Vet Lennart, huru jag nu tyder dessa nec-
kens trollskott* Jo du; necken viii sålunda lyck-
önska vår kärlek. Ilör du, nu dånar det åter.

EM«r smålog Lennart kanske necken
gör så af afund och harrn. Den stackars necken
är ju dömd att cvigt sakna och tråna. Hans ford-
na brad på hafvets grund får han se blott som
en stjerna der uppe.

Men han ser henne nu. Huldt genom nat-
tea ler ju hans Freija. Således borde necken hk

så gladelig sin gyllne harpa slå»
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—Du har rätt, min älskade. Glad är neekeri
nu och han afskjuter styekeskott, för att signale-
ra sin höga glädje och sin triumf. Och han lå-
ter äfven oss få höra dessa glädjesalfvor, för att
utinärka, huru han känner sympathi för kärlek.

För lycklig kärlek, menar du? rättade
Elin.

I natten och vid stjernornas ljus för den
lyckliga, ja. O min Elin, visst är det sannt, att
ali naturen sympathiserar med vår lyckliga kärlek.

Och tredje gången skjuter necken nu. Det
är sympathiens glädjesalfva. Han fröjdas, då vi
förstått lionora så väl.

En mild och ljurn fläkt belönade Elin för des-
sa ord. Wettern och Necken gåfvo henne den
lenaste kyss.

Kap. XX.

«Lefve Heinolablomman!» ännu en gång, men
sedän slut

Följande dag hade vara unga älskande så pass
vaknat från sin himmelsfärd, att de äfven hunno
tala något oin jordiska affäier och förhållanden.

Lennart fick veta, att Elin var bunden vid den-
na gästetrupp ända tili raedlet af S-eptember.
Men sedän vore hon fri, ty såsom lion blott var
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en elev, på hvilken mau icke satt något högt
värde, hade ackordet med kongi, theatern blifvit
nog löst och lätt att bryta.

Elin frågade nu Lennart, hufuvida han alls vil-
le se henne mera uppträda på scenen. Hvarom-
icke, så var hon beredd att tillochmed bryta det
fastare ackord hon ingått med den rörliga trup-
pen. «Ty skämtade Elin de kunna väl in-
te hindra mig att giftas. Äktenskapet bryter ju
alla andra band.»

Lennart menade det vara synd om den stackars
akringstrykande teatertruppen» att mistä en med-
lem, sora så väsendtligt bidrog tili dess framgång.
Nej, Elin måste halla detta löfte.

Och du känner då ingen svartsjuka, att se
din Elin uppträda på scenen som älskarinna och
ofta nog omfamnas af armar, som icke äro Len-
narts?

Svartsjuka i sådant fall, nej min Elin. Jag
ville, att älskaren tili och med vore ganska varra
för dig. lian skulle då blott dela min smak och

jag har ditt hjerta.
Stolt och högtänkt är min Lennart hari, lik-

soin i allting annat. Dock får du icke önska att
någon annan skulle dela din smak och

Dessa ord voro dikterade af uppriktigheten och
af renheten i Elins kärlek. En sannt älskande
qvinna är otillgänglig för koketteriet; hon viii
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icka för ro skull hafva tillbedjare för sinä fötter.
Sjelf lycklig, viii hon icke se olyckliga.

Efter en paus af eftersinnande sade Lennart:
Men jag ser heller icke, hvarföre dii skulle

bryta det ackord du ingått med kongliga teatern.
Du kan ju fortfara att vara skådespelerska. Jag
skall äfven ge mig in vid teatern, vid dess orke-
ster nemligen. Säkert är der någon plats ledig
för en, som är hemma i tre instrumenter och som i
nödfall också kan dirigera eller hvilket
är än bättre komponera för teater.

