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En prestgard l N—d.

war en statlig byggnad frän medlet af
förra ärhundradet; belagen pä en af aldriga ekar och
björkar omgifwen höjd, hade den likwal en fti utsigt
M kyikan och den pä a'ständ liggande kyrkobyn. Frän
de öfte rummen fag man rika äkrar och ängar jemte «n större insjö, med twenne sma grasbewulcne hotmar, hwaiföre den ocksa fatt namn af Holmsjön, och
den herregärd, som lag wid den motsatta strandett,
kallades Holmsjö-gard.
Nummen i wät prostgärd- woro ej mänga till
antalet, men höga och rymliga. lordwäningen beboddes af familjen och husfolket, den öfta war indetad i sakallade gästkamrar, möblerade i den smak,
1
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war radande dentiden, dä nuwarande prosimnan
ftm nygift ftu infiyttade i huset.
Det war dm första Maj 182—. Wanner och
fränder jemte de förnämsta af socknens "grädda" woro bjudna att sira denna för alla, men i synnerhet
för prestständet högtidliga och gladjande dag. Det
war utomdetz 19:de arsdagen af prosten Bryllers
prostinna.
förening med
Unber det att prostlnnan ifrtgt rörde sig fram
och äter emellan kök, handkammare och den siora
matsalen, ömsom anordnade om .festen, ömsom sjelf
lade hand wid werket, för att underwisa sinä hielpredor i det ratta sattet ait uppsatta den gödda kalz
kbnen pä spettet, eller att wlspa sockerkakan, och fle:
ra dylika husmoderliga bestyr, sintta wi hcnnes man,
den wördige prosten, sittande pä en af de bankar,
som omgäfwo den höga trappan ät gärden, spräkande
med sin swager, baron Y*, ägare tlll Holmsjögärd.
Denne hade med afsigt kömmit sä tidigt, för att,
innan de öfriga gästerna hunnit anlanda, prata bort
en förtrolig stund med swägern.
Naronen, en man om femtio är, till utsecndet
nägot högdragen, men alltid munter och spräksam,
war klädd i mörkbla, civil dragt, prydd med nord«
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stjerne- och cn rysk orden.
päbörjade samtalet, sälunda:

Han fortfor i

det redcm

Som jag/sagt, ben unge monnen ager he>

stamdt alla er,fordexliga egenskaper för att satta, skick
pä dina pojkar. Du kan icke förestMa dig, hwilkm
supcch sigur han gjorde pa Äbobalerna i, wintras.
Han för sig med ett hehag, en ledighet i danscn, som om han lagit lektioner af Vestris..
Det her kan allt wara, ora,
men
Och hwilket loford, Hans larare gäfwo om
tunffaper
hans>
sedän! Han har »vid sinä, tentamisig
na wisat
som en öfwerstarare i filosofin, astro-,
teologin
nomin,
och hela det larda krimskramset för
öfngt..

Det war »ägot,

likwal, skulle fag.,..

I de- leftVande' spräken cxceUerar han, det
wet jag med sakerhet, fortfor hMncn. Desiä, aro
min, tanke längt behöfjigare än bade lätin, och grekiska. Hwad f—n behöfwa dina pojkar plugga i sig
Homcrus, Ovidius,, Herodotus, och, hwad de
twe henarne alla, mä, Heta. August har en afgjord
fallenhet för ktigsWdet och Lorenz för, sjöwHsendet;. lcmna dem, sälehes, ett par är, undev Waltertz
tillsyn;, siicka, dcm sedän hwar pa sitt häll i tjenst,
sä, fa, wi
heder af dem med tiden.
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Men, käre bror, stall da ingendera trada
i sin fars och farfars fotspar, ingen af bem bli min
eftertradare i sysilan?
Pah! dertill äro de alltför unga; "mnah
graset gror, dör märrn/' sager ordspraket. Genom
dm dotter fär du nog en efterträbare, Apropos,

när wäntar du hem Lowisa?
Närmare hösten. —Pensionsfrun har ny,
h'gen antagit en rltmästare af utmärkt talang. Lowisa skrifwer och ber att annu, en tid fä dröja,
qwar, för att fullkomna M i teckning. Jag gaf,
m»tt bifall. Cfter min tanke wore det
churu
bättre att flicka,n wyre hemma och lärde sig af sii;
mor att bli en god husmoder, än att i äratal wara bor,ta ftän för,äldVr och, hem, enhast för att lara
sig fäfangeliga

konster och fä smak för

ett

siärdfullt-

lif. Men min högtärade fru fwägerska och hennes,
ftöken syster, du och till och med min hustru, alla
woro ni c komplott mot mig, tills jag mäste ge
efter. Sä är det nu med gosiarna ocksä. Är jag dch
icke far och mun i mitt hus?
Hwem hcu' disputerat deremot, käre bror?
Men, tiderna ä«o mldra nu, än förr. Upplysningen
man afffabar stoftet;
stiger
det nyH siägter
hyjer sig som en Phönix utur astan, och summan af
och,
är den.- att
mäste följa m«d fin
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för denne osi pä galen wäg, sä är det tid ens fel>
men icke wart.

Ehmu desiä qrgumenter icke alldeles gillades af
prosten, war hän nögot twehogsen om fwar, desiutom blefwo de störda genom ankymsten af husets
adjunkt, Brummerus, som mödosamt stretade uppföre
trappan, bamnde, bitradd af en drenggosie, en korg
med buteljer. Han hade i kallarcn päfyllt nägra dusiin
sädana af det widtberömda marsölet, sym brygg-

Yes i prostaärden. Ware sig nu, a,t.t magistern
wimmerkantig, mäste wi
af blotta lukten blifwit
lemna osagdt, men efter. en hähe ödryjuk och tölpaktig helsnW pä baronen, hwarwid han war närä att
förlora balansen, fortsatte han med smä chasiö-steg

sm

gang M prostinnans handkammare.
Wehöfwes det mer, än att jemföra kaplansadjunkten Marenius med denna tölp, som. det roisit
icke felas lardom? -7- fragade haronen skrattande,
för att finna hwad en bildad uppfostmn kan
qftadkomma. Huni wälkommen ar icke Marenius hos,
alla! la, till och med bönderna wisa honom en synnerlig aktnmg; redan pä afständ mga de hatten af
för honom, hwaremot. de helt kamratlikt skaka handen
med magistern pä prostgärden....,.,
Denna gäng, likasom alltid wid deras öfwerlaga-,
ningar, segrade baronens mening, ick/ derföre att swä-^
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gern, alltid mebgaf ratftvisay af Hans pastaende, ty
war Mst war ey rnan ester gamla werlden, men
tzisputera »par pä sednare tider icke Bryllers sak,
fedan makligheten bliftvit Hans, jordista guhomligheN
war swägern Hans sockenpatron
pch baron till pä köpet,
Middagstihen nalkades, och prosten. GiH in till
sig för att byta ut dm beqwama nattmöfan och
schlafrocken m.ot kastanen, kragen och den swarta kalotten. Varonen inirädde i salen, der bordet dukades
af en wacker Ma om 16 eller 1? är, likwal under
uppsigt af prostinnan sjelf, som med egen, hand ord-.
nade plataen,
hon sedän satte ett korg, till-,
werkad af sint poMapper, och fylld mcd konstgjotda
blom.mor> det war «.th arbete af hennes, dotter i.
gasterna
pension«n> Hnnu hade> ingen af, de
sWat denna. grannlät, och mammas hjer.ta klappa-,
af frh,jd yfwer den heundran, detta, arbete skulle
sköcha: skada blott, att den älstade tzottren ej nu.
genom fin närwaro
oka den moderliga tri-,
ymfen.

Valonen underrattade sm. syster, att, den unge.
Mnnen han utsett till inforMtor at hennes gostar,

skulle

--

anlanda i

Walter ar en

M sn.art stall forwrida

daz..

poj,ke,, Ml du,
hufwu.tzeii pä, alla fiichor^
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i nejden.
la, ja, kara Lotta, stamtade baronen
alta
och nöp den unga flickan i den rosiaa kinden,
dig
icke du för mycket pä den
bara, och
du
unge dansmästarn och Hans wackra ögon!
Kare Mauritz, inföll prostinnan nagot M
warsam,— satt inga myror l hufwUdet pä war behwarföre,
fiedliga Lotta!
men raljen apart,
vm herr Walter ar ett sadan vagabund,
dirl
beskrifning tyckes förUtsatta
hwatföre hat du walt
en sadan lärare för wäw go^ar?
För att denne sakrast stail hyfla af det
trädaktiga i deras matt6r, sä att be förä sig som
folk, innan de lemna fädetnehuset, swarade han.
Men se der kommcr wagnen med mln hustru och
swägersta
och baronen jemte prostinnan gick deM
till mötes.
Friherrinnan Y* war ett klent och annu ungt
sruntimmer, owanligt blond, med matt och swärmande blick. Hennes syster, frökett Nora P *, deremot
war lang, nagot mager; hettnes breda framtänder,
tillika med deras infattning, blottades nar hon talade; det oaktadt war hon lika sä sptäksam som hennes yngre syster, friherrinnan, war faordtg.
Efterhand anlande de öfriga gasterna; man
"wäb
tades omkring det siatliga haststobordet och
fägnaden feltes ej der."

se

som

*
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Mältiden sag sitt siut till mötes, ty kleneter och
sockerkakan wandrade som bäst omkring, ledsagade af
punsch och madera, nar en wacker, ung man i modern dragt, med den ledigaste hällning,

oförmodadt

inträdde, utan att synas suprenerad öfwer det stora

sällstapet; han ursagtade sig med nagra artiga ord,
olägliga ankomst.
l anledning af
Ni har wisit aldrig kunnat komma tägligate, herr Walter, sade baron V*, som genast steg upp
srän bordet och gick, ehuru med nägot swigtande steg,
sin protege till mötes, presenterade honom för wärdss
folket och deras gäster och bjöd honom sedän en plats
roid sin sida.
Man bjöd honom af de förcgäende ratternaz
men herr Walter syntes ingalunda wara hungrig.
Med gtaset i handen formetade han snart nägra bekantstaper. Säsom en, den der nyligen anlandt ftätt
hufwudstaden, diskurerade han Med presternä om nyligen utkomna teologiste skrifter; spräkade med kännedom om landthushällning, fogeljagt och ridhästar
med varonen och en afstedad ryttmästare; regalerade
damerna med teater- och modenyheter; med ett ord:
mom fä timmar war han allas favorit och själen
i sällstapet. Halfhögt hwlstade baron
till sin swäger:
att
sagt,
jag
icke
Har
han ar en
skicklig karl?

sm
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Fröken Nora war alldeles, hwad man kallar uppspelad, samt lemnade den unge mannen ej ur ögonsigtet, och, hwad som mycket förundrade de yngre i sallstapet, herr Walter egnade afwen ftöken en utmarkt
uppmärksamhet.
Deras konversation anglck ston konst, literatur,
poesi
och nöjet af sallstapsteatrar, som ftöken ansäg
nyttiga
bäde
det förnamsta medlet att biloch
da ett latt och angenamt satt att wara, det moralista
erhöll man ju alldeles pa köpet. Sjelf sade hon sig
hafwa bebuterat i atstilliga roller, och icke "utan ftamgäng", tillade hon blygsamt.
Walter och Marenius woro universitetsbekanta,
och gladdes ömsesidigt att räkas här. För att ostörde
fä spräkas, gingo de upp i adjunktens kammare.
Annu förefaller det mig nastan otroligt, att
rika
den
lefnadslustiga Walter, uppsinnaren af sinom
galna
presthistorier, nu tagit konbition i ett
tusende
presthus pä landet, och der genast upptrader som en
iftig kurtisör tili den odragliga pratmakerstan ftöken
Nora.
Hwilken ftöken? ftägade Walter, förundrad,
utan att lätsä om det förstsagda.
Damen, som du nysi lemnade. Du säg ju sä
betagen ut, som om du amnade bönfalla om första älstarerollen i nägon dram, der hon är prima donna.

som
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War detta en fröken? Dä har jag gjort ett
misitag!
lag ansäg henne positiot för ftiherrinförb—t
nan Y. och wille i god tid sialla mig in, pä det hon
icke mätte fä det infallet att mala söndcr mig med sinä
förfärliga betar. Du bör weta att baron Y. ar min
förklarade gynnare.
Marenius ssrattade at misitaget.
Det förefaller mig likwal nägot besynnerligt,
du
kan
wara i behof af en sadan.
huru
Hwarföre icke? Under mitt sista wistande i
Nbo, wille penningarne ickeförslä; sant är det, att jag
ibland hade en gemen otur i spcl. lag är icke spelare
af böjelsc, men modet wille sä ha det, och sedän hade
man hundrade andra utgiftcr, isynnerhet mäste man
wara artig mot damerna och anstalla lustpartier för att
roa dem.
Men far min, till hwilkcn jag siref om
mem mynt, brummade slutligen alldcles förfärligt; talade om däliga tider, slöseri, m. m. Da traffade jag
handelsewis baron Y. i ett sällstap, och när han sade
sig söka en skicklig informator för sinä systersöner, föll
det mig in att, likasom pä stämt, erbjuda mig sjelf. Af
fiämtet blef alfwar
och jag ar nu här.
Utan att rädfräga din far?
Wisierligen meddelade jag honom mitt beslut;
insäg
genast att detta war det Aokaste jagkunde förehan
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ta mig, under den tid jag bcrcdde mig att wälja ett
wisit yike.
Ar du ännu allt lika willrädig i walet,

som

förr?

I det närmaste; fiera wägar äga wisierligen
nägot inbjudande, men fördelar och olägenheter stä
hwarandra sä närä, att jag annu ej beslutat mig om
walet. Jag har utsatt ett är till besinningstid.
Hwad har du emot det andeliga ständet? Du
ju,
har som jag hört sägas, fiere gänger predikat med

bifall.
Mycket, men lätom osi afbryta detta ämne.
Hwcm wet hwad jag annu gör, det kommer kanste an
pa huru jag har kommer att trifwas.
Dörren öppnades af den en gäng förr omnämnda
som i prostinnans namn bad hcrrarna ncd, för
att dricka te.
Det war en s-ns wacker siicka! anmarkte
Walter lifligt, sedän hon aflägsnat sig.
Förmodligen en fosterdotter i huset, ty.en piga ar hon sakert icke?
Du tnckes mig allt wara samma fiickjagare
som fordom, skämtade Marenius, men jag kan
har icke leda dig pa späret; ty, som du wet ar afwen jag nyligen kommcn till orten, och har endast
nägra gänger sett hcnne i kyrkan.
,
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Och har icke gjort dig narmare underrattad
om henne? Du ar minsann bra kall for könet!
Icke mera an som det egnar och anstär en ordets man, sroarade den andre.
I prostens kammare suto de gamla herrarna, dufoch tunga, och diskurerade; de yngre, och, iblcmo dem
baron Y., i salen utanföre, omkring nägra spelbord,
der afwen nägra andra, i brist pä annan sysselsattning,
fiitigt fyllde sinä glas utur den massiva silfwer ölkan..
nan. De för de rökandes beqwamlighet brinnande Husen gjorde, mot det genom fönstret inströmmande skenet
af eftermiddagssolen, rummets töckmga atmosftr nastan
hemsk för den som tradde in fran fria luften.
Walter, som icke trifdes der, pasiade pä nar baronen för nägra ögonblick lemnade spelet, och anhöll att
blifwa presenterad för Hans ftu; de följdes derpä ät
till förmaket. Hfwen der hade kotterier bildat sig. Tre
aldre fruar intaga soffan; desiä afhandla med prostinna

nan wigtiga rön i hushällswasendet,

wardslösa

afwentyr med

dejor

och hushällerstor och mera dylikt. Att
dömma efter utstendet, hade afwen förtalet tagit säte och stämma i ett Horn af rummet, ty hwiffningar
och sidoblickar lato förmoda nägot sädant. De yngre
.

damerna, jemte fröken Nora, omgäfwo en nägot beda-
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pä ett litet bord utlade kort,
för att ur hennes mun erfam sinä kommande öden.
Baronesicm satt ensam, stiljd ftän de öftiga, wid ett
fönster, och säg med swäimande blick pä solen, som höll
pä att sanka sig bakom stogen, pä andra sidan Holmsjön, hwars stränder annu icke woro ftia ftän is^.
gad mamsell,

-

De bada herrarnes intrade ästadkom en scenförandring; de spräksamma ftuarna tysinade twart; prosiinnan gick ut att anstalta om te; koittelen förswann
under bordet i Sidyllans utbredda famn; endast ftiherrinnan förblef i
tankfulla ställning, likasom hon icke
de
intradande
warse
blifwit
herrarne. Wid baroncns
tilltal: "Laura lilla", spratt hon till, liksom waknad ftän
en dröm, och ett melankoliskt leende spred sig öfwer de
sint tecknade anletsdragen.
Ester presentationen gick baronen ater ut till salen,
för att ätertaga sinä kort. Walter sökte att inleda ett
samtal med Hans ftu, men erhöll blott enstafwiga swar.
T 6 kringbars, och gjorde en lycklig diversion; hwarefter
Walter wisade sin sticklighet i de sällsyntaste kortkonster. Sluteligen, uttröttad af fröken Noras enträgenhet, att wilja med honom uppgöra en plan för bildande
af en sallskapsteater, tog han sin plats wid herrarnes
spelbord, tills desi man samlades wid aftonbordet.
Walter hade erhallit manga inbjudningar till gram

sm
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narna, isynncrhet af ryttmastarn, som war en wäldig
jagare, och bodde endast en timmes wäg ftän prostgarden.

Som wi redan antydt, hade den unge mannen,
genom sitt fördelaktiga yttre, sin latta och mängsidiga
konversation, wunnit det af sä olika individer blandade sällstapets bifall; äfwen sedän han blef hemmastadd pa orten, fortfor opinion en att wara till Hans
fördcl; isynnerhet blef han en favorit hos piostinnan
Bryller. Hennes gosiar woro wal i början liteträdda, och förmodade att i Walter fa en sirangare lalare an Brummerns warit för dem, men de fumw
snart sitt misitag. Lasetimmarna blefwo kortare,
men andamalsenligare, och de larde sig wida mer än
förr; desiutom eröftade Walter dem helt och hället
genom nöjet af gymnastiska öfningar, i hwilka han
sjelf äfwen deltog.
Likwal delade han mennistors wanliga öde: hwem
kan wäl wara alla i lag? Genast wid sitt inträde i
huset, erhöll han i Brummerus, om ocksa icke en siende, likwal en afundsam tadlare.
För att göra läsaren nägot bekant med wisia
förhällanden / rörande Walters barndom och. uppfostran, will jag meddcla twenne bref,
wexlades

som
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cmellan Brummerus

och Hans

bror, en handlande i

Tawastehus.
"Karaste Broder!
Som en hugnclig nyhet far jag underratta dig,
att jag af Consistorium ar utnamnd till nädarspredikant i
socken, och jag ämnar med det fövsta
resa dit, för att hälla min intrades-predikan. Du
sinner säledes, att jag. ej, efter ditt yttrande i ditt
sista bref, "wuxit fast" har.
Det är sanniiig, man lefwer, ater och drickcr
gansta wal har i' huset, men jag börjar tro, att egct
bröd skulle smaka battre, och dertill har jag nu god
utsigt, da jag kanhända blir herre i hufet, dit jag
kommer.
Här stulle jag utomdesi ocksä icke mera trifwas,
sedän en wist herr Walter slagit ned sinä bopälar, och
nu ar allt i allom hos osi i prostgarden. Han ar
antagen som informator ät sönerna, och för detta ingrepp i min förra befattning, har jag helt och hällct
att tacka baron V —s ewiga prat om werldsmannabildning. Prostgubben sjelf flulle aldrig fallit pä
denna id 6.
Denna fägel Phömr, som redan warit har en

tid, har liksom förtrollat dem allesammans. Döden
wet huru han sa kan stalla sig in! Allt tjenstefolket

siär

genast pä tä, bara "unga magister»"

behöfwcr
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en handrackning, dä jag deremot osta nödgas ropa,
eller sjelf hamta mig bäde rak- och twattwatten; de
fiulle wäl saga: "den wackra magistern", bara de
täcktes, det ser man tydligt pä allt hwad qwinfolk
heter, säwäl har hemma som i grannffapet.
Detta
galler isynnerhet en flicka, Lotta, som dä och da bitrader i huset och afwen pasiade upp wid det stora
majkalaset, samma dag han kom hit. Lotta ar en
raff och wacker tarna, som
hwarföre ssulle jag
förtiga det
jag sjelf haft godt öga till, men at
mig har hon aldtig behagat ge ett uppmuntninde ögonkast, ehuru jag efter prostinnans önfian lärt henne ssriskonsten.
Dcnna sticka kunde knappt wanda ögonen ftän
honom, under det hon pasiade upp wid det omtalade
kalaset. Samma afton hölde jag henne swara en af
prostgärsfiickorna,

som brydde henne derföie:

Innan han kom, warnade baron mig för att
pa
se Hans wackra ögon, och det gjorde mig nysiken.
Jag mäste wal se om de welkligen woro sä wackra
som baron hade sagt.
Nä, tycker Lotta att di a sä wackra da?
Det kommer allt derpä an, pä hwem han
ser, swarade Lotta och sprang bort
och nog
har jag sett, att han säg uppä henne med ögon 50m....

19

Det skulle förarga mig m i sjalcn om fiickan
skulle falla för dm spelewinken! lag arnade giswa

«n wink ät prostinnan, som ingalundä ser genom singrarna med sädant; mm da Lotta numera sallan synes
i prostgärdm, gär det ej gerna an, och man kunde
ftäga,

hwad det

angar mig,

och

oratt

hade

de icke

... -.

Flickan ar wacker, och utmärker sig framför sinä
leksystrar, men hon arfattig och säledes ingmhustru
at Anders Brummerus, som maste sökä sig en sädan>
genom hwilkm han kan komma sig upp i werlden.
More hon prestdotter, wille jag tjena lika lange för
nu blir
henne, som Jacob för dm sköna Rachel
m
Leda
dm
mcnar
(icke
mythens,
kanhända
Grekiska
jag), min framtida tott.
Walter ar hemma frätt
och du, som wamängä
tit der i sa
ar, mäste wcta nägot narmare
om honom och Hans slagt. Du gor mig ett nöje,
om du sä snart som möjligt ger mig denna underrättelse."

Brodrens swar.
"Din skrifwelse, af den 24 Maj, har iag riktigt
bekomn,it.... lag önstar dig lycka till din nya befattning, mcd ätwarning att ej köpa "trollct för gult>et". lag kunde sjelf derom sjunga m wifa, om jag
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bara wille
Likwal ar jag gansta nöjd, att du afdig
lagsnar
frän N —d; ty nog sinncr jag att du ar
du siclf ganfast för denna Lotta, och hon ar,
sta förnuftigt medger, ingen hustru för dig; men sara kunde det eljest bli.
jag behöfwcr ej saga mer.
Slä henne säledes alldeles ur Hagen, kara Anders.
Hwad Walter widkommer, sä kanner jag bäde
.

.

.
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honom och Hans föraldrar. Fadren ar
och bosatt har sedän längrc tid tillbaka. Mängen
hade i början ansett honom för en aswentyrare, ty
utan att man ratt wisite hwarifrän han kom, och
hwarmcd, etablerade han en statlig winkallare, lade sig
till dyra möbel, lefde stort, och höll kalaser; kladdc
sm hustru i siden, just som en adelsdam. Ett sädani
öfwerdädigt lefnadssatt war dä annu icke wanligt och
faste uppmärksanchet. Folket runkade pä hufwudet och
sörespadde ett snart fallissemelch men ännu haller huset sig uppe.
Walter ar deras enda barn, och war ungefar 15
ar, när jag först kom till T- s. Wacker och qwick,
war han föraldrarnas afgud, och sick öfwa allt möjligt sjelfswäld. Likwäl war han redan da en fullandad kavaljer, och älltid klädd efter nyaste modet. Han dansade förtraffligt, spelade kort med fruarna och stötit
kurtisen, besökte fiittgt konditorer och spektakel; men
hwad kyrkan angär? följde han pappas och mammas
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erempcl, ty bada syntes der yttcrst sallan. War "stortog
stola" war för simpel för dm unga bcrrn,
unt e,'wisning pä timme af en för detta swensk militär,

som

som

besökte fadrens källare. Sä forfiöto nägra
min
ankomst till staden.
efter
gäng
war jag sjelf narwarande, dä Walters
En
far, i ett större sällstap hennna hos sig, erhöll ett bref
mcd utrikcs stampel, Han afiagsnade sig för att tasa brefwet; när han äterkom, säg man nog att innehallct warit mindre bchagligt, oaftadt han sökte halla
god min. Straxt derpä wande han sig till en narwarande wettenstapsman med den frägan: hwilken underwisning benna ansäg tjenligast, för att hereda Hans son
flitigt

är

för universitetct?

Ynglingen sandes fort derpä till Borgä Gymnasium. Med godt hufwud jcmte en god dosis ambition, utmarkte han sig snart, blef student, och gjorde
af med mycket penningar. Man har en anekdot efter
honom, som cj bewisar stor aktning för faderswäldet,
om den ock innehäller sanning.
Fadren stulle i ett af sinä bref hafwa menat,
att sonen sllsade för mycket, och erhöll till swar:"att
cn winhandlare i T —s icke kunde bedömma hwad
en student i Äbo behösde!"
En bekant, som för ncigon tid sedän frägade
Hans föraldrar, hwilket lcfnadsyrke sonen amnade wal...
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sick till swar, att det berodde pä honom sjelf.
Huru han nu kömmit pä den idöen, att ta konditiou
i ett presthus pä landet, wäcker min förundran. Man
tro icke junkcm spekulerar pä dottren, som, cster hwad
ja,

du sjelf strifwit, ar i pension i Äbo, och der de
ledes lärt kanna hwarandra... ">

sa>

Äesia bref torde tillswidare spridt nägot ljutz.
ofwer Walters ungdom, och wi ätcrgä till wär bc-

rättclse.

Sommaren förflöt> och Walter trifdes ögonficnligt. Sedän Brmmnerus lemnat huset, antog prostci)
ingcn annan adjunkt, utan grep sig mera an mcd gö-

romälcn, an de sist förfiutna aren; och ett godt
trade hade. han i Walter, som osta predikade, med stort
bifall af ortens ständspersoner. Ehum han mgalunda
förstimmade, sinä disciplar, ägde han dock mycken tid
öftig att. stöta, sinä nöjen, och göra utwandringar i
vakten. Isynncrhct besökte han N)ttmast<,rn ofta>

och dröjde dä merendels borta öfwer natten, cmedan
han alltid företog dcnna promenad under aftonswalc
kan, och äterkom M prostgärden först den wanlig>z

frukosttiden.

Det led till slutet, af Augusti, och prosten stickade efter sin dotter, ty man wille med en liten lust-
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barhet fira bäde hennes hemkomst och namnsdag. Af
prustinnan, som numera endast talade om och langtade cfter sm dotter, hade Walter hört omimmnas ett
ställc i den närä talaana parken, som ett af Lowisas
favoritstallen, der hon alltid le,kt som burn; han bcflöt att der öfwcrraska henne med nagon tillstallning.
En af drangarna blef, undertysthetslöfte, Hans handtlangare. Upptagen af desta bcstyr, installde han sinä
wanliga aftonpromenader, och inneslöt sig pä sitt rum.
Alla, isynnexhet gosiarna, woro högst nysikna.

Lowisa hemkom en dag förr, an hon warwantad. Walter war dä icke tillstades, och i glädjen öfwer dottrens ankomst, glömde föraldrarna att namna
nägot om honom. Walhade Lowisa förut blifwit underrattad om att gostarna fatt en ny informator,
men hon hade endast tankt sig en ny Brummcrus;
ett föremäl för hennes och brödernes skamt.

hufwudstadens nöjen och förströelstr,
hade bortresan derifmn och Msmestan ftan d« qwarblifwande ungdomswannerna kostat Lowisa mänga
Intagen af

ra tarar, men nu tog
barndomsminnen, ut
fauinat sinä föraldrar,
bröderne woro icke

likwäl hemmei, mcd alla desi
fin ratt, och sedän hon omwanligt

pä tjenstcfolket,
skyndade
hemma —7
hon neo
itradgärden, för att der se sig omkring, cgnande en
bekant blick ät hwart trad, hwarje buste, tills hon

hälsat
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kom till den grind, som förde ät parken. Hennes
förr omnämda favoritstalle war en grupp af trad,
som bildade en rundel, platsen inom den hade hon
sjelf lätit rödja. Dagen före fin bortresa till Hbo,
hade hon pä detta ställe begrafroit en tam grönsifia
och plänterat en törnrostelning, som hon ynmigt ftiktat bade mcd watten och tärar öfwer sm alstlings död.
Wid äsynen af den i sinhögsta flor stäende provinseroshäcken, erinrade hon sig den lilla telning hon
plänterat, och gick nu för att se, om den frodades.
Wlommor wantade hon ej att fä se, ty dertill war
platsen för mycket stuggrik.
Redan pä nägot afständ säg hon nagot hwitt
skymta fram; nysiken gick hon narmare och säg
en
slags pelare cller obelist, hwitmälad, med ett förgyllt
klot i toppen, frän hwilket utgick en spira, som bctydligt
höjde sig öfwer trädens toppar.
Hwem i all werlden
har rest ett sädant äreminne öfwer min lilla Pippi?
war siickans första tanke, sedän besäg hon det narmare,
och fann öfwcrallt mslagna spikar,hwilkas andamäl hon
likwäl ickc kunde utgrunda. Äfwen hangde, ungefar
pä midten af obelisken, ett löst fyrkantigt stycke; warsamt lyfte hon upp det och fann det wara ett sammanklistradt Pappcr, som dolde en öppning, i form af
ett hjerta, ungefar en aln i diameter. Det ime af obe...
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swartadt mcd kimrök. En egen,
undcrlig kansia intog den förut sä glada och merendcls
lattsinniga fiickan. Det förekom hcnne alldeles, som
wore detta en grafwärd, hwars enda embl«m bestod af
ett dystert och glädjetomt hjerta.
Wid nägon lugnare eftertanke insäg hon snart att
detta monument war ämnadt för nägon tillstallning och
ännu cndast halssardigt; men huru utforsta detta. Sinä föraldrar wille hon ickefräga, hon beslöt derfore att
gä till Lotta, öfwerrasta sin fordna lekkamrat, och utforsta hwad denna kunde weta. Lowisa skyndade alltsä
iillbaka genom tradgärdcn, fiickade en tjenstefiicka för
att säga till hemma hwart hon gätt, och följde sedän
meo snabba steg den gängstig,
till det säkal-

listen

tycktes wara

lade ''Dragöntorpet".

Lottas mor, som warit amma at Lowisa, blcf utom
sig af glädje, wid ösynen af sitt kara stötebarn. När
Lowisa ftägade efter Lotta, ropade hustrun efter sitt
yngsta bärn, en ättaärig gosie, och bad honom genast
skynda till lilläkern efter sin syster; gosien sprang och
modren gjorde emellcrtid mänga ftägor om hufwudstaden, och hwad Lowisa tyckte om att wara der, och oin
det icke war ratt stönt att nu fä komma hem.
Sä roligi som jag hade der sista wintern, fär
jag wii)t aldrig mera, smäsuckade Lowisa, wid häg-

26

men nog gladbe det Mig
komsten af desi balnöjen,
att fä ätcrsc pappa och mamma jemte brödcrna; hwad
de mätte wuxit pä desiä trenne ären! Iu nnrmare det
led pä tiden, desto otäligare blef jaa,; man wille pästä
att jag magrat de

sista weckorna.