Tack du gode, älskade Lennart, för detta
ditt rackra sätt att se saken. Men vet du, det
vore då, som om jag och min bana skulle be-
stämt dig och din bana. Och jag är blott en
•pinna.

t- Men då din bana var den förut gifna*?....
—Ja blott den vore den förut gifna. Men,

gode Lennart, viii du låta mig uttala min enkla
mening Ser du, jag tycker, att omjag re-
dan värit aktris, då du började att älska mig, då
hade jag möjligen haft någon rättighet att be-
stämma ditt öde. Men jag blef aktris, sedän
eller oaktadt du redan älskade mig. Och detta
var kanske ett fel af mig, ett fel, som fordrar
någon uppoifring af mig tillbaka. Och hvad är
uppoiFringen af konsten mot vinsten afdinkärlek!
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Efter några invändningar af Lennart emot det
förraenta felet, återtog Elin:

Jag hoppas konsten icke heller skulle vin-
na så mycket på bidraget af min lilla skärf. Men
du Lennart på dig, på förlusten af dig
kunde ditt fosterland lida.

Det viii jag lemna osagdt svarade Len-
nart men ack Elin, har du icke känt
herulängtan'? ....

Stundom så svarade Elin att hjertat
hotat att sönderspränga bröstet. Och da har jag
bleknat för framtiden Och nu, min äl-
skade och bäste vän, skall du förlåta din Elin,
att hon i detta ögonblick, oaktadt sin kärleks
lycka, erfar sainina mäktiga kansia? Eller är det
ett brott emot vår kärlek"?

O nej, nej, du ljufva flicka. Vårt foster-
lands sjöar, berg och dalar, längta efter oss åter.
De vilja bevittna vår kärlek och vår lycka. Och
de skola få det.

Sedän truppen gifvit ännu några representatio-
ner i Jönköping bar det af tili Norrköping, hvil-
ken på sainina sätt skulle behedras,

Norrköping är en regelbunden och vacker stad.
Den majestätiska Motala ström utgjuter här alit
Wetterns vatten. I sjelfva staden gör strömmen
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ett vackert vattenfall. Mänga höga och stolta
fabriker throna der vid och i ströramen. Ifrän
den prydliga bron har man en charmant utsigt
såväl åt fabrikerna, sora ät Bråviken.

Tili folkmängden torde Norrköping vara unge-
fär som vårt Åbo, oaktadt hän tili vidden icke är
mer än hälften deraf. (Åbos breda gator och rymliga
tomter, samt dess många enväningshus kunnaför-
klara detta missförhållande).

I Norrköping, såsom god handelsstad och der-
till Sveriges bästa fabriksstad, trifvas judar rätt
bra. Antingen felet eller smittan förorsakats af
denna nation, (ora hvilken den norrska grundla-
gen lakoniskt nog uttrycker sig: «Ikke maa jöder
i riiget inkomme!») eller orn blott slumpen här-
vid spelat sin roll alltnog, man viii i det öf-
riga Sverige veta, att de goda Norrköpingsboerne
äro ganska skråmessiga, kälkborgerliga och ande-
fattiga. Handelssinnet och börsaristokratien ned-
trycker lusten för alit annat. Penningen viii i
nastan alla handelsstäder få ett alltför stort in-
flytande på menniskors görande och låtande. Det
är förlåtligt, kanske enligt med stadens flor så-
som handelsstad. Och man har måhända värit
orättvis mot Norrköping, denna Carl Johans älsk-
lingsstad, sora äfven vetat vara tacksam mot sin
välgörare.

Oaktadt Norrköpingsboerne icke lära tycka om
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penningeutgifter, äro de dock icke oartiga raot
teater och skön konst. Den teatertrupp, tili hvil-
ken Elin tillsvidare hörde, gjorde här rätt goda
affärer, vida bättre än i Jönköping.

Äfven en konsert, sora Lennart här fann för
godt att gifva, var god och gifvande. Elin vå-
gade äfven här uppträda ien duett. Att Len-
nart sjöng den andra stämraan, ökade hennes mod
på ett förunderligt sätt. Der vankades dacapo
och starka applåder.

Högeligen öfverraskade och angenämt surpre-
nerade blefvo vara unga konstnärer, när efterkon-
sertens slut fru Lisa Sparfve'n behagade för dem
presentera sitt treiliga anlete. Gamman hade hal-
lit ord om sin Stockholms resa, men när hon icke
fann Elin der, skaifade hon sig ur tidningarna
underrättelse om truppens uppehällsort, och ång-
fartyget Kometen fick det nöjet att med gummans
respektabla tyngd probera sinä «hästars kraft.»
samt lotsa henne tili Norrköping.