Det har min Lotta afwen gjort; men dertill

hennes förfaseligä tragcnhet stulden, ty hott sittei
halfwa nätterna uppe, och stiger opp i daggläntningen,
för att sy ät grannfiickorna, och som det ar sir mörkt
i stugan, sitter hon ut pa backen med sitt arbcte, tills
tideN blir att gä pä utarbete. Hon har nu fätt görä
ar

för mig, som warit sjuklig Heta tiden.
Gosien stack nu m sitt linfargade, lockiga hufwud

dagswerken

genom dörrn, och sade Lotta wara i antägande. Lowisa,
lange tyckt det wara qwaft i stugan, gicknu
ut, och mötte sin fordna lekkämrat i den af soten upplysta förstugan. De bäda fiickorna häde mycket förandrat sig pä desiä trenne ären. Lowisa war, wid sm bortresa till pensionett, en'gänglig, mager flicka, med nastan
hwitt här; det lilla spada ansigtet, utan att wara fult,
war likwal icke behagligt, och de himmclsblä ögonen
hade ett nägot eufaldigt uttryck; nu förhöll det sig annorlunda: hennes former, ehuru annu spada, hade erHällit en behaglig rundning; häret hade mörinät till det
stönaste cendr<>, och, wärdadt af sticklig hand, läg det i

som redan
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fläta omkring Hermes

hufwud, och ä ömsig en fylringlade
swanhwita halsen
se sidor
lig, glänsande lock. Gladje strälade ur de klara förgatmigej ögonen; men de uttryckte afwen nägon förwaning, ja nastan afund, öfwer Lottas förandrade utse-

en wacker

om dm

ende

och sätt.

Lotta war twä ar aldre an Lowisa: hon hade,
likhet med manga andra, lange hallit sig liten och
knubbig, och sadan hade Lowisa annu alltid tänkt sig
henne, men hon hade pä en gäng skjutit i warten,
och kunde nu kallas lang, utomdesi hade skuldrorna
sänkt sig, lifwet smalnat, och en wardad, ehmu ganska tarflig kladsel, wisade en wacker wart. Hennes
mörka här war flatadt med omsorg och hangde i en
läng och bred flata utät ryggen; men de fordom sä
lifliga mörkblä ögonen, hade nu ett nastan
'digt uttryck. Bäda flickorna stodo fäledes förssönade
midt emot hwarandra; men werkningen af denna ömsesidiga upptackt war olika.
Lowisa slog sinä händer tillsammans, och ropadc
i

swarmo-

okonstladt:
Hwad

har wuxit och blifwit wacker, kara Lotta! Du ser alldeles ut som en jungfru ftan
staden.
du

2
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Lotta rodnade först, men bleknade sedän hastigt
och kastade, utcm att yttra ett ord till walkomst, en
forstande blick genom förstugudörrn, der hon stod.
Förundrad öfwer detta owaniade mottagandc, lutade
sig Lowisa utom dörrn, för att se hwad som sä kunde upptaga Lottas tankar, och blef da warse en battre klädd mansperson, som, stödjande sig mot waggen,
syntes wanta pä nagon. 9iu, da han sag sig bemarkt, steg han ledigt ftam, och Lotta, liksom sansad
cfter en stark sinnesrörelse, sade i haftig, förcbräende ton:
Hwarföre sade icke magistern, att mamsell
Lowisa war hemkommen?
Emedan jag warit okunnig derom, swarade
Walter, i det han, efter bcn tidens scd att helsa,
kysite den rodnande Lowisas hand, och bad hcnne wara walkommen till hemmet. Hwilket wackert sialle,
fortfor han sedän, nu stall prostgärden och desi omgifning förekomma mig likt ett Eden.
Den tonwigt Walter gaf ordet nu, undgick icke
Lowisa. Mcd den sintlighet, som sirwarfwas i sällskapslifwet, swarade hon:
Det är sannt att belagcnhetcn och nejderna
men hösten ar i antägandc och beröft
wackra,
nu aro
war dem snatt sin stönhet, och sedän stall magister
Walter nog sakna Äbo>
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Dcrpä

siädar

jag

endast

jag. För det närwarande
wären i sin blomstring, sade Wal-

twiflar

ter med uttrycksfull blick, mm nästan hwiskande, ty
Lotta, inkallad af modren i stugan, nalkades dem äter.

Huru lange har prostgärden fätt fägna sig
magister
Walters besök? frägade Lowisa, och lagaaf
de sig till att wandra hemät.
Hr det möjligt att mamsell Bryller är okunnig om att jag, sedän första Maj, ar en af desi
inwänarc? frägade han.
Derom hai man icke nämnt ett ord, det ar
mig säledes en werkelig surprise.
Lotta följde dem hem pä Lowisas anmodan.
Wandrande utmed gängstigcn genom smäskogen,
bjöd dem ät
plockade Walter nägra doftandc
Lowisa, och sadeDet will förefalla mig, som om surprisen icke warit mamsell Bryller synnerlig cmgenäm...
,
Huru kan herr Walter falla pä en sadan
Twärtom ar
förmodan? frägade Lowisa muntert.
jag förtjust att här sinua en bekant för att spräka
med. En bekant, som deltagit i de nöjen man njuter
i den stora wcrlden. Mig cmar det, att det sistförsiutna äret warit den gladaste tiden i mitt lif.
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sell

Huru

kan den charmanta, den

Bryller tanka

sirade mam-

sä?

Emedan pappa och mamma wisit icke mera
till Abo, och här hemma är allt sä
läta mig
enformigt.
Det kan icke dröja länge innan nägon inställer sig, som fär yörre rattighet att bestämma
mamsells nöjen.
Magistern menar säkert onkel och tant, inföll Lowisa mcd en rodnad, som nogsamt upplyste den
starpsynte, att hon förstätt Hans mening
och Nopä
köpet,
mig
ra till
som will engagera wid sin sä
länge pätankta sallfiapsteater.

resa

mig

Hon fortfar saledes med denna wurm?
Ack! jag har ju mäst köpa och hamta med
diverse teaterpjeser; det fiall bli roligt att se

hwilken hon

wäljer.

skamt och prat nalkades de prostkunde
icke fä Lotta öfwertalad att
Lowisa
qwar;
klagade
hon
öfwer hufwudwärk och äterstanna
wände hem. Lowisa hade genom mötet med Walter glömt ändamälet med sitt besök, och sedermera,
omgifwen af sinä anhönga, war det sä mycket annat
att fräga, berätta och wisa, att synen i parken förUnder dylikt

garden.
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swann

ur hennes minne. Likwäl kom den
om natten, och i drömmen ansäg hon den
en grafwärd.

för henne
äfwen för

Följande dagen, den 25 Augusti, samlades stägten och de närmare bekanta hos prosten Bryllers till
middagen, för att fim dottrens hemkomst och desi
namnsdag. Pä eftermiddagen stulle ortens ungdom
samlas pa ett utsatt ställe och pä bestämdt klockslag
öfwerrasta Lowisa med deras cmkomst, samt sedän
tillbringa aftonen med dans. Walter war den som
arrangerade

alltsammans.

Lowisa förundrade

sig storligen, nar hennes mor
nödwändigt wille se henne klädd i hennes wackraste
danskostym. Wisit tyckte Lowisa att det war litet
löjligt att sä styra ut sig hemma, och dertill pa
landet, men gjorde likwäl sin mor till willjcs. I
hwit, skir kladning, ljusröd fiors tunik, och en trans
af tömrosor pä det sköna häret, syntes hon wid sitt
intrade till de redan församlade middagsgasterna, som
sjelfwa ungdomens gudinna, kostymerad för en modern bal.

Walter war blott öganing, utan medtastarinnor,
och obestridt. Under det

Här, i denna omgif-

tillhörde
han med

priset henne odeladt
wanlig

lätthet och
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sjelfbelätenhet underhöll samtalet och klingade mcd
den ena och den andra wid bordet, cgnadcs dock Hans
tankar och blickar enoasi Lowisa, denna Hebe, som,
oaktadt hon ej stankte uti winet, likwal genom sm
narwaro forwandlade det i nektar; men i sm förtjusning blef han icke warse att twenne mörka ögon följde alla Hans rörelser, liksoin spionerande hwarje intryck äsynen af dagcns orottning gjorde hos den uppeldade unge mannen.

Det war Lotta som afwcn nu passade upp wid
bordet. När Lowisa intradde i rummet, hade en närä stäende person hört Lotta uppge ett swagt rop af
beundnm och öfwcrrastning, men kort derpa hade hon
bleknat sä, att prostinnan med egcn haild räckt hcnne
ett glas wattcn, och dcltagande ftägat om hon war
sjuk. "Det ar bra nu igen," hade Lotta swarat, men
aflagsnat sig; dock aterwände hon snart till sinä göromäl.
Wid mältidens siut förswann Walter. Pä mammas manande wink satte sig Lowisa wid det nya,
nyligen inköpta fortepiano. Hon hade genomspclt
nägra musikstycken, da hennes far jemte baroncn och
nägra andra herrar, sittande wid ett fönster med utsigt ät trädgärden, pä en gäng blefwo warse, att en
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sior mängfärgad

fiagga höjde sig

och

swajade

öfwer

träden i parken.

Ha! hwad ai detta? Hwad will det saga?
Hwad stall det betyda? Ack, sakert ett pähitt af den
hördes
fyndige Walter! Lätom osi alla gä att se!
frän alla häll, och under dylika utrop kom snart hela sallstapct pä fötter, och wandrade truppwis genom
tradgärden till parken; men med klappande hjerta nalkadcs Lowisa ett ställe, som, efter hwad wi redan

weta, sä mycket inwerkat pä hennes santasi, ehmu
hon undwikit att göra nägra förfrägningar.
Ehuru skuggrikt stallet war denna tid pä dagen,
war det likwal tillräckligt ljust för att kunna se de
wackra kransar af törnrosor och bläklint, som i smakfulla festoner lindade sig omkring obelifien, anda upp
till toppen. Fyra hwitkladda fiickor, ibland dem Lotta, afsjöngo, nar sallskapet hunnit samla sig, r>ägra
wcrser, tillegnade Lowisa. Dä förswann pH en gäng
det förhänge Lowisa förut anmärkt, och nu syntes
hjertat, samt inom detsamma namnet Lowisa i transparent, pä desi mörka botten.
Det hela war wackert och erhöll ett odeladt och
äfwen högljudt bifall; men Lowisa syntes tankspridb,
och swarade Lotta, som staende henne närmast sakta

frägade, hwad hon tyckte om tillställningen.
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Det är. alltsammans ganska wackcrt; men
nar jag, utan att nägon wisite af det, i gär säg
det halffardigt, förekom det mig som en grafwärd,
och jag l'an ej gira mig fti frän detta intryck.
Ack, den som der singe hwila! suckade Lotta.
Är du da redan sä trött wid lifwet, kara
Lotta? frägade en af de andra fiickorna, som hoit dessa ord. Hwad fiall du icke wara nar allt ar sorbi. Flickan menade dansen denna afton, hwarwid äft
wen de singo wara närwarande, kanste deltaga, om
men Lotta säg pa henne med
lyckan gynnade dem;
uppsyn
en högst besynnerlig
och fiyndade bort.
Hwarje mindre behagligt intryck förswann nar
h on, som war dagens drottning, tillika med de öfriga inträdde i salen, der ungdomen redan war samlad.
Pä ett af Walter gifwet tecken begynte musiken en
polska, och alla slöto en stor ring kring Lowisa, som
med Walter dansaoe inuti ringen. Men snart swangde man sig i andra danser, och en mangd konfusioner framlockade ett illa doldt leende pä den unga
fiickans lappar, dä hon inom sig och under prat med
Walter gjorde sinä anmärkningar om denna och huf-

wudstadens danssociete.
Dansen fortfor, till mängas nöje, till
obelatenyet: här,

som

andras

annorstades, war det mera godt
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M däwer än kawaljerer, hwad de dansände betraffar>
icke derföre, att de gifta herrarne ansägo sig wara för
gamla eller styfbenta, twärt om; baron Y., ryttmastarn
jemte länsmannen och twenne för detta swenfka militarer, alla män närmare femtiotalet, woro de iftigaste, men af de unga syntes nägta wara för blyga och
försagde, emedan de icke annu lärt sig dansa, och ortens
nysi inskrifne wid
dandyer: ett par bröder von U
ryskä militaren, ett par ingenörer jemte Walter och
Marenius, fjeskade endast omkring nagra utwalda, och
säledes blefwo de andra mindre bemärkta fiickorna utan
*

dansörer.

Lotta, med klockarens och kyrkowärdens begge
innehade den anspräkslösaste platsen i rummet,
det will sägä närä dörrn; hwad Lotta tankte, wisite
mgen, mm de andra stötte hwäran i sidan hwarje gäng
"unge magistern," med en fulländad dansörs fiicklighet
och behag, förde Lowisa i den ywirflande wallsen, eller
kadriljens inwecklade

wrer.

Obemarkt af de andra, aflagsnade sig öotta, och
ett
"det ar qwäfwande niarmt'' trangde hon sig'
med
genom den i förstugan gapande folkhopen, tills hon kom
pä den folktoma stora träppan, der hon satte sig sa asi
sides som möjligt, med handen stödd mot den brannände pannan.
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Trappan war omgifwen af lofrika trad, och hon
dold i derasstugga; ncdanföre pä gärden stod en gungplanka, der twenne pcrsoner suto i förtroligt sanital och
njöto af den wackra Augustinatten. Det war prosten
och Hans swäger baron V> Samtalet fördes hatfhögt,
och tanklöst hörde Lotta blott i början ett och annat
ord, men snart wacktes hon genom ett osta upprepat
namn, och nu lysinade hon Med spand uppmärksamhet
till det som följde.
Det war varonen, nu som allttd förande högsta
ordet, hwilken fortfor:
Som jag sagt, wi kunna aldrig göra ett battre
wal, och du gör ratt att uppmuntra den unge mannen;
med Hans praktista kunstaper och qwicka hufwud gat
han längt och kan bli bistop med tiden...
Bror will wäl ändä icke, att jag stall bjuda
ut min enda dotter Heller! inwände den andra.
Det skall icke behöfwas, den wore blind, som
»cke ser att Walter är pinkar i fiickan.
Lotta Uppgaf en dof suck.
Män tro
Hwad war det, inföll prosten.
nägon kan höra ost?
War icke rädd, folket ar upptaget af dansen
rörde
eller mufiken, det war endast en

som

lvfwen.
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Prosten sade
ych

som Lotta

ej

kunde uppfattg

fortfor sedän.-

Hfwen förmodar jag att den unge mannen
nägon
har
kallelse till det andeliga ständet.
Bah, den kommer nog. Jag stall tala wid
Marenius, han förstär nog den saken, och kan kanna
honom pä pulsen, och allt slall gä bra. Han predikar ju sä att rnan med nöje kan höra pä honom, och
sjelf har du sagt, att du ej kunde önsta dig m stickligare Vikarius, ifall du roille siä dig pä ro.
NtomdeZ mä du wara säker om, att den gunstig herrn
icke gifwit mig anledning att proponera honom informators-befattningen har i hufet, om icke han fpekulerat pä Lowisa och survivancen, och fllckan tycks ingalunda wara honom obenägen. Wore han 10 är aldre, uppgjorde jag en annan pian. Nora är, som...
Hor pä godt folk, ljöd fröken Noras gälla
stämma i förstugan, har nägon af eder sett till Baron? Kort derpä tradde hon ut pä trappan mcd en
Jag söker min swäger, som
annan dam, och fortfor:
artigheten,
engagcra
mig till nasta dans.
den
att
haft
Uff! pustade baronen. Nu mäste jag ätcr
upp och tröska, och är dock helt styf i lederna af

.

ej

-

»

nägot

nattkylan.
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Det war längt lidet pä natten. Mänga as
gästern,a hade redan begifwit sig bort; men dansen
war allt annu liflig. Dä föllo Walters ögon pH
Lotta och hennes wänner, som nu fingo sig en och
annan dan,s; Lotta war owanligt blek. En kansia
medlidande tycktes röra sig hos Walter, och syn<
bart förlägen bjöd han upp, henne till walls,,. Hon,
rodnade starkt och syntes willrädig; litwäl följde hon
slutligen med.

as

Eftep twen.ne hwarf om, salen wUe Walter
höra, men icke sä Lotta, och dä hon wallsade ganffa
bra och musiken fortsor, Hollo he ut e,n strmd. Slut-,
ligen sattade prostinnan Lotta i kladningen och ro<
päde: "Wallsa dä icke lifMt u,r er begge twä,!"
Lotta drog djupt efter andan, lade
det klappande hjertat och sade: "förtät,
den sista dansen''

handen
det

pä,

way

.. .