—Nå jag förstår ■— sade den goda frun; -

när jag ser er båda tillsammans, vet jag hiiru det
står tili. Stackars barn, hvilka långa vägar ui
har måst ilyga, för att iinua hvarandra. Och det
skulle ha gått helt behändigt i Finnland.

Men desto stadigare äro vi också nu fästa
sade Leanart, i det lian tog sig en pris ur

fru frarabållna snusdosa,
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Hör du Elin, hvarföre dugde inte ät dig
det finska och vackra namnet Wainonen"? Hvar-
före ändrade du det tili det fula svenska Wanen.
Du må tro, jag hade mycket «ambrako» (menadt
«embarras») att Anna rätt på dig och dina vägar.

—Jo det skall jag säga dig, goda Lisa. Det
gjorde minä finska öron ondt att höra, huru sven-
ska tungor hade svårt att raed rätt aksang littala
det simpla ordet. Några sade Wainönen, andra
Wainonen. En del var tillochmed fransk nog att
kalla raig Wänonen.

Men du skulle ha tvingat dem att rätt
tala ditt namn. Fast, du lär vara för blyg tili det.

För det andra fortfor Elin ville jag
sjelf förgäta, att jag var finska, ty min hemläng-
tan närdes af det der namnet. För det tredje,
ville jag också vara litet okänd, ser du Lisa.

Härvid såg hon dock äfven på Lennart, som
förstod henne godt och tackade försynen att han
dock lunnit sin Heinoiablomma.

Efter några veckor verkställde vara tre resan-
de på ångfartyget Raketen sin återfärd tili Stock-
holm. De togo in på samina hotell, hvilket enligt
fru Sparfven var både billigare och mycket tref-
ligare.

Såså sade fru Lisa så att du verkeligen
ämnar öfverge aktrislifvet! Jag vet icke, hvad
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jag skall säga om denna sak. Men hör du, Elin,
■det är sjangtilt af dig att du ändå en gäng upp-
träder i en stor roll och att du gör din deby
eller hvad det heter.

Men om teaterstyrelsen visste, att jag se-
dän ämnar tvert upphöra, så nej minsann jag fin-
ge lof att uppträda.

Det är en sak, som vi måste liålia mycket
hemligt, eller huru, min pija? —■ sade Lisa un-
der inflytelsen af en bättre pris snus.

Detta är egentlfgea ett infall af min Len-
nart, som jag ju måste lyda ...i nöd och lust...

Och jag förstår honom nog, den heders-
gossen. Han viii icke, att verlden skall tro, att
du icke dugde tili skådespelerska och att du der-
före «packar in,» som studenterna säga.

Medan fru Lisa talade detta, inträdde Lennart.
Den modiga frun lät sig dock icke detta bekom-
raa. Lennart, som tyckte sig finna, att talet gäll-
de honom, tillade halft skämtsamt och pathetiskt,
halft på allvar:

Ja, det är lyckligt att få slnta sitt lif på
ärans högsta punkt. Och det borde vara lyck-
ligt att få sluta sin teaterbana, just då denna nått
sin högsta glans.

Genom dina ord Lennart, blir jag rätt rädd
för morgondagen. Det ser ut, som du skulle
fordra af din Elin, att lion må hafva framgång.
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Ånej, du kara; vankas der inga appläder,
desto bättre. Dä behöfver du göraingen uppoffring.

Morgondagens afton kom. Hela Stockholm
visste, att en ung vacker finska im skulle debu-
tera. Tili en stor del blott af nyfikenhet hände
sig, att huset var fullt.

Elins debyroll var icke Tisbes i Angelo, ntan
Desdemonas i Shakspeares Othello. Ochhonlyc-
kades hari än bättre, än i Tisbe. Det blef en
storm utan alla gränser.

Äfven Othello spelade rasande väl. Han spe-
lade med sadan sanning, att der började gå en
sägen bland åskådarene, att den unga finskans
motspelare verkligen var rasande svartsjuk på en
img konstnär, äfren iinne, som med henne var
föriofvad.

Både (Othello och Desdemona blefvo framropa-
de. Dock var bifallet Elin vann ännu mer ljude-
ligt och ihållande. Elins namn var mi på affischen
det verkliga Wainonen. Detta namn, frarasagdt
med alla möjliga brytningar, jemte namnet Des-
demona ropades eller rättare stampades frara.