Lotta förswaim, och när de
fiickorna, nä-,
got derefter, med en kyst pä, prostinnans
hdmjukt tackat
hedem och walfagnaden, och sedän
sägo sig om efter Lotta, sades det, att Lotta ensain
hcgifwit sig bort en stund förut.
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Nägra dagar ftdnare passtrades eftermiddagcn
Baron
V- pä Holmsjögärd. Sällftapet war tal-,
hos
rikt, och roade sig i den wackra tradgärden. Hmkring
Wgra krusbarsbuskar stodo fröknarna S. jemte Nora
och nägra andra ogifta damer och pratade, under det de
lato bären smala sig. Ett stycke frän dem, likwal sä
längt, att deras temligen högljudda prat icke lunde
höras, war en lastgunga, der en yngre upplaga af
bäda könen war samlad, Gungan, med afdelning för
twa personer, war nu upptagen af Lowisa, som satt
och Walter,
stod och kastade.

som

Alltid lika intageZ af sinä teater-projekter, anmärkte fröken Nora, att ingen pasiade battre än desfa twa till de bäda alstande i Kotzebue's "Brodertwist,"
nu war pä förslag.
Hwilken roll ämnar du wälja sjelf? ftägade
den yngre frölen S.,
du ma wal inte tanka bli
gamla Griponia Heller!
Hwarföre icke det, det kommer ju blott an
pä, om man spelar fin roll wal, menade Nora, och
gamma! blir man nog genom ett och annat streck i

som

qnsigtet.

som,

Fy döden! utropade en af de andra damerna,
sag bäst ut af dem alsagt i parentes

...

...
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lesammans. Just derföre, att man stall smeta till sig
i syna, undanber jag »mg alltsammans. Afwen anser
jag denna pjes wara alldelcs opasiande, med desi män,
ga karlroller och att klä ut sig i karlkladex! Ncj, jag
tackar, derpä gär jag icke in.
Fä teaterstycken aro sa pasiande som denna,
Nora,
amnet är alfwarsamt och mora,
listt, och utom den burlefia scenen emellan ftu Griponia
och. advokaten uteslutes M anstötligt. Hwad kostumen angär, upptfäder en af de gamla herrarna i natt-

försäkrade

rock, den andra , syrtut, matrosen spclas
och advokaten af August Bryller.

sig de

Och hwcm af osi, mcnar du wäl, will ätaga,
gamla gubbarna? Lät Walter spela den ena och

fendrik U-

den andra,

Det gär icke an, swarade Nora, dä stulle wäl
wara närwarande som äskädare och det
af ost, eller huru? Och hwem stulle dä
i Walters ställe bli alssare?

hela familjen U
önskar ju ingen

-

A, den rollen kunde jag kanste

som förut

de den unga damen,
att
smeta till sig,

talat

fä lust

till,

sa-

om obehagligheten

-

Mm dä mäste du ju afwen mäla dig, a«markte den aldre fröken S., och jag twiflar att mamsell
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Aryllcr blir nöjd mcd en sadan älstare,
det
galunda sä ut, tillade hon litet försmädligt.

ser

in-

Denna anmärkning kom deM alla att se mot kastgungan. Lowisa hade stigit upp, stödjande sig mot mellanstolpen. Walter höll sin wänstra atm omkring hennes lif och kastade gungari med en sadan krast och sticklighet, att den gick till halftirkeln.
Fröken S>

fmtfor:

som

Den
sä läter famna om sig, ar wisit icke nöjd
utkladd
med en
älstare;
och jag begriper icke huru
baron V> tilläter ett sä eget uppförande af denna Walter; Hans far skäll, efter hwad jag hört, wara nägon
slags källärmästare ellet dylikt.
Ingen swarade pä denna frökens anmärkning»
Walter och Lowisa lemnade rum ät ett annat par,
och Lowisa, som blef wcnse den nyfz omtalade gruppen,
styndade dit och blef mottagen med stor wanstap och
hjertlighet.
Nora föreslog dä pä stamt ett ombyte af älstarerollen. Lowisa antog försläget med nöje, och wille göra
det till alfware.
Ser du, hwistade den yngre fröken S. till
nu war äterigen dm bitterhet pä oratt ställe»
systcr

sm
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Walter wandrade för att swalta sig i en af sidoäleerna, der genmöttes han af Marenius, och bäda togo wägen till en liten ssögspark, för att ostörde fä spräka bort en stund; efter ett och annat likgiltigt prat ftäi
gade Marenius:

Na, Walter, fär man snart gratulera dig?
-

Hwärtill?

Till en wacker och rik brud, och survivance«
pastomtet efter swarfar.
Öandeligt gerna till det förfta, om det barä
täter göra sig, Men till det sednare har jag ingen lust.
Den kommer wal ocksä med tiden, och big him
ingenting.
>
Philosophie magister är du, en omt>rar
tyckt talare pä predikstolen, och nu erbjuder sig ett ypperligt tillfälle, som hundra andra i ditt ställe stulle taga
emot Med uppräkta hander; icke kan du wara radd för
hwad du ännu behöfwer lara! Engäng för alla, säg
mig uppriktigh hwad har du emot detta ständ?
—

Mycket> och litet, allt buru man will taga det,
men latom osi lemna det derhän, ty narmare hwarken
kan eller will jag ej för dig utreda minä äsigter af
saken. Ett Ml kan jag likwal gifwa dig: min förkär»
tel till poesi och litteratur^
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Du skamtar, huru mänga andeliga mänaro
icke utmarkta litteratörer. En Franzen, en Wallin,
«n Tcgn«;r

...

la, om jag kunde följa deras fotspär
Och bli biskop, menar du? Du syftar högtl
men hwem «et, du ar ung och har gynnare
Hwarföre will du söka öfwertala mig att
prest?
ftägade Walter med forstande blick.
blifwa
—Af wanstap och till din egen fördel. Alla
opparencer aro ju afwen gynnande; du ar omtyckt i
församlingen, och prosten önstar dig till sin adjunkt.
Hwar och en kan se att du tycker om Lowisa, och
...

hon snart, om icke redan, beswarar din kärlek.
den som tiger,
Detta ser hennes slägt, och tiger,
du
mer? Wore jag icke din
famtycker; hwad önstar
wän, kunde jag nastan afundas dig, om en sadan
kansla ägde rum i min sjal.
Jag will tanDu har ratt, och likwal
ka narmare pa saken.
Gör sä, och lät mig weta ditt beslut, sade
Marenius och aflägsnade sig för att ga baronen till
mötes, som syntes pä nägot afständ.
Walter blef stäende nägra ögonblick, och sag efter
den bortgäende.
Du kunde afundas mig! o, witzte

att

.

.

>
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du huxu
Kttw!

mycket jag

afundas din egen sinnesfrid och

I en rymlig bersä sutto ftuarna omkring ett
bord, lastande sig mcd de utwaldaste barsortcr fran
trädgärden. Talet föll pä dm för Lowisa tillstallda
suprisen i ekpariken, och i anledning dcraf nämnde
prostinnan, att den säkallade "dragon Lotta," som deltagit i sängen, nu wore gansta illa sjuk. Hon hade,
efter att hafwa arbctat hela dagen pä äkern, wakat om
natten, för att binda krcmsarna, andm dagen warit
till bitrade i köket och uppasiningen wid bordet. 3iog
säg jag att fiickan osta fiiftade farg, fortfor den goda frun,
och warnade henne, att ej förkyla sig efter dansen. Utan att wnnla pä de cmdra flickorna,
sprang hon likwal hem, sä tunnklädd hon war, men
kom icke längt, ty kurkowardens döttrar funno henne
sanslös liggande wid gängstlgen, som gär genom deras
äng. Hon mäste bäras hem; nu har hon stark seber
och yrar bestandigt, sager modren. Annu har jag icke
welat undcrratta Lowisa om Lottas sjukdom, som kanhanda är smittosam.

Sallstapet ökades genom haronen, som, ätföljd af
Walter och nägra andra herrar, intradde medan
Stackars siicka! yttrade den
stinnan ännu talade.
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forstnämnde

deltagande,

redan i

afton läterjagctt

bud gä till doktor L. och glöm icke, Laura lilla, att
höra efter Lotta. Hennes far war m hra k»«l, och
tapper soldat, och miste sin arm i kriget mot rysftr?
na IBn3
med denna underrättelse wande baronen sig till Walter, mm dinne hade afiagsnat sig,
Wct du, Mauritz, sade friherrinnan V- till
mau
samma afton, nar de wo« allena. lag tror
sin
sullt och fast att Lottas sjukdom härrör af en dold
passion för magister Walter,
Ack, min lilla Laura, inbilla dig, icke att en
rass
frist och
sinff landtfiickas hufwud ar uppfylld af
alla desta ack och o, som spökar i edra tankar, j, som
lasen "La Fontaincs romaner," stamtade haronen och
kysite sin fru, som suckade:
Ack, de härda kanslolösa manncrna!
Mänga hade anmarkt, att Walter mot aftonen
warit ur humör; Marenius förmodade att detta
war en följd af dera 3 samtal, ehmu hatt ef kunde
...

ntgrunda orsaken; Lowisa trodde att Nora redan undcrrattat honom om wllernas ombytc, och att Hans,
misinöje harrörde deraf. Hon war smatt harmscn pa
sig sjclf,
gätt in pa byte; att hon sä snart gillat detta förslag, war blott en fiyktig artighet mot frö<
fen, och pH det de andm flickorna ej matte tro att Lo<

som
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wisa sä oändeligt gerna wille ha Walter till älstare,
hwilkct de sakcrt eljest hade sagt.
Andra dagen war det postdag, det will saga den
dag, dä hariftän afgick ett bud till narmaste postkontor, för att afhämta de bref,
tillhörde dem bland
sockneboerne, hwilka förenat sig om denna mrattning,
afwensom att afiemna deras egna. Lowisa skref hela morgonen till en af sinä förm pensionskamrater i
Hbo, sä wäl för att uppfylla ett gifwet löfte,
af ett för unga siickor wanligt behof, att meddela sig
ät nägon wän.
Wrefwet handlade om resan, festen och de beallt undev
kantskaper hon förnyat med grannarna
lifiig saknad af hwad hon lemnat

som

som

.

..

Postscriptnm innchöll följande:
"Förestall dig min öfwerraskning, dä jag har
fann Walter, den gentile Walter, för hwilken ni alltid brydde mig sä fasligt, Han ar nu har hos otz
säsom informator för minä bröder. Han, som alla ansägo för sä rik och oberoende!
Skratta du, och
kalla mig egentar äter, om du sä will, men jag tror
att nagot ligger under denna tillställning. Huru
mänga romaner och komedier uiweckla ej sädana intriger?"
.

.

.
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"Apropos af komcdi och spektcckler! lag torde
att uppträda som prima donna wid en
liten sällstapsteater pä Holmsjögärd. Mera en annan gäng, frän din wän

snart komma

Lowisa."
war Walters tid sä upptagen af
räkning och af disciplarnes under-

Samma dag
sirifning för egen
wisning, att han blott wisade sig under middagen och,
som Ma anmärkte, synbart förstämd.
Pä eftermiddagen wandrade han, för att besöka
ryttmästaren, som war opasilig och ej roarit med i
gärdagens sallskap hos haronenWalters wäg förde honom förbi Dragontorpet.
Willrädig stannade han wid den gängstig, som förde
till stugan. Dä säg han Lottas mor komma utför
den wäg han, lemnat, bärande en kruka med watten,
som hon hemtat frän en aflägsen källa. Han inwäntade henne, och frägade huru det nu stod till med

hennes

dotter.

Däligt, mycket däligt, herr magister,

swara-

hon bedröfwad.
och klagar
öfwer en sä brinnande törst, och fastän bäde prostinnan och i dag baronesian warit sä hederliga och skickat henne sä rara soppor, will hon blott ha kallt watdc

Hon yrar allt jemt,

»
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ten, frän kallan i Kyrkby angcn; derifrän kommer
jag nu
yrsel? frägaHwad sager hon dä under
de Walter, icke utan att litet swafwa pä mälet.
la, hwem kan fä reda pä sädant, menar
magister»? Ofta ropar hon pä mamsell Lowisa, ja
till och med pä magistern sjelf. Talar om blommor,
kransar, hjertan och dylikt. Ibland will hon ha papper, och säger att hon fiall strifwa till mamsell Lo.. .

sm

wisa

.

..

För all del i werlden! lät henne icke fä sin
wilja fram, warnade Walter ifrigt.
Hon kunde
under er sränwaro skicka nagon med en sadan billet,
uppfylld af galenstaper, till mamsell Lowisa,
anhögst
nu är okunnig om cr dotters sjukdom. Man
ängslig, för att hon slall komma hit, dä sjukdomcn
säkert är smittosam. Jag gär nu till Ryttmästar-

som

..

som jag tror, doktor s. I
komma hit..
jag
fall,
ber
honom
sädant
Ack, han war här redcm i morse, och ffrcf
längt
ett
recept, som Post-Ante tog med sig, dä han
f»r bort i middags. Doktorn sager det wara scharlabostället, och träffar der,

.

kansftber.

sa

Sä mycket mcr stall m akta niamsell Lowiiftän att komina till cr dotter, och nu Guds frid!
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Han gick, men wände snart äter um. Ge ingalunda strifdon ät Lotta, warnade han annu en gäng
ty sä nyttig stristonsten ar för en friff, sä farlig ar
den

för

en feberfjuk

menniffa.

la, nog har magister Brumnierus haft beswar
att lara Lotta bä rakna och strifroa, men
hwad nytta hon har af det? Jaa, tror aldrig

sig mer, sade modren
med afwig hand.

mer

MiMösta
Walter och gick
ta wi ej.

och

fa

nu

se

hon kom-

torkade bort tärarne

ej!

hon ar ung och stark, sade
hwad han tankte och önstade we-

Postbudet äterkom, och mcdförde nedanstaende
bref till Walter:
"T—s 182"Min kare son!
"Nar jaa, gillade ditt beslut, att pä obestamd tid
taga kondition hos prostm Bryller, war det min tanke, att snart kunna lawna dig en ansenlig penningremiZ, för att kunna hjelpa dig framät, pä den bcma
du beflutar walja för framtiden. Drolig öfwer din
obeslutsamhet, tyckte jag du der kunde hafwa tillracklig
tid och rädrum att besinna dig pä detta wal, utan
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frestas till öfwersiödiga utgifter, tills du uppnatt
den af dig sjelf bestämda äldern af 24 är, hwilket
snart inträssar; men ett gammalt ordspräk säger att
"mennistan spär, och Gud rär!" och sä, är det äfwen
att

här

.

.

."

har wäl aldrig med tydligä ord talat med
dig om minä affairer, men nog mäste du, med dm
skarpsynthet, insett att detza pä längt nät icke äro sä
goda, som man i allmänhet trott. Min kredit är i
men
aftagande och flere f —bannade konsis
hwarföre berätta dig saker, som du icke förstär?
"lag

....

Nog af, för att icke bli ruinerad, mäste jag i det
sta behälla det yttre ffenet, och alla apparencer äro
klena. lag har alltid förmodat, att du icke haft nägon böjelse för preststandet och äfwen sjelf aldrig
tänkt dität, men en sädan har dock alltid ett säkert
brödstycke, och munläder felas dig icke"
"lag har lätit underrätta mig, att din principal
är gammal och rik, och har en ung och wacker dotter.
Det wore ju en god spekulation för dig!"
"Din mor der dig äfwen tänka pä den saken"
Detta bref bcstämde Waltcrs beslut, och nägra
ord, ftamkastade till Marenius, som äter förde dem
till baronen, woro tillräckliga att befordra planens framgäng.
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Att Lottas sjukdom länge ej kunde

hemlighet

blifwa nägon
man
lätt;men
Lowisa,
för
inser
fränwaron

och förströelser hade hos henne

afkylt

barnawansta-

pens warma, och ftuktan för smitta kom henne kanhanda wal till Pasi, dä hon under denna tid war inwgen af nya tankar och känslor, likwäl lat hon dagligen genom bud underrätta sig om Lottas tillständ.
Ung, liflig och oerfaren, intagen af Walters förledande egenstaper, war hon smickrad af den uppoffrmg
han gjorde för hennes skull; ty Walter hade med sä
mycken klokhet lätit pastina, att blott Hans innerliga
kärlek till henne war orsaken hwarföre han försakade
att walja en annan bana,der Hans kunstaper och relationer kunnat föra till en högre och utmarktare
wertningskrets, sä att han i utbyte, för sitt bifall till
prostens önfian, erhvll löfte pä dottrens hand, om han
kunde winna hennes hjerta. Hon egnade honom säledes nu den hangifwenhet och uteslutande dyrkan, som
föremölet för den första kärleken alltid erhaller af det
unga hjertat, nar det sinner sm kansia beswarad, och
inbillade bäde sig sjelf och andra, att han redan i Äbo
intresierat henne mer än nägon annan.
Hwarföre och hwarigenom, det frägade ingen;
de funno det sä naturligt, att en ung man, med Wal3
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utseende och behagliga wcrldsmannatakt, intagit
fiicka.
Hade Lowisa, mcr an andra flickor af hennes älder och i de förhallanden hon wurit upp, kunnat analysera sinä bewekelsegrunder och kanslor
med en

tcrs

en ung

stulle denna ungefär wartt

uppriktig

sä har:

"I hemmet gjorde
bortstämd och egenkar.

man allt, för att göra mlg
Ingen war wälkommen hos
mamma, som icke förstod att fjasa för mig, iftän det
jag lemnade waggan. Onkel fiamtade alltid öfwer
aldre flickor, sade att jag maste bli brud wid 15 är och
talade oupphörligt om wackra och rika friare; strattade at sin frus äsigt om sjalens sympati, och att man
kan wara förnöjd med litet, blott man njuter det mcd
den man alstar. Han kallade det för idel romangriller ...."
"Jag hade fran barndomen lart mig att högt
uppstatta onkels omdömen; ty pappa,
det har jag
nog blifwit warse
gör alltid
denne will. Wal
runkade pappa alltid misibelatet pa hufwudet, nar onkel talade om pensions-resan, mm den stedde likwal.
Onkel spädde ocksä alltid, att jag der stulle wacka
uppseende, och sora hem en elegant fastman. Nä wäl,
-

som
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har jag äfwen gjort, ty positift kom Walter för
min stull hit."
"Hwem war wäl mcra omtalad och observcrad af alla, an Walter? hwem klädde sig med mcra
smak? hwem dansade bättre? hwem arrangerade ett lustparti bättre, an han? Derföre war han äfwen omtyckt af
damerna, och afundad af sinä kamrater. Wisit war det
ock nägra af de förra, som wille weta att han war
det

widlöstig

han

och

sjelfkär, men det war

ej brydde sig om

säkert derföre,

att

dem."

"Ma-bonne hade tyckt sä med, men snart blcf
en
han af hennes favoriter och alltid bjuden pä hennes smä tillstallningar; han gjorde deremellan visiter,
och spräkade dä om poesi och dramatik, för hwilket
hon swarmade. I början syntes han knappt märkä
mig, men pä en gäng blef han uppmärksamheten sjelf,
och alla, M och med Ma-bonne, brydde mig jemt för

honom."

"Ack, om de nu wisite att jag ar Hans fästmö,
huru mänga af fiickorna stulle icke dä afundas mig! Sä
snart wi bli gifta, mäste han föra mig till Äbo pä en
liten tid; wi göra dä visiter bos wära bekanta."

"Hwilket

uppseende jag

stall wäcka

mcd min

man och walda toalette! Det är wäl
sant, att pä visitkorten endast kommer att stä- pa-

wackra

54
mcd fru;
men onkel säger, att han
nog gär till Biskop, med tiden! Om han icke
blir Bistop, kan han atminstone bli Prost eller

stor Walter

Profesior

..

Men
da

för

det
rande, med

."

Lowisa war icke tillwand att göm sig veförflutne. Hon lefde i det ljufwa narwa-

ett ungdomligt sinne, med ftamtiden och
nöjen
perspektiv.
Ingen hade med allwai uppi
desi
lyst henne om hennes tillkommande pligter. "Wett
och förständ kommer nog med ären," war prostinnans

favorit-term.
Lotta höll nu pa att tillfristna; hennes ungdom
hade segrat öftver den häftiga sjukdomen, men den hade qwarlemuat bedröfiiga spär. Hennes bröst hade
lidit, häret losinat, och en tungsinthet hade lagt sig
öfwer hennes själ, som förundrade alla, till och med
den

erfarna läkaren.
Da all

sara

war sorbi, besökte hon Lowisa,

sa

som

anda till tarar öfwer att sinna henne
förandrad. All den flönhet,
frapperat Lowisa wid
ösynen af Lotta, da hon säg henne första gängen efter sin hemkomst, war nu
kos.

rördes

sm

som
sm

Gerna hade Lowisa meddelat Lotta nyheten om
fötlofning, men hon hade gifwit bäde Walter och
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ett löfte att ej yppa det annu sä tidigt. Föreningen war utsatt till nastkommande första
Maj, och Walter wantade blott pä att prestwigas, för
att med allwar egna sig at de förrattningar som atfölja lararekallet. Emellertid hade han högeligen önfiat att deras förbindelse ssulle hällas hemlig, och dä
äfwen föraldrarne tyckte det wara bast, att den ej sä
tidigt blef ett samtalsamne för socknen, sörstod Walter, i andras närwaro, sä wal spela den fremmande,
att ej engäng husets betjening anade rätta förhäl-

sinä föräldrar

landet.

En morgon, i slutet af September, gick Lowisa
öter för att se efter Lotta. Af modren, som hon
mött pä wagen, hade hon hört att Lotta haft en orolig och sömnlös natt, hwarföre modren fruktade för
ett

äterfall af feber.
Dä

Lowisa inträdde i stugan, höll Lotta

wcrser

wet papper i handen; det war de
pä Lowisas namnsdag och
Walter

som

sell, om

ett

strif-

man sjungit

hade firifwit.

lag har sä mänga gänger arnat ftäga mamobelisken annu stär qwar, sade Lotta.

Redan andra dagen togs den bort, swarade
Lowisa,
mm kransarna hängdes pä traden, till ett
minne.
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Päminner mamsell Lowisa sig

den

jag yttrade när wi stodo der?
Det gör jag icke. Du

önstan

mäste komma mitt
minne till hjelp.
När mamsell sade, att tillställningen liknade
en grafwärd, önskade jag att fä hwila der; will,mamsell, när jag är död, laga sä, att jag fär denna önstan
uppfyld!

Kara min fiicka, tala ej sä der besynnerligt,
inföll modren, som nysi kömmit in och hört desiä ord.
Nog blir du med Guds hjelp frist och rast igen,
och när du dör, sä mä du wäl fä ligga i wigd jord,
du som andra, och ej bli begrafwen som ett kreatur
i stogen.
Lotta teg, mcn smälog sorgset. Sedän modren
gätt ut, sade hon:
Det ar kanhända barnsligt af mig, men jag

tycker att jag der

stulle hwila sä stönt

...

Lowisa ansäg det wara bäst att gä in i den
sinncssjuka flickans id«er, och sade wänligt:
Du bör icke oroa din mor mcd att prata
sadant, mcn om du dör förr än jag, och jag kan
uppfylla din önstan, sä gör jag det.
Lotta tog hennes hand, tryckte den härdt och
sade blott:
Tack!
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Pä hemwägen mötte Lowisa Walter,
henne,

sir

som sökte

att med all sirsigtighet underrätta henne,

som om aftonen sirut lagt sig frist och
munter, om natten blifwit roro af slag. Lowisa
hade, sir att njuta af den wackra morgonen, gätt ut
wana helsat pä
far,
sä tidigt, att hon ej enligt
länge
morgnarna.
lag
om
som alltid
Walter satte sig genast till
för att i flygande fart rida till deras lakare. Lowisa ilade till
att prosten,

sm

fadrens sjuksang.

sm

När lakaren kom, narmare afton, tröstade han de
sörjande med den sirsakran, att prostens lif denna
gäng war utan all sara, och att han hoppadcs att
sjukdomen snart ffulle ha en öfwergäng, likwal förmodade han, att en lange widhällande slapphet och ett haftande pä mälet blefwe en säker siljd af denna attack.
Denna handelse siranledde behofwet af en fiicklig medhjelpare, och Walter pästyndade nu sin eramen
och prestordination sä mycket som möjligt, hwarföre
han ock genast reste till
Att Walter, under den tid han beredde sig till
denna afgörande refa, markbart sirlorat sitt sirra sallssapliga lynne och sällcm lemnade sitt rum, ansags
för en naturlig siljd af Hans tragna studier; likwal
fällde Lowisa mängen tar af ledsnad,, der hon satt
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wid fadrens sida, för att roa honom med läsning i,
för hmnes barnsliga sinne, allt för allwarsamma amnen, hwilka hon egnade sä ringa uppmärksamhet, att
hon äfwen mängen gäng, af dm numera af sjukdomen
kinkig blifna gubben, erhöll förebraelser för tankspriddhet och ett för mycket werldfligt sinne. Lowisatrodde att hela werlden hade förändrat sig.
Hon hade icke warit pa länge hos Lotta, som
nu äfwen war bättre, men, efter hwad hennes mor, som
osta war i prestgärden, sade, annu war utan krafter till
att arbeta.

Hon roar sig emellanät med sin skriföfning,
och syr ibland pä nägra för länge sedän beställda prestkragar, sade gumman.
Den enda af sinä fordna lekkamrater och bekanta Lotta uumera gerna säg, war kyrkowärdens Elsa,

som

stundom kom till henne.
Ehum förlofningen emellan Walter och prostmamselln ännu ej blifwit ossentliggiord, kunde dock ingen förbjuda mennistorna att gisia och prata: här
som annorstädes, förlofwade, ja, till och med lät man
ofta ryktet förelysa folk, innan kontrahenterna kanhända ens tänkt pa saken.
En inre aning, kanste äfwen nägon wisihet, att
Lotta tyckte om Walter, hade afhällit Elsa ifrän att
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meddela henne de rykten, som woro gängse, om en förlofning emellan honom och Lowisa, Elsa war sjelf
brud, och sinkänslig nog att sinna, det en sädan nyhet fiulle wara särande; hon hade fiickligt nog öfwertalt Lottas mor, gtt aldrig tala derom med fin dotter. Lottas mor war ocksä icke nagon som pratade
i fäwitfio. Hon war en af detza tystlätna, reflekterande qwinnor man ofta sinner bland sinsta allmogen.
gick
En afton efter Walters bortresa till
der
sig
grannäter
till
en
torpet;
Elsa
hon fann
före
qwinna, hwilken som en afgjord sat omtalade prostmamsellns förlofning och snara bröllop med magister».
Lotta satt blek och tyst, mm hennes frägande blick
sökte i wännens ansigte bekraftelse pä hwad hon börde. Elsa sade dä, att detta endast war ett löst rykte,
som förmodligen härrörde deraf, att herr Walter rest
bort för att ta eramen och lata prestwiga sig, för att
under prostens sjuklighet kunna slöta dennes systla.
Lotta strattade nastan hemstt, tyckte Elsa, men
sade blott de orden: "wacker prest!"
Da blir säkert Elsa den första brud, som dm
nya preyen kommer att lasa wigselorden öfwer, me«
nade grannqwinnan, som icke hört Lottas ord.
Lotta satt sedän tigande och dyster, tills Elsa
.

..

ssulle ga; da slog hon armarna om hennes hals och
hwistade:
Mm
Hans walsignelse ger ingen lycka!
jag fiall be Gud för dig, att du blir en lycklig brud;
bed du Honom ocksä för mig, det kan behöfwas!
Elsa gick, utan att weta hwad hon stulle tänka;
det sannolikaste war att Lotta äter yrade, men tywärr erhöll bade hon och andra snart en förfarlig

...

upplysning om Lottas ord.
Detta pasierade om Thorsdags afton. Tidigt
om Lördags morgonen kom Lottas mor till prostgärden-och frägade om hennes dotter war der, men sick
ett nekande swar. Grätande berättade hon dä, att sedän hon och Lotta lagt sig om aftonen förut, hade
den sednare äter siigit upp, och modren hade afwen i
sömnyran hört att hon öppnat och tillslutit stugudörrn, men faste sig icke wid detta, ty Lotta hade,
den sednare tiden, osta mankat orolig omkring i rummet. Men nar hon sjelf helt bittida steg upp, för
att börja baka och satta eld i ugnen, dä war Lottas
bädd tom, och den yttre dörm ostängd. Nu hade hon
och lilla Janne fäfängt sökt henne ikring hemmet och
hos de närmaste grannarna, men ingen hade sett henne. Modrens sista hopp hade warit att sinna henne
och hon wred nu sinä händer i stum förtwiftan.
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Det blef en allman uppständelse. Prostinnan
stickade ut folk, för att sika dm saknade, men alla
kommo med oförrattadt arende tillbaka. Man mäste
bewäpna sig med tälamod och afwakta tiden, menade
alla.

sm

karlek för systern, och dcn angest,
Oaktadt
modren
wara, glömde lilla Janne dock
säg
hwaii han
icke sitt nya fiarnstepp, som han lät segla i en liten
grund wik af Holmsjön. Snart blef han warse nägot som flöt pä wattnet och af winden fakta fördes
till stranden. Det war en wisinad krans af törnrosor och bläklint, och gosien igenkände den gcnast för
densamma Lotta burit, da det stora kalaset war i
prostgärden. Hapen öfwer att finna den har, tog
han bäde krans och bät, för att stynda till modren,
men upphanns pä körwagen af wagnen frän herrgärden> Deruti satt baron och Hans fru, som amnade
sig till prostgärden; äfwen de hade redan hört om
Lottas förswinnande. Gosien, som de genast igenkände, tillfrägades om man fätt reda pä henne.

som

jag wet, swarade han,
men har
sjöLottas
blomkrans
i
wattnet
wid
har
hittat
stranden; nog har hon sjelf burit dit den, ty i aftons
hängde den ännu pä stuguwäggen.
Milde Gud, förbarma Dig l ropade baronesian

Icke

jag
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och wred sinä händer.
och drankt sig!

Da har hon

säkert

gätt

...

GoZen började grata. Kusten sick befallning att
taga honom upp wid sin sida, och man siyndade till
prostgärdm.
Der utbredde deras sannolika förmodan en allman förstrackelse.
Folket sändes ut med bätar och ekstockar, för att
eftersöka med noten; de funno ock mot afton den olyckliga
fiickans lik. Hon war kladd i samma hwita kladning,
som hon bmit den sa ofta omtalta dagen, hwilken
syntes hafwa warit en wandpunkt i hennes lif.
Sedän man förgäfwes försökt alla medel att
äterkalla Lotta till lifwet, fördes hon hem till torpet»
Hnnu en gang skulle hennes hwilosang baddas i mo-

dershemmet.
Holmsjögärds herrstapet mtog som wanligt sin
söndagsmiddag i prostgärden, afwensa Marcnius, som
predikat högmasian och derwid Hällit ett warmt och
uppbyggligt tal öfwer den olyckliga händelsen.
Man beklagade modren, undrade hwad som kom
ät fiickan och talade slutligen om hennes begrafning.
Cnligt gammat sed borde hon i all tysthet fä sitt
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hwilorum
stämd för

i det

hörn af

kyrkogärden,

som

ar be-

sjelfspillingar.