Omsider, sedän de flesta slutat med detta ar-
bete och väntade på den skönas framträdande,
begagnade sig Lennart af stiltjen och ropade
lugnt och med hög röst:

Lefve Heinolablomman!
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Och då ridån i detsamma gick upp, var der ett
allmänt rop: lefve Heinolablomman! Hurrah för
konsten i norden! Hurrah för Heinolablomman!
Lefve Heinolablomman !

Och Elin stod der och tackade publiken,
men det var icke med någon ängslan mer för
detta utrop, utan det var med öfvertygelsens be-
hag och sanningen i hennes heslut.

Och när Lennart framträdde att lyckönska hen-
ne, sade lion blott: Desdemonas Hf flydde på
en gång som skådespekrskans.

En hufvudaktör begärde förklaring på dessa
ord. Då raedgaf Elin, att det var slut med hen-
nes skådespelarelif och att hon ville återvända
tili Finnland med sin fästman.

Det blef ett sorl af missnöje bland aktriserna,
som, oaktadt hennes rika anlag, alla höllo af Elin.
Othello blef äfven något missmodig.

Direktorn för Kongi. Majestäts spektakler tyck-
te heller icke mycket om denna förlust, men han
förhöll sig dock rätt honett och sade skämtande:

när man har sjelfva kärleken tili rival, är
bäst att taga skeden i vackra hand och låta sa-
ken ha sin gång.

Sedän Lennart gifvit en talrikt besökt konsert
i den svenska hufvudstaden och derigenom än



269

röera höjt sinä äfven förut icke oäfna affärer,
blef det då tiden att återviinda tili Finnland.
Angfartyget Storfursten uppfyllde sitt kali såsom
en den snabbaste skjutshäst. Vädret var stillt,
så att sjösjuka icke kom i fråga hvarken för far-
tyget eller dess passasjerare.

Hvad sitter du och funderar på Lisa*?
menade Elin.

Jag tänker på dig, kara barn. Att ändå så
tvärt lerana en bana, der man är så buren på ar-
marna, som du det var. I ditt ställe vet du, skul-
le jag fortfarit raed teatern och lätit gunstiherrn
der på något vis bli min betjent. Ja se inte så
vigtig, min kara munsjör Lennart. Fan ta mej,
var det icke ändå en stor uppoffring, sora Elin
gjorde åt din nyck.

För ali del Lisa, inte så. Nycken var min.
Nå nog vet jag det kara Elli, raen

vet du jag är helt yr i hufvudet, när jag ser mig
sitta bredvid en fiicka, som nyss var så firad och
som tili slut iär stanna som en klockarmadam el-
ler fru kantänka på bondlandet. Sade icke
du Lennart, att du skulle söka dig tili klockare?

Ja Gud gifve bara jag kunde få mig ett
skäligt distrikt.

Klockare eller ingenting dock är
min Lennart för mig af en högre rang än en
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konung. Men hör du, mor Lisa, jag tror du i
hast blifvit ganska svag för den teatraliska banan.

Ja, jag borde just tanka på att söka mig in
vid kongliga teatern jag också. Manne jag inte
skulle duga att agera någon fnl och illmarig kä-
ring, tili exempel?

Ja då skulle jag bestämdt bli Lisas betjent
skrattade Lennart. Jag skulle nog med den

brända korken kanna mäla dig så, att du blef-
ve ful.

Fru Sparfve*n missförstod icke det smicker, som
låg i det ordet blefve. Litet nöjd tog guraman
sig en pris och klappande Lennart och Elin ut-
brast hon:

Nej minä barn. Lisa Sparf?e'n har bara
skämtat med er. Hon har bara velat försöka E-
lin, om hon inte alls kände någon saknad efter
teaterlifvet. Och det tycfcs gudskelof som om
hon med god lust vänder det ryggen.

Ja svarade Elin. Här är min Lennart.
Här är min verhl o cli min bana. Hjertat är dock
den bästa teater i verlden.

Och den verld, i hvilken detta hjerta är
och denna teater det är den bästa verld
och den skönaste stad, ty det är min Elin sjelf.