Icke utan en rysning erinrade Lowisa sig Lottas sista bön till henne, och sitt cget löfte, men framstallegen önstan för de närwarande,
de det likwal
sagande, att om det wore enligt med hwad kyrkola-

som sm

gen tillat, stulle det säkert wara längt mindre smarför modren, och afwen för Lottas bekanta, om
hon begrafdes pä ett sialle som icke ansägs för
nesligt.
Prostinnan satte sig i början mycket emot förslaget, men dä Lowisa tog henne assides och förtrodde henne, att det warit Lottas allwarliga önstan, sä
werkade widstepelsen mer an Lowisas böner och hmnes swagerstas öfwertalande. Mängen tror annu i
dag, att om ej dm döende erhäller det hwilorum den
önstat sig, sinner den ingen ro i en annan graf.

tande

Dagen derefter hemwantades Walter frän sin
Lowisa, ätföljd af sinä bröder, for honom en half
mil till mötes med wagnen. När det första glada äterseendet war förbi, och han intagit fjerde platsen i
wagnen, underrattades han om hwad som handt under Hans franwaro. Den blekhet, som derwid betäckte
Hans ansigte, tillstref Lowisa Hans deltagande öfwer
ett sädant olycksfall i allmanhet, och uppbjöd hela sin för-

resa.
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maga att muntra och förströ honom; hon lyckades omsider, i det hon talade om dm högtidlighet, hwarifrän
han nu kom.
De woro redan hemma, och modren narwarande,
nar Lowisa fragade, om han wille uppfylla en bön af
henne. "Hwilken önstan fiulle wal min dyrkade Lowisa kunna hysa, som jag icke wille uppfylla, om
det stär i menstlig förmäga," försakrade han. Hon
bad honom dä inwiga det omtalta stället i parkcn till
graf ät Lotta, och jordfästa henne der.
detta hade han icke förmodat.
Han studsade,
Hans löfte war likwäl redan gifwet, och han bekraftade
det med ett hastigt "la," men afiagsnade sig.
Nar Walter om afton kom upp i sitt rum,
säg han ett ljussten glimma mellan traden i den aflagsna parken. Det war dödgrafwarens lykta.
Med dcnna förrattning fiall jag säledes tilltrada mitt embete, sade han för sig sjelf, med en owillkorligrysning.
Skall detta wara ett omen? Det
'ar bara widstepelse och inrotade fördomar, som den
upplyste satter sig öfwer. Likwal är det lyckligt, att
ingen synes ha nagon aning om att jag ar en omedelbar orsak till fiickans död,
men hwad rär jag
för det att den tokan tog allt för allwar, hwad jag
sade henne, och hwad jag sagt sä mänga andra för-
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ut.

tigt,

som

Na, wackcr war hon, och alflade mig upprikjag tror,

och flulle icke Lowisa

hwem hwet huru allt nu warit.

warit, sä
Jag wore icke
.

.

.

prest nu, icke bunden wid
Jag wore fti, och Lotta hade nog följt mig, ty
heimes hjerta war för högmodigt att trifwas här,
hwarje annan qwinna. I
och fäfang war hon,
en stad hade hon icke sallit pä den därstapen att

..............

som

dranka sig. Hon skulle nog trostat sig, om jag blift
wit henne otrogen,
och betalt lika med lika.
genom
sophisterier att tysta ner
Sä sökte han
den röst, som anklagade honom, nar han war allena;
men äsynen af Lowisa skingrade genast alla mindre
behagliga kanstor, och pa fullt allwar fattade han den
föresatsen, att wara henne trogen och i hennes karlck
lycka.
sinna
Hela familjen, Lottas mor och tjenstefolket i
prostgarden woro narwarande wid ceremonien. Wallugnt; det mre fiäters yttre war högtidligt och
utgrundar själens djupa gömmor.
dade blott den,
-

sm

som

Baronesian war den enda bland familjen, som
misitankte att en hemlig kärlek warit i ftäga emellan
honom och den döde. Hon betraktade derföre Walter med forstande blick; men ingen mine, intet ord förrädde nagot närmare deltagande, hwarföre hon trodde sm
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misitanke wara ogrundad, sä wida den rörde honom,
men behöll sm öfwertygelse om Lottas böjelse för

honom.
lorden hade inneslutit den olyckliga Lottas stoft
i sitt moderliga fiöte. Fölst hwirflade de gula löfwen, upprörde af November-stormen, i wilda danser
öfwer den ensliga grafwen, sedän kom wintern med
Sä ar
sitt hwita täckelse och söfde dem till ro.
det afwen med sorgerr i menniffans hjerta; den utbryter först i Nagan och jammer: dä kommer tiden, som
lugnar och betäcker allt med sitt walgörande hölje...
men afwen goda mennissor bidraga med fin omsorg
till det försonande wärfwet
.

.

.

Sä war det afwen nu, i anseende till Lottas
mor; Marenius föreslog en insamling, pä det att

gumman kunde göra en resa till sinä slägtingar i
Dsterbotten,
och ingen dcltog iftigare i detta förslag än Walter.
...

Baron tog goZen till sig, till desi han kom till
den älder att han kunde komma i nägon handtwerkslara. Sälunda tröstad, öfwer fin och lilla lannes
framtid, hade hon rest bort, sedän hon bedt prostinnan
om rum för en kista pä winden i prostgärden; den
innehöll allehanda saker, som hon icke nu kunde eller
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wille ta med sig, sade hon grätande.
att de tillhört Lotta.

Man

förmoda

Hennes bortresa ftän orten war en lattnad för
alla, hwilkagerna wille glömma en sä sorglig handelse,
om hwilken hennes äsyn länge warit dem en päminnelse.
Som lakaren förutsagt, tillfristnade prosten"efter hand säwida, att han gick uppe, ät och drack som
förr, men sjukdomen hade qwarlemnat en slöhet i tanken och mmnet, som tillika med ett swärt häftande
pä mälet satte honom ur ständ att stöta sin syfzla.
Allt berodde säledes pä Walters flicklighet och werksamhet, och han wisade sig äfwen bördan wuxen.
Han tog socknestolan under sm synnerliga wärd, wann
sorsa mlingens bifall till ett förslag om en andamäls«nligare fattigwärd, m. m. Oaktadt alla detza göromäl, fortfor han att wara den omtyckte sällstapsmannen, den uppmätksamma förtjusta alskaren, med ett
ord, den fullandade werldsmanncn.
Wintem förgick fort nog. Prostinnan war ift
rigt syszelsatt att rusta med sädant, som anses nödigt
för en ung och rik bruds utstyrsel, men saknade myc«
ket Lotta, som hon just lätit lära sy sinä och
granna linne- och hälsömnadcr, pa det att hon stulle
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ha

nu
ner

af henne wid ett sädaNt tillfallc, sade hoit,
mäste hon anlita fremmande dyrlejda perso-

nytta

....

För Lowisa förswann

tiden under skamt, smek

och omwexlande förströelser, ty för att göra ftöken
Nora till wiljes instuderade hon den ena rollen efter
den andra, utan att nägon pjes likwal nägonsin fördes upp, ty teatersallstapet blef aldrig rätt ensi
om saken, emellercid war man jemt sysiclsatt med de-

clamation, sängöfningär, rollers inöfwande, omsorgen
för garderoben och dylikt, och innan man wisite ordet

af hade man

den

första

Maj i

hander.

Under lulhelgen hade kyrkowarden hallit eth
hwad man pa landet kallar, "dundmnde" bröllop ät sin
dotter. Baron Y—s och prostgärds-herrstapet, jemte nastan alla ständspersoner deromkring samt alla narniare och aflagsnare slagtingar och wanner till brudparet

woro bjudna. Marenius förrattade pä Eljas utiryckliga
önstan wigseln; denna önstan föranleddes af Lottas
sista ord till henne. Ehuru mörka och obegripliga,
ingafmo de fiickan en oförklarlig motwilja att läta
wiga sig af Walter.
Wi ärna ingalunda beswära nagon med en beskrifning öfwer nägot sä trivialt som ett landtmannabröllop i wärt eget land.
Wär afsigt ar endast
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att läta wära
prat.

lasare lyffna till

twenne

gummors

Den ena ar enkä efter en hemmansbrukarc i
grannskapet; den andra en tresiig och allwarsam borgarhustru frän Helsingfors, faster till bruden ych barnfood i denna by.
Sedän danfen, kömmit wäl i gang, satte sig de
baoa qwimiorna, som icke räkats pä fiere är, i ett
Horn af rummet, och spräkade om gammalt och nytt
brudparet
samt gjorde sinä smä anmarkningar
gästerna.
och

Brudswennerne, ellcr som de har kattades mar,schalkar,n, ffulle efter gammat sed se gästerna tili goho,
att pasia upp och deremellan dansa med
bygdens tarnor; men 'en af dem,, en, ung man mcd
ett hyggligt utseende och kladd i sjömansdragt, syntes
wara antingen trött eyer likgiltig för nöjet, ty sä
snart Hans tjenstaktighet icke togs i anspräk, höll han
sig aflägsen frän det glada hwimlet. Delta anmarftes snart af borgarmadamen, och hon frägade hwad
det war

för en.

Drar j intet kansel mera till er egen gudson Erik? frägade den andra. Det ar ju min yngsta
ni har ju inte sett honom
gosie; men det ar sant
pä fiere är. Han war munter och rast dä, men nu
...
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som

sin

hwarken bn)r
han en sadan hufwudhangare,
om dans eller lekstuga; det war göra nog med

att

fä honom hit.

ar

När bror min i fjol wintras war hos osi i
Helsingfors, sade han att Erik war sä vigilant och
arbetadc pä att kunna lösa ut den äldre brodren fran
hcmmanet, efter dennes häg stär till stadslifwet, an-

märkte

den

första'

Ia det

war dä, det, swarade Eriks moder.
minnens
dragonenkan, hon, österbottwalan
I
ningsskan, som haron lätte bo qwar i torpet, sen man
hcnnes blef död?
Jo, jo, nog minnes jag dem begge twä;
rysien högg ju armen af honom i krigct. Det war
ju deras dotter, som gick och drankte sig i somras?
Det war i yöstas. Den fiickan gjorde bade sin och andra mödrar sorg, sade hon, och stötte den
hoprullade hwita larftsnasduken mot ögonen, och
Det war just för den flickans Ml
for sedän:
min Erik stretade och arbetade dag ut och dag in, ty
han war liksom förtrollad i henne. Mcn Gud styrde nu, som alltid, till det basta, ty Lotta war ingcn
flicka som pasiade för Erik. Nog säg hon fager ut,
men högfärdsandan regerade inombords! Hennes tanke stod hara till stadslifwet ossä, allt sen prostinnan
-
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kostat pä hcnnc och satte hennc i stan för att lära
sy ut; stn war allt annat arbete för tungt och simpclt, kan tanka.
Jo, jo, sä gär det, anmärkte den andra.
Jaa. kunde heratta er hundra sädana exempel ifran wär stad. Alla samremansbarn, som nu wärer

upp, bli bara sjuklingar ellei utswäfwande stackare, ty
de lära sig nu bä att sy sint och grant, och ingen
hälls mera till spinnrocken och wafstolen, eller nägra
systlor; de som icke ha lust för sitt arbete, löpa först
omkring med försäljningsbröd, och pasta sedän upp
sikterarna. Herrskaperna fa antingen fiaffa sig pigor
frän landet, eller halla till godo med sädana der som
pölisen nödgas drifwa i tjenst;
mcn huru war det
mcd Lotta? Tyckte hon om Erik, hade hon wäl blif:
wit bättre med tiden; hon war ju ung ännu?
Nog trodde gosten sä, och för att snarare fa
pengar ät hrodren, for han bort i wäras med en
skeppare, som förde Hans plankor och annat wirkc till
jag mins icke nu hwad stället heter.
Under tiden förde olyckan hit den der presten j nu scr
dansa der med fröken Nora, och som i wär stall gift
ta sig med prostens dottcr. Nä wal, i honom blef
Lotta lika förtrollad, som Erik war i hcnnc; och al.
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drig gär det ur mig, att icke det war för Hans stull
hon gjorde af med sig.
Han tyckte da säledcs om Lotta?
la, hwem förstär sig mi pä sädana herrar,
talar sä
och hwad de tycka och inte tycka? Han,
predikstolen,
grant pä
att en siackare inte förstär
fjerndelen, kan nog prata öronen fulla pä fiickorna,
utan att just mena nägonting. Lotta, som trodde sig
wara Nokare an wi andra, blef wal ocksä narrad...
Han ffall ju wara fasligt omtyckt i försam-,
lingcn, och blir sakert prostens eftertradare, sade swagerskan för en stund se'n, inwande madamen.
Jo, jo, nog lar det sä gä. Herrstaperna
haromkring strömma till kyrkan nar han predikar, men
wi enfaldiga menniskor, tycka ej att det ar det ratta Gudsordet! Tacka will jag Marenius, se det ar en
prest, det, bade för fattiga och rika! men han fiall
bort harifrän, sages det.
Hwad sa' Erik, nar han kom hem?
Lotta war dä illa sjuk, och han sörjde sa
förfaseligt, och wille gä till henne, men hennes mor
slappte honom icke in; ty doktorn hade strängt nekat
det, sa' hon. Da for han ut igen till sjös, ty han
trifdes icke hemma, och nar han dä kom tillbakas,
war hon redan död. Nu gär han der och hangcr
-

som

/
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hllfwudet, och wantrifs, men det blir wäl battre, ty
han ar en bra gosie, som fruktar Gud och hedrar
fjerde budet
.

Wi hafwa troget
at

lasaren

att sjelf

.

detta samtal, och lemna
draga sinä slutsatser.

anfört

deraf

Med glada förhoppningar pä framtiden, gäfwo

föräldrarne, pä deras adertonde bröllopsdag, sitt dotter
ät den af dem sä sirade mannen. Baron Y., som
skröt af att wara upphofwet till denna förbindelse,
gnuggade händerna af fröjd. Alla woro säledes nöjda och lyckliga. Wi gjorde fanhanda bast i att sluta
wär lilla novell under sägoda ausvicier
men,
....

mänga hufwuden, sä mänga sinnen," säger ett
gammalt ordsprak; detta gäller afwen om läsare och

"sä

läsarinnor.
Derföre bedja wi dem, som endast och allenast
lasa för sitt nöje, och alltid önsta ett godt och mun-

slut pa hwad de läsn, det will saga: med ett
eller par bröllop, och der de unga paren förswinna
ftän skädeplatsen under smekmanadens sälla period,
nu anse berattelsen wara slutad.
De ater, som läsa sör nyttan, i det de reflektera vfwer mennifforna och lifwet, och som wilja betraktert
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ta

huru fförden beror pa utsädcts godhet, hanwisa wi

till följande blad.
Wi förfiytta laftren tre är ftamät i tlden.
Prosten Bryller är nu död, ett nytt slaganfall
slutade Hans dagar, äret efter Hans dotters bröllop.
Sönerna ha gätt in wid militarcn och aro borta hcm-

lftän.