Dä de mot aitonen varsnade de Äländska Sär-
mä, liade de ingenting emot, att dessa för å»g-
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båtsfararen presentera sin gråaste och ödsligaste
sida. Jomala och Lemlands barrskogar tycktes ;
dem såsom de Ijnfligaste palmlunder. Lennart
och Elin erforo denna ljufliga och obeskrilliga
kansia, som är kännetecknet tili en förut i själen
boende hemlängtan.

Oaktadt Åland blott i administratif väg hör tili
Finnland, men för resten är ett svenskt land,
som lyder under Rysslands spira, vill det dock
hända, att resande från Finnland, instinktlikt, ve-
dan här tycka sig som hemma, oeh erfara denna
af hemlängtan alstrade kansia vi beskrifvit såsom
obeskriflig. Kanske är man häruti oartig mot
geografin; icke heller minnes man, hvad det på
Åland gängse uttrycket: «jag skall resa tili Finn-
land» vill ha att betyda. Vi voro en gång i tili-
fälle att höra en åländsk bonde yttra sig: di
blandar oss med finnar. Vi aro ryssar, raen inga
finnar.

litan att inlåta sig I sådana tankar, var det
dock med en ljuf kansia Lennart och Elin satte
foten pä Degerhy land. Fru Sparfven hade icke
så långe värit ifrän sitt heraiand, att denna kän-
siä hos henne kunde vara så mäktig.

Känslan af tilffredsställd hemlängtan märktes
dock ännu en gäng och dä starkare, när de säg»
den äkta och veritabla finska kusten och satte to-
tea på Auras gamla Strand. Det gick så iängt,
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att Elin på sjelfva landgången kysste och omfam-
nade frn Sparfven.

Äterstoden af resan gick nätt och lyckligt och
raan kom tili Helsingfors, der Lennart snart äm-
nade gifva en konsert.

Huru talrikt besökt denna konsert var, förmä-
.ler icke historien. Förmodligen gaf den fullt hus,
ty raannen hade värit utrikes och icke ailtid läm-
pa sig Börnes ord:

«Es fuhr eiu Gänschen tiber den Rhein,
Und kam als Gans wieder heim.»

Kap. XXI.

Annu ett besök på Wuohensaari 1 Päijänä. .

Närä två år härefter landade en slup på Wuo-
hensaari holme i Päijänäs vida vatten.

Ur båten stego tvenne herrar och lika många
fruntimmer. Det var således tvenne par.

De voro verkligen tvenne par och tvenne ny-
gifta par dertill. Det var Saladin och Adele,
Lennart och Elin. Sedän den sistnämnda allare-
dan var på landbacken. lade hon handen påhjer-
tat och hviskade:

O huru det klappar. Jag är sex år äldre,
än den förra gängen, den enda gång jag var pä
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denna holme och dock tycker jag mig yngre nu.
Föryngrar kärleken och lyckan menniskan?

Lennart tog sakta bort hennes hand från dess
plats, liksoin hän värit svartsjuk på den fina, hvi-
ta handens lycka. Och hän kysste denna lilla,
hvita hand.

Den lilla, täcka Adele såg på Lennart och E-
lin sarat derpå lätt förebrående på sin Saladin:

Förstår du inte, du oartige man, att du nu
bör se på Adele pä mig, sora icke har
några vackra minnen att bjuda dig pä.

Sednare delen af detta tai skulle vara en liten
pik, men den goda och ljufva tonen i rösten för-
slöade helt och hållet dess tilltänkta verkan.

De båda männerne voro helt tysta och sågo
lyckliga och stolta på sinä täcka fruar.

Bet bllr väl vi båda, soin raaste underhålla
konversationen. Vi hafva just ena trefliga äkta
äkta män.

Dessa Adeles ord hade den verkan, att Saladin
flyttade hennes hatt bakåt nacken och bragte hen-
nes hår i en bedröflig förvirring och oordning.

De gamla skall man ära, de unga skall man
lära sade han med komiskt allvar.

Vänta du stygge Saladin. Adele skall häm-
nas. Nasta gång du igen får tag i någon intres-

Heinolabloamaa, 18
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sant bok så intressant kantänka, att du
inte har ögon och tankar för Adele då
skall jag vid tillfälle åter igen flytta ditt bok-
märke på orätt sida.

Och säkert tili straff för skälmstycket bli
belönad med en varm kyss? menade Lennart.