Prostinnan, rast och kry,

ser

efter

sm

hus-

hällning med samma drift och omtanka som förut.
Som mor är hon allt lika swag och fäfäng, och anser sm
dotter för det mest alstwarda ftuntimmer. Wal medger hon att äowisa alls ingen fallenhet har för Husets inre trefnad och wärd, mm lugnar sig dermed,
att det wore nog orattwist att fordra, det hon, ung
och firad, en prydnad för sällskapslifwet, genom sinä
behag och talanger, stulle träka med "Martas bekymmer."
En annan sak hade det warit med henne
sjelf; en ringa bemedlad fröken, war hon en äldre
halfsyster till Baron Y. och berodde af Hans godhet, tills hon intradde som matmor i prostgarden.
Hon hade säledes alltid fätt gripa sig an; hon hade
äfwen gjort det med nöje och haft ben tillftedsstallelsen, att afwen derigenom se husets förmögenhet förMen för hwem hade hon stretat, om
kofra sig.
icke för sinä barn. Gosiarna hjelpte baron nog fram
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i wcrlden; han war ju barnlös sjelf, mcn hennes dotter stulle nu bara glädja sig ät lifwet, menade gumman. Under det Lowisa war i pensioncn hade hon
äfwen, sin män owetande, stickat mängen nätt summa för detta andamäl.
Lowisa njuter afwen nu i fullt mätt af sm
frihet, ar upptagen af besök och äteibesök, leker med
sin lilla siicka emellanät, syr tapisseri och wirkar med
perlor och gör blommor, för sig sjelf och till presenter ät sinä wänner. Deremellan spelar och sjunger
hon, famt läser romaner längt in pä natterna, med
«tr ord: sysielsatter sig som det «gnar en dam af
goda tonen.

Walter är omtyckt och sirad af den tzögre klassen, aktad, ehuru mindre alstad, af den lagre. Han
för sig med det allwar och den wardighet, som det
«gnar Prosten Bryllers eftertradare.
Till sitt utsecnde hat han betydligt förandrat

sig, ty han har magrat och fätt en gulaktig anletsfarg. Stundom synes ett dystert moln pä Hans panna, hwilket förswinner sä snart han wisai sig bland
ftämmande, men hemma är det numera en hwardagsgäst. De första ären, da desiä moln annu woro sallsynta, sökte Lowisa genom smek och muntra upptag
4
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jaga dem pä flykten, och lyckadcs afwett alltid; mcn
alttina, blir enformigt Med tiden och unga frun ledsnade sluteligen.
Under den nu

sistförflutna

sommaren

hade

ett

af de mänga, som nu af
hyrt ett sialle
nysikenhet besöka wärt fosterland,
i fyrkbyn och bodde det nagra mänader, under den
wackra tiden. Hon war en infödd ftansysta, likwäl af
polskt ursprung, och gift med en rysi. Förtjust att
har pä landet firma dem som talade hennes modersmäl, blef hon en dagtig gast i prostgärden, och sällan
förgick nägon dag utan lustpartier och nöjen, som landet och den narmaste staden kunde erbjudä.

utlandskt frunttmmer,

-

en

-

sjal upptagen af desiä förströelscr,
försummade Lowisa alldelcs sin man, och allt djupate färades Hans panna. Dock, i sallstap och Utomhus, war han annu alltid den underhällande sällstapsmannen. Lowisa insäg att detta wcir förstallning,
likwal borde icke hon, som sä mycket wärdslösat
nom, ansett sig wara fötsummad af honom, och till
och med lätit denna tanke nägon gäng ikladas ord.
Med

lif och

Han swarade ej, men en blixt ftamljuttgade da
ur Hans mörka ögon, som stulle bragt hwarje annan
mindre lattsinnig qwinna till besinning.

7

Lowisa war för
wara

förbnnden

mycket fjasad/för att tro sig
att uppoffra sinä nöjen ät en pedan-

knarng man, som Walter nu syntes henne
Det
wara.
sista äret hon tillbragt i Äbo, hade lärt
att
för högt uppskatta den yttre glansen och
henne
det chimansta af sallffapslifwet. Der hade Walter
förckommit henne som ett lysande fenomen bland de
fjarilar, som fiaddrade omkring henne. Huru lycklig
trodde hon sig icke bli med en man, som uti kunftaper och behag wida öfwertraffade alla dem, med hwilka hon i hemorten skulle umgäs, och under den korta
förlofningstidcn syntes ju äfwen han wara lika fä intagen som hon af nöjen och förströelser, sa snart han
icke war hindrad af nagra göromäl»
Förlofningstiden borde egentelWn wara egnao
att förbereda den tillkommande trefnnden, i det att
de förlofwade larde kanna h»varandras satt att tanka
och uppfatta lifwets andamäl och ömsesidiga pligtcr.
Fa aro likwäl de, som göra detta. Hwem wille wal
förbittra den glada och lyckliga fastmötiden med dylika trakiga amnen och reflerioner? dem hinner man
nog med efterät, om de nödwandigt höra till saken...
Ester Lowisas tanke stulle smekmanaden wara
heständigt, men hon betankte icke att werldcn och sam-

tisk och

hallet

taga

mannens werksamhet och själssirmögeuhe-
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och Walter war ickc den, som wille blr
snarare sökte han att tranga sig ftam.
Mröttad af tragna studier och litterära arbeten,
samt ansträngningar i och för sitt embete,
förgafwes tröst och uppmuntran hos den qwinna, som,
efter hwad han en gäng trodde, skulle bidraga till ernäende af den inre frid han saknade, och försona honom med den tanken, att han walt en bana, der han,
tei i anspräk<

obemarkt,

mera an nägon annan, behöfde ett karleksrikt hjerta
ledsagade den,
att luta sig till, en mild ledstjerna,

som

ty skepsbruten kunde
skcppsbrutna till hamnen
Ingen
man kalla Walter.
rotfastad wördnad för ett
högre wasende medförde han frän fadernehuset, der
fadren endast hade rankfull winning M hufwudsyfte,
och i hwars sedolara, i likhet med. Hans winer, endast färgen och boucmeten utgjorde dygden: stor sak i
grumlet pä bottnen, det sag, ingen af Hans kunder...
Modrens öfwermod och fäfänga skulle enligt deras
tanke uppehälla husets kredit. Ingendera meddelade säledes gotzen och ynglingm nägot begrepp om het Högsta,
det Goda, den Allcstades narwarande, den de sjelfwa,
med sitt husliga, lif, nästan förnekade.
Sädan kom
hemifrän,
intradde
han,
sädan
han
wälförsedd med
mynt, i studentlifwet. Att han der intog menniskorna,
genom sitt utseende, sin redan förwärfwade sällskaps.

.

.
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ton och
redan.

afwen genom sitt goda hufwud, kanna wi,

Da anlände m resande till Äbo. Denne mans
uppträdande i societen wackte furore. Han war
StockholMre och hade rest utomlands. Hwad behöfdes wal mera! Att Walter snart blef ett bihang till
denna komet, inser man lätt. Ett sädant fenomen
wore ej halften sa lysande.,. eller ädroge sig hopens
uppmärksamhet, om det ej förstode att staffa sig ett
siäp
En lika äsigt förenade dem narmare, och snart
woro de insepareble, ty den utlandste fashionabla herrn
höll till godo med att dela Walters rum och bord,
och slutligen Hans börs.
....

I ersattning derför, ftänstal han Walter de sördomar denne annu lunde aga, och lärde honom att ej,
sätta tro till annat an sitt eget omdöme. Denna lara smickrade Walters redan desiutom stegrade stolthet. Denna fasta tro pa egen ofelbarhet, skulle wara ett surrogat föv andras inbillningar om Gudom,
uppenbarelse och hopp om odödlighet,
amncn för
deras qwicka sarkasmer! Den wördnadswarde 3., en
af universitetets lärare, hade fattat misitankar M det
ytlandska fenomenets sedo- och troslara, och warnade
Walter för de>ma farliga man. Detta hade tjenat
...
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till intet, om lcke denne, genom utsigten till ett stort
arf, äterwandt till Swerige.
Walter hade sq gerna gjort honom sallsiap dit,

hindrades genom uteblifna remisser fran
som, trött wid sonens öfwerdädiga fordringar,

men

gjorde
det
war
dä
Walter
förestallningar;
skarpa
honom
gaf honom det redan bekanta swaret. Hans resa mä-,
ste säledes installas, och den notable herm lat sedcrmera aldrig höra af sig.
Marenius, med hwilken han under de första aren
af fin studenttid warit bekant, aterkom nu< esier ett
ars fränwaro, till akademien, för att promoveras, wid
hwilket tillfalle lagcrn afwen tillföll Walter.

Den förrcs reoliga och wanfasta karakter adrog

som

sig den andrcs högaktning, i synnerhet
denne, ugöra
anspräk
pä hedern af namnet kavaljer,
tan att
ägde ett bildadt umgangessatt och goda studier. Tamma kansia,
afhäller en swarjare af profession att
persons
narwaro,
i den
ftm afskyr denna ofkickli-

som

ga wana, framkalla afgrundens legioner till sitt wittne och blträde wid den lumpnaste sak, samma kansia
afhöll afwen Walter att upptacka för Marenius sinä
twifwelsmäl och fria äsigter om hwad denne ansäg
stulle upp-.
sitt högsta goda, säsom den sol,

sasom

som
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sjelf och belysa den wag, hwarpä de ät
ledning
Hans
anförtrodda medmennistor' skulle wandra.
' Deras förnyade bekcmtskap warade endast nagra
manader; desiutom war denna tid upptagen af tragna
siudier. Marenius, redan prestwigd, skyndade att?:
mottaga sin syDa. Det war har de änyo traffades.
Walters kärlek till Lotta war enligt Hans äsigt

lysa

hönom

endast

ett tidsfördrif; det roade

honom

att

se huru

längt kärlek och högmod kunde driswa en ländtfiicka.
Det war högmodet som hindrade Lotta att falla, och
detta retade honom. Hwem wet huru det gätt, om
icke Lowisa, som redan förut gjort ett fiygtigt intryck
pä Hans hjerta, kömmit emellan, och omstandigheterna förenat sig att göra hennes agande till Hans enda
tanke.

Walter war ingcn bof; det gjorde honom ondt
öm Lotta
hennes dödssatt grep honom djupt,
mm han tröstade sig snart med sitt wanliga sophisteri och med den föresatsen, att wal uppfylla det kall
han ätaglt sig.
Det gjorde han afwen till det yttre; men själen
anden
ftlades; det war det som folket, ehuru obildadt,
och
saknade, och han sjelf annu mera. Fäfangt sökte han
.

.

.

hwad han cngäng förlorat
När han, uttröttad af sinä grubblerier, sökte Upp
....
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Lowisa, war hon merendels upptagen att inöfwa sig i

som

skulle exeqveras
hon ut rutorna i ett
henne läsande i en
hon, oaktadt all dctz

det musikstycket, eller dm säng,
i det och det sällstapet; eller räknade
symönster; eller ocksä trässade han

som

af Walter Skotts romaner,
trakighet, nödwändigt wille

siuta

....

Nu kom den af osi.i förbigaende omnamnda utdamen att bo i deras grannffap. Lowisa fann
sigutomordentligt smickrad af den utmärkelse den elegantä
frun egnade hettne ftamför alla örtens ftuntimmer. Med
en fransystas liflighet och obetankftmhet förebräode
hon Lowisa, bäde pa stamt och allwar, att hon med
sitt intagande utseende, sinä har owanliga sällstapstalanger, sin sinä takt, att hon, som just war stapad
för den stora werlden, lätit gräfwa ned sig som en
liten prestftu här pa landet, dä hon kunnat briljera i
en helt annan omgifning; hennes man war wisit utmärkt artig och Underhällande, nar han wille, men...

ländska

syntes, ester
sades under en skämtande ton
böcker,
tanka,
dammiga
mera
an sin
älffa
sinä
hennes
unga charmanta fru
Lowisa, ehuru förtjust af hennes smickrande omdömen öfwer henne sjelf, wille dock aldrig ge henne
rätt, vi« K vl« Walter. Det stred för mycket mot
hennes egenkarlek, det nagon stulle tro, eller ens fördetta

.

.

>

.

>

.
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moda, att hon wore mindre

älstad af

sm

man; mm

uddcn af stämtet särade likwäl, och det war wid denna tidpunkt hon första gängen förebrädde honom sin
l>rist pä ömhet och uppmarksamhet.

Nu war det höst; den qwicka ftansyffan war
bortrest, och hade efterlemnat en tombet, desto mera
oangenäm för Lowisa, som en misigynnande waderlek
och ett miserabclt wagföre hindrade henne ftän att
söka förströelser utomhus. Det ar nu wi göm anspräk pä lasarcns tälamod, wid skildringcn af Händelsernas gäng i wär fordom sä lugna prostgärd; det är
ju derom man i allmanhet brukar tala och dömma,
ty fä aro de, som intranga i sjalens djupa schackter.

En dag hade Walter icke warit synlig för sin
familj, utan begärt frukosten upp till sitt rum. Da
middagsbordet war dukadt, föll det Lowisa in, för första gängen pä mycket läng tid, att sjelf gä upp, för
att be sin man komma ned att äta, men dörren war
tillrcglad innanforc, hwarföre hon knackade pä, och sade att maten war fardig.
Fördjupad i sinä tankar och göromäl, gaf Walter ci akt pä rösten, utan trodde formodligen att det
war huspigan, och swarade twärt: lag will wara
ustörd annu en stund, sedän kommcr jaa,. Den som
är hungrig kan ata, utan att wänta pä mig.
-
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Denna i sig sjelf obetydliga och i alla hus wanliga Mdragelfe förtretade Lowisa, som i dag war wid
retligt lynne och utan ny lektyr; den som fanns, war
genomlast, och hon, som mänga andra, läste icke en
och samma bok twenne gättger, Prostinnan, som hyste aktning för fin maa,, förestallde ocksa Lowisa denna gäng hennes otättwisa, och wäntäde med maten;
«fter en half timma kom ocksa Walter.
Lowisa, annu mera retad af modrens tilltal, satc
pä en soffa, med sin lilla flicka i knät, och latsadc
alldeles icke blifwa sin man warfc.

Fru Bryller underrattade honom dä stämtande,
huru Hans fru welat göra honoM ett bcsök och huru snöpligt hon blifwit affärdad.