Ja Saladin består mig icke eljest många
sådana. Ständigt måste jag halla lionora vaken,
för att lian tänker \äl som så, att lian
är prest och att det icke passar sig att
vara öfverdrifven i det der.

Men nu höll du honom verkligen vaken, din
ljufva yrhätta sade Saladin och kysste flere
gånger sin Adele.

Nå nå lagom i alit, min gosse!
Ack utbrast Elin, som sprungit på en

utskjutande klippudde hvad det är roligt. Der
komma Augusta och hennes man och nå
men så trefligt de ha också med sig den
lilla, sota Hugo.

Gaten roddes af en roddare, samt Augustas
man, numera kapellenen Angelin. Modren lekte
med sin lilla gosse, som enligt modrens ingifvel-
se tog hatten af sig och helsade redan på afstånd.

Det var Elins födelsedag, den eljest ovigtiga,
men för vår berättelse rätt betydelsefulla Mar-
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thas dag. Lennart hade bjudit tili holmen de
båda andra nnga paren. Kaptencn ocli kapten-
skan Lärka voro antingen förhindrade eller kan-
ske de tyckte att de unga paren toge sig bäst ut
för sig.

Saladins och Lennarts giftermål hade blifvit
uppskjutna något längre än ämnadt var. lledan
blefven prest och pastorsadjunkt, föll Saladin på
det orådet att taga sig tjenstledighet och försö-
ka huruvida han icke Bora hastigast kunde gå i-
genom fiiosofie kandidatexainen. Genora flit och
ansträagning lyckades han äfven hari. Yisserli-
gen fick hau icke alltför måcga röster, men huf-
vudsaken var dock vunnen, ty da. han sarama som-
raar blef promoverad, räknade han derigenom sig
tre tneritår tili godo och hoppades att snart

komma pä. förslag tili någon ordinarie plats.

(Denna magisterplan var således af nastan eko-
noinisk art. Den stackars Saladin hade äfven
kömmit tili den sorgliga åsigt, att han med det
arfvode han åtnjöt såsom pastorsadjunkt
ty principalen var en mäkta hushållsaktig man,
hushållsaktig om icke något mera .....svårli-
gen kunnat försörja sin kara Adele).

Icke långt efter promotionen kom hau äfven
på förslag tili en sockneadjunktspost, den han
tillochmed erhöll. En sockneadjunktstjenst, hör
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läsarinnan veta, är en ordinarie prestsyssla, så
att hän icke derifrän mot sin vilja kan flyttas
och skickas hit och dit. En sockneadjunkt är
icke mer en «konsistorii skjutshäst.»

Lennart åter hade visserligen vid sin herakomst
ihopspardt ett rätt nätt kapital, hvadan hän gan-
ska väl straxt kunnat gifta sig. Men nu ville o-
lyckan, att hans faders gård, det kara Niemilä,
var ställdt under kreditorers adrainistralion och
skulle snart säljas på exekutiv auktion. Den ut-
söfcta summan var dock icke större, än att Len-
nart kunde fylla den, hvilket hän ocksä verkställ-
de med gladt hjerta.

Tili ersättning för denna både rätta och goda
handling, smålog dock lyckan snart åter raot ho-
nom i form af en kiockare- och organistbefatt-
niug i en af de största socknarne vid Fäijänä.
Hän sökte den och vann den, sarat var nu en
yälbeställd organist, som nyss gift sig.

(Huruvlda hans planer sträfvade eller sträfva
högre, veta vi icke, men tro det knappt. Sä län-
ge hän har sin Elin, är hän ganska nöjd med sin
anspråksiösa och undangömda ställning i lifvet).

Pastorsadjunkten Angelin hade äfven, som vi
sett, avancerat och var nu blefven ordinarie täp-
län. Vi hafva således att göra med en kapellan,
en sockneadjunkt och en kiockare. Den sist-
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nämnde tyckes dock visa ingen synnerlig respekt
för prestkragarne. Det der skulie vai en åskå-
dare aosett härröra dels af slägtskapen, dels
emedan alla tre voro från olika socknar.

Aftonen tillbragtes enkelt och idylliskt i natu-
rens milda sköte. Lyckliga menniskor fördrifva
tiden så.

Adele medhade sin gitarr, det enda instrument
Saladins affärer förmått åstadkomma, men som
dock i fria luften tog sig bättre ut än Elins pia-
no, hvilket sistnämnda, såsom icke transportabelt,
var att anse såsom osynligt och ohörbart. Len-
nart hade inöfvat Elin, Saladin och Addle tili
några sånger, dels tersetter, dels duetter, ja ock
solos, hvilka alla hän ackompanjerade med sin
flöjt ett instrument, som framför violoncellen
har på lustfärder nastan samma företräde, som
gitarren framför pianot.

Slutligen sjöng man äfven en sång, hvarvid An-
gelin och Augusta fingo vara med, emedan de
kände sangen, som dessutom icke gick i svåra
tonartsutvikningar. Det var midsommarsången I
Läkaren: «Hej så lustigt, hör fiolerna de gå!»

Efter cleima sång märkte Lennart, att Elina ö-
gon voro lätt fuktade af tårar. Hän frågade hen-
ne om orsaken dertill.
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Jag minns af denna sång Otto. Hvad det
är synd om honom, den stackars gossen.

Här fanns ingen i detta fint kännande sällskap,
som gjorde sig skyldig tili sådanaråa domar som:
«Det var hans eget fel; jag kan icke ha medli-
dande med honom;» «Sädana fiskar man fängar,
så får man;» «Som man kokar, får raan supa»
m. m. Hvar och en kände medlidande med
honom.

Saken var den, att Otto Hjerpdn efter sin ma-
lör med Elin verkligen sannade fadrens spådom
och hörjade att dricka. Dock var korgen hän
fick icke den egentliga orsaken, utan dels en till-
tagande smak för Bacchi safter, dels samvetsagg
öfver sinä ofantliga förluster pä spel. Ändå var
det egentligen icke samvetsagg (ty hade lian vun-
nit, då skulle hän alls icke qvalt sig) utan sorg
deröfver och fruktan för den stränge fadren.
Denne hetalade visserligen ett ur hortåt hans
skulder, men då inga föreställningar och mora-
ler hjelpte, och sonens sä liderlighet soin skul-
der tilltogo i progression, råkade fadren slutligen
i raseri och gjorde den för detta kara gullgossen

arflös. Dock douerade hän honom en pennin-
gesumina, stor nog att betäcka omkostnaderna
för hans nya, högst hehöfliga garderob samt hans
flyttning ur landet.
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Otto hade hland annat råkat under inflytelse
af en «marasell,» hvars utseende var något bättre
än hennes rykte. På hennes nycker och fåfänga
hade hän offrat betydliga summor. Ett slags
tacksamhet lär ha fordrat, att hon, sedän Otto
kömmit djupt 'på förfall, försörjde den vackra
gossen. Atrainstone är det säkeet, att lian med
mamsell Agnes lemnade landet. På ett ars tid
hade man mera ingenting hört om Otto Hjerpen
och med ledsnad måste vi lemna läsaren utan
besked om hans vidare öde. Hän försvinner ur
vär historie, lik en lysande meteor, hvilken «gick
upp som en soi och föll ner sora en skinnpels.»

Den lille, treårige Hugo Angelin gick djerft
tili Elin, klättrade upp i hennes fanin, sarat kraif-
sade hennes kinder. Derpå seende på gin mo-
der, sade lian alfvarsamt:

Mamma, säg åt Hugo, hvarföre gråterElin?
Säg inte Elin, min gosse, säg moster Elin!
Hvarföre skall Hugo ensam säga moster E-

lin. Alia andra säga Elin för Elin.
Modren 6åg med ömhet på sin nätta gosse och

upphörde med rättelser och förklaringar. Elin
hviskade tili gossen: kalla du blott Elin tili
Elin, snälle Hugo.

Addle säg med förtjusning på den lilla gossen,
men då hon uppslog ögat tili Saladin och förstod
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dennes menande blick, rodnade den täcka unga
frun och gjorde hastigt ett slag åt den mejade
ängen.

Elin, som märkte detta ögonspel, hade icke
mod att slå upp ögonen tili sin Lennart. Denne
sprang efter Ade'le och bad henne hålla tili go-
do med några förfriskningar, dem hän nu ville
framtaga.

Lennart hade af några Leipziger Burschar lärt
sig konsten att brygga ett utmärkt godt mjöd.
Burscharna påstodo, att det just var ett sädant
mjöd som uppfriskade de fordna Götherne. Här-
på tviflade väl Lennart, som trodde sig veta, att
de fordna Skandinavernes och Göthernes mjöd
var starkare, än nutidens öl men hän in-
hemtade dock med nöje konsten och lärde tili-
ochmed sin hustru den. Mjödet bornerade starkt
och kunde i nödfall gälla för sjampanje.

Elin framtog ur den nätta matkorgen den re-
spektabla buteljen med den sköna, läskande dryc-
ken. Och på den lagomt stora brickan, det vill
säga en liat Sten, som kunnat duga tili bricka re-
dan i tusende år, ställde hon de lockande, med
öron försedda små pokalerna. Och så ihällde
denna Hebe nektarn åt sinä vänner.

Det är min hustrus födelsedag sade Len-
nart med rörelse. Mycket vore att säga am
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denna dag, men jag blefve en dålig tala-
re da. Lycka väre med henne och 089
alla, som önska Elin godt. Din skål, min älska-
de maka, min egen kara Elin!

Hvad äro verldens ntmärkelser, ryktets glans
och ärans ståt emot en skål föreslagen af en äl-
skande make en skål, ett tai, der hvarje
ord, så hjertligt och betoningsfullt det än är,
dock är intet emot den dunkla, oförklarliga kän-
siä, som dikterar ordet!

Alla de tre unga fruarne greto vid hvarandras
bröst. Den lille Hugo började af sympathi att
storgråta. Och han bemödade sig att nå den
långa Elin, som märkande detta böjde sig ned
och kysste gossen.

Åfven herrarne begagnade näsduken raera, än
hvad som passade för manner. Kapellanen, eller
såsom han vanligen kallades pastor Angelin, gick
litet för sig, måhända för att bereda sig tili ett
tai.

Ack utropade Elin vemodigt här fe-
las dock vår välgörarinna, fru Sparfven. Den
goda Lisa har gått bort. Hvarföre eftersträfva
det omöjliga!

Den hederliga fru Sparfven hade verkligen gått
bort dit, hvadan ingen kömmit tillbaka. Ett be-
vittnadt testamente insatte Saladin och Elin tili
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arfvingar af hennes qvarlåtenskap, som icke var
alltför obetydlig.

Sedän Saladin ånyo iskänkt af sin bornerande
nektar, äterkom pastorn och talade raed glaset i
hand:

Medan jag promenerade, hittade jag en
saga i gröngräset. Det var en gång en flicka,
soin ända tili det sextonde året lefde i föräldra-
hernmet nti vällefnad och utan att kanna nägon
brist. Sedän, i qvinnans sjelfvaste blorastrings-
tid, kommo andra tider. Der kom armod och
pröfningar, verldens hotelser, vådor och glans.
Alit detta gick den unga qvinnan segrande ige-
noia. Skål för den qvinnan! I stället för att

smutta sjampanj i furstliga salar, dem hon vä-

rit vuxen, valde hon att dricka mjöd på en okänd
holme ien knappt tili namnet känd sjö. Skål
för den qvinnan! Jag dricker en skål för den,
soin lyx och vällefnad icke kunnat förslappa, för
den, som armod och pröfningar icke kunnat ned-
trycka, för den ädla och stolta qvinna, som verl-
dens hotelser icke förmått skrämraa, dess vådor
icke besegra, dess glans icke locka. Jag dricker
en skål för dig, min kara svägerska Elin!

Augusta hviskade sraåleende i tärar några ord
tili sin lille Hugo. Den raske gossen sade:
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Ja nu vet jag, hvad jag skall säga Elin tili.
Heinolablomman lefve Heinolabloraman!

Således fick Elin än en gång höra denna lyck-
önskan, delta ntrop. Men orden utsades nu af
ett barn, der i den stilla naturens fridfulla och
ljufva fanin.

Icke en lläkt krusade Päijänäs klldning, som
fårgades skär af solen, der hon nedgick sä stolt
och segersäll, så mild och herrlig.

S lut.



Rä 11els e:
Sid. 74 rad. 7 står Niemilä, läs landtgården.