Walter narmade sig dä Lowisa, som annu allt
-cke säg upp; barnet sträckte armarna mot fadren, som
Lowisa steg
iog flickan, och kysite henne hjertligt.
upp, utan att sagä nägot.
lag tror du blef ond, Lowisa, sade han allwarsamt, och tillade sedän, med tonwigt:
Ocksä
j«g har göromäl, som ej fä hindras ellcr försummas.
Denna ursakt, om den war en sadan, war inMunda lämplig att äterstalla hennes humör, likwal swarade hon ingenting, kanske emcdan modren war närwarande.
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som önskade förströ sin mäg, berätfade alla de Nyheter hon wisite. Bland annat, att
dragontorpsenkan, Lottas mor, kömmit pä förmiddagen, för att afhemta de saker hon qwarlemnat pä
winden. Hon ärnade sedän lefwa och dö hos sin bror,
som war mälare j Uleäborg, dit hennes gosie afwen
skulle komma i lara; han skulle nu ätfölja modren
dit. Orsaken, hwarföre hon kömmit i ett sadant mm:
före den länga wagen, war, att hon fätt fri resa med
en slägtinge, som personligen mäste insinna sig wid
höstetinget har i socken.
Walter syntes ej fästa mera afseende pä denna,
an pä de andra nyhetcrna, men päskyndade möltiden,
under klagan pä hopade göromäl, och sade sig ännu
ha det protokoll ostrifwet, hwilket gallde de punkter som
blifwit beslutna wid fista socknestämman, och som stul.
le granffas och undertecknas dagen derpä, efter högmasians siut. WmliZtwU drack hqn sitt eftermiddagskaffe der nere, nu begarde han det upp till sig.
Han tar lifwet af sig med det fasliga siuderandet och striblerandet, yttrade swarmodren, sedän
lag förstär mig wifzt icke pä
l>m lemnat dem.
tjenar,
salig Bryller tog sysilan helt
det
ty
hwartill
annorlunda och lättare; när han stfifwit ut fin predifan ur andra äldre postillor, och studerat in den
Prostinnan,

-
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war honom en lätt sak, ty han
kunde desiä böcker nastan utantill
hade han nog
tid öfrig bäde att ata och sofwa. Men, nya tider och
nya seder. Du borde likwal icke wara sä twär emol
Walter, säfom du ofta är.
Sä der tar mamma alltid Hans parti emot
mig, anmarkte Lowisa, och satte sig wid sitt piano,
för att genom musikens trollkraft bortjaga sin inbillade olycka, utan aning om att den werkliga stod
för dörren.
Sedän ftuarna druckit kaffe och huspigan fört
upp "Kyrkherrns stora koppar," sade fru Vryller till
dotter:
Hör pä, kara Lowisa, folket har ett göromäl
sig
bagarstugan, som fordrar min eftersyn. lag
i
för
skall skicka hit din gamla amma, ge henne kaffe och,
prata wänligt med gumman m stund, tills jag kommer tillbakas.
Denna gang behöfdes ej modrens uppmaning till
wanlighet. Oaktadt sm flyktighet och nyckfullhet, hade Lowisa ett lattrördt hjerta, isynnerhet höll hon af
dem hon känt sedän sin barndom. Med deltagande
frägade hon ester gummans omstandigheter.
Hon war, enligt gummans egna ord, undergifwen
nöjd
med sitt öde, och tackade Gud och hederliga
och

fom i sednare tider

sm
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menniskor,

som

i en

sa swär och pröfwande tid kömmit

henne till hjelp. Wäl hade det nu warit henne bra
päkostande, dä hon äterkommit hit, der allt pämiite
henne om Lotta, men hon wisite att ta förnuftet till
fänga, och tro, som den plägade Job, att M hvad
Gud gör, ar godt.
dä jaa.
Likwal, fortfor hon efter en paus,
genomsäg de saker jag hade i kistan deruppe, och säg
hennes skrin, och derifran tog ftam hennes grmna
markduk, hälsömsprofwer och hennes skrifbok, da knotade M äter att min snalla fiicka stulle fä ett swantJag tog allt
slut
sädan ar mennistan!
kyrkherdkan.
mig,
detta ned med
för att wisa det för
.....

Icke utan en wiZ triumferande u.ppsyn toc hon
nu ftam desta bewis pa dottrens fiicklighet. Hon
hade hört prostinnan klaga, att i den dyra, föriama
pensionen Lowisa icke sick lära sig sadana nyttig, arbeten.
säg med likgiltighet derpa, men rörles af
den tanken, att den som tillwerkat detta, nu hvilade
i den kalla jorden.
Will inte min lilla goda fru ocksä se hnncs
frägade
gumman, och framrackte den.
skrifbok?
Den innehöK blott nägra blad, men dcstawow

Lowisa

fullssrifna.
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Wid bokens öppnande föll nägot pä golfwet;
det war ett sammanwiket papper med nägot inuti.
Ack se, det der kom jag alls icke ihäg, sade
gumman, sedän hon tagit upp det.
Har är ett par
pref,kragor, pä hwilka den stackars flickan arbetade in-

nan

olyckan

stedde.

Aldng wet jag om de wo-

ro »estallda eller ej. Nägot star der utanpä, men
jag kan icke läsa skrifwit.
Lät mig fä se. De tillhöra Walter. För
upp dem sjelf, sä fär du dem sakert wal Hetalta, och
Lowm öppnade sjelf salsdörrn och wisade henne till
det nm i öfra wännigen, som Walter walt till sitt
arbedrum, utan att ens tanka pä att han önskat wara ojbrd, ty ett ögonkast pä de qwarlemnade papperen hlde wackt hennes nysikenhet. Hon äterwände
skyndamt och laste med stigandc förwäning föijande:
'Hwad den tiden är odragligt läng. Doktorn
säger ttt jag slall förströ mig genom arbete och glam
med gannfiickorna. Arbete har jag nog, man har ju
hemta hit linnesöm ät henne;
hwad gör hon?
karleksprat.
sig
i Hans ögon!
Speglar
Hör p Hans
ögon
aro trollspcglar. Jag
Alta !ig Lowisa! defza
har skidat i dem och blifwit helt förwandlad; ha, Hu.
ru jag m: fer ut, mäntro Erik stullc kanna igrn
mig?!

"
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"Mor tror jag häller pä med minä striföfningar,
eller strifwer de wisor hon hemtadc frän byn, för att
roa mig. Wisor och sannsagor aro icke mera till för
mig. lag skulle eljest nog ha en underlig saga att
förtälja."

"När de möttes wid wär siugudörr, och jag säg
deras blickar,
hörde af detas ord, att de woro
gamla bekama, redan dä for ett sward genom min
själ!"

"Hwarföre hade han dolt detta för mig? Hwaroch med försäkra mig om motsatsen?
Hwarföre? Jo för att insöfwa den arma landtfiickan i den tro, att hon ensamt agde Hans hjerta!"
före

en gäng till

"O, huru mänga luftslott byggde jag icke pä
Hans försäkian, att han endast wore har en liten tid,
för att sedän l en stor stad ffaffa sig en sysila
prest swor han pä att han aldrig skulle dli.
Han
wille dä ditföra mig som sin brud, men till desi fiulle war kärlek wara en hemlighet för alla, äfwen för
min mor, sade han. Att detta icke war rätt, insäg
jag nog; men han hade twä goda förespräkare i
ty högmitt hjerta: min kärlek och mitt högmod,
modig saga de ju alla att jag är.
Kärleken trodde
warit Guds egen röst,
de pä Hans ord/ som om
vch högmodet ftde mig jemt> huru roligt det wore att
,

-

90

öfwerrassa Ma, gcnom att en dag upptrada säsom Hans

hustru."
"I

dm

storä staden

kundi ingen weta att jag

warit den fattiga Lotta fran dragontorpct, ett mcllanting
öfwersedd af de rika, dömd att slafwa
vch arbeta för dem, med afund betraktad af fattiga
och okunmga, för det företrade jag egdc framför dcm,
.''
och hwaröfwer de saga mig wara högmodig
.

.

.

"Swartsjukans förstä gnistor föllo i min sjal,
Nar jag fann att han, pa hwilkcn jag trodde mera
an mig sjelf, bedragit mig, nar han sagt att han icke
kande, icke brydde sig om mamsell Bryller,
wantades hein.
Detta sade jag honom om natten, nar
jag band de kransar, hwarmed han wille sira hennes
namnsdag, ty wi woro en stund allena, medan de andra fiickorna gingo för att plocka mera
Huru
mig
icke
dä
med
tal,
insöfde han
sitt sota
sinä falffa
ord, han sade> det han wal ofta sett, afwen dansat mcd
Lowisa, men att hoi, warit honom sä likgiltig, att
han ej engang efterfrägat hennes namn. Det war

som

rosor.

säledes öfwerraskning och wanlig höfiighet som föresallit uug sa misitankt. Ack, jag trodde honom äter,
och berusade mig mcd försoningskysien! Det war och
blir dc» sista!!"-
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som

följde pä denna
natt: en dag full af bitterhet och qwal! lag sag
h enne lik en engel inswafwa i rummet, bcundrad och
hyllad af alla för sm stönhet ochgranna kladsel. lag
kastade owillkorligt en blick i den stora spegeln midt
emot kcckelugnen, bredwid hwilken jag stod. lag sag
mig siä der, blek och glömd af alla, i min snafwa urtwattade kattunsklädning
en gafwa af medlidande!
blickar
ty
alla,
Glömd af
Hans
hwilade blott pä

"Huni beffrifwa

den dag

--

henne

........."

"Lotta, den anna Lotta, som han sä ofta kallat
söta,
sin alstade fiicka, erhöll under den langa, ewiga
sin

middagsmältiden ej ett ögonkast ........."
"Nar alla lcmnat bordet, gaf han mig en wink,
det war för att bereda henne ett nöje. Förbittrad och
nästan utan mcdwetande som jag war, maste de andra fiickorna hjclpa pä mig den hwita klädningen och
kransen, och jag stallde mig att sjunga jemte dem."
"lag hörde en gäng fröken Nora omtala en
slags bilder, som kallas automater, manne jag nu ej
liknade en sadan? ty jag rörde mig endast efter befallning. lag kände ej hela Hans tillstallning, ty jag
trodde att allt bestod i det granna med blommor utsirade tornet och wär säng, men dä fiög ett förhange upp, och en röst
war den frän höjden, eller
-
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ropade i mitt inre öra: »Detta är
frän djupcl?
en bild af honom! Detta wackia med blomster utsiradc yttre hyser ett swart hjerta, der hennes namn

brinner med glödande drag ...,.."
"Alla sade: det är wackert och kanske sade jag
det ocksa, ty h on, Lowisa,
stod nara mig, hwistade till mig:
Wet du Lotta, jag säg detta rcdan i gär, och dä föreföll det mig, som en grafwärd.
Da for det som en blixt genvm mitt hjerta, och jag
önffade alt det wore min graf."

som

"För mig

jag

woro dagens plägor icke ännu slut:
deras förtrolighet i dansen, Hans eldiga
hennes triumferande leende; höra de omkring

mäste se

blickar,

stacndes anmarkningar om det wackra parct. Jag
utstod icke längre att stä der. Jag smög mig ut pä
förstugutrappan och lutade mitt Heta hufwud mot en
pelare, redan fuktig af nattkylan; der hörde jag planer uppgöras af högmodet och egcnnyttan."
.

.

.

.

.

"Huru lange jag lag der, wet jag icke. Jag
mig
kom
äter före, när en del af gasterna foro bort.
När jag äter kom i salen, sade jag at de andra fiic.
korna att jag sofwit; man ffrattade ät mig. Da
kom han och bjöd mig upp till
jag twekade
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först, men gick sedän; det war den sista! Huru olik
den wi dansade tillsammans pä Barste Gretas
....."
lop, johanniqwilln

,5

"Prostinnans röst bad osi sluta, hon warnade
mig för förkylning
Ha, tänktc jag, det stulle
kanste bli min död! Och jag gick, sä warm jag war,
ensam hemät. Det brusade för minä öron, natten
war mörk, och dimma betäckte jorden. Den natten
war en bild af mitt inre."
''Nar jag äterkom till mig sjelf, lag jag i min
sang. Min mor gret och sade att man sunnit mig
pä kyrkby angen, att jag sedän haft feber och yrat;
man hade lange twiflat om mitt lif.
Hwarföre
sick jag icke dö?!"
"Hon har warit har, hon, den lyckliga, som
men hwarföre talar hon aldrig om
han älstar!
Männe
honom!
hon anar nagot, och tror att hon derigenom stulle sära mig? Ack, sä längt tänker icke den
rika; de tro icke att den ringares hjerta afwen kan
."
wara känsligt för ett ömmare widrörande
.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

"Hnnu synes

mgen mitztanka dcn latta orsakcn
sjukdom,
till min
men stall det alltid kunna bli cn
hemlighct? Nej!
nej,
och da ett ätlöjc för
nej, jag mäste härifrän!
men hwarthän?"
.

.

.

.

.

.
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"Hon lofwade uppfylla min önstan, att fa, hwiEtt framkastadt ord af niin mor upplymig,
att
detta endast kunde ste genom
sjelfste

la der

.

.

.

tanken är ryslig; men
han sade ju, att mennifkoma wore lyckligare om de
ej stretade under fördomar. En annan gäng hörde
jag honom säga till ryttmästam:
hwarföre fiall
man icke kunna bortkasta lifwet som en klädning, om
det är osi till befwär.
Answaret ma säledes blift
..."
wa Hans!
mord

.

.

.

Sjelfmord!

.

.

.

detta! Bryter han dä alla lösten, äft
gjort
sig sjelf? Sade han icke sä mänhan
ga ganger, att han hwarken wille, kunde eller borde bli prest.
Jag förstod wäl icke ratt hwad han
menade, men trodde. Nu äro afwen desiä Hans ord
,

"Hwad är

wen dem

säpbubblor,

.

.

."

"Mor bannade mig i dag; sade att jag war lat.
Sedän
Hädaneftcr fär hon wara mig förutan
onda makter strida inom mig, är all trefnad borta
bander är siitet mellan mig och
osi emellan';
wcrlden, jag trifs icke här. Walter, Walter! du
har sjelf lätit mig twifla om aterseendet i en annan
werld
mätte likwäl samwetet en gäng straffa
dig i denna!!"
.

.

.

.

.

.

.

.

.
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''Hwad tröst, hwad walsignelse stall han, som
prest, kunna meddela
"Nog kan hankala
granna ord," sade Eriks mor, "men karna ha de,icke!"
Erik!
honom will jag icke äterse
säledcs bort,
—

...

bort!

"

.

Med rysning läste Lowisa igenom desiä "orediga
och swärlästa anteckningar. Det blir likwäl kinkigt
nog att troget analysera de känslor, hwarmed hon slutade dem. Lowisa war icke eläk; hur stulle hon blift
wit det,? hon, som egde allt och warit alsiad och sirad
af alla, och likwäl förblef hon, som sä osta warit djupt
gripen af diktade händelser, hon, som gratit wid den
olyckliga utgängen af en roman, eller det tragista pä
-

skädebanan, hon förblcf nu nastan kall, och detta
war likwäl werklighet. O, huru ofta är icke menniWi wilje ej derföre säga att hon
fian sadan!
war känslolös wid denna «förmodade utweckling af en
händelse, som hon beklagat> men sedän lättsiimigt
glömt. Nu war wisit afwen medlidande med Lotta
den öfwerwägande känslan, men det fanns afwen an.

.

.

dra underordnade, som uppstego jemte denna. Det
war en hemlig gladje att wara beftiad frän en medtaflersta, som kunnat bli farlig med tiden. Det war
en liten förtrytsamhet, att den simpla soldaidottrcn
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tankar sä högt, att hon inbillat sig bli
Walters maka.
Hans uppförande bedömde hon längt mildare an
det förtjmte; fädana erempel woro wal mera ftllsynta
pä landet, den tiden; men Lowisa hade warit i staden.
Hfwen n»ar ju hon sjelf det föremal, som förmHtt honom att lemna sinä fattade föresatser; egenkarlekens fernisia bctackte säledes Hans förhällandc.
Resultatet af hennes betraktelser war slutligen detta:
"wisierligen war det ömkligt med Lotta, men litwal
bast att de,t gick som det . .
Här sitter du och laser lappri, och bryr dig
ingenting!
om
med desiä ord intradde hastigt prostin,
yan Bryller i rummet, ätföljd af Lottas, mor, som
säg, helt förstrackt ut. Den förstnämnda styndade till
ett skap, lemnade en butclj och en droppfiasta «t
gumman, bad henne gä förut, sjelf tog hon en mat-

sträckt sinä

...

.

sted frän stänken och

styndade

eftcr.

Hwad ar pä farde, mamma? frägade Lowisa, och stack papperen styndsamt mellan noterna pä
pianot, ftamför hwilket hon satt.
Dm man har hastigt blifwit sftik; tag
enloFne med dig och kom med, swarade modren,
och styndade förut med en attiksckarasin i hc.nden.
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Walter salt bakät lurad i sm länstol, blek och ovörlig, med bäda handerna sammantryckte mot bröstet,
likasom ftlades honom luft. Framför honom, pä
firiföordet, lag det päbegynta protokollet, nedanför,
pä golfwet, det papper, hwari det af Lotta furfardigade arbetet warit inlagdt; kragorna lägo pä Hans knä.
Det syntes tydligt att han, i samma ögonblick han
«ppnat detta Papper, öfwerfallits af nägon haftig
pläga, som beröfwat honom förmägan att röra sig.

«ch

Prostinnan war utom sig, Zned Hans tinningar
pulsar med attika och slagwatten, under det att

Lowisa höll «Au <!« «olonne under Hans nasa; först
hadc hon, likwäl obemärkt af modren, tillegnät sig
det pa golfwet liggande papperet. Hon dömde ganfia rätt, att detta giftvir anledning till katastrofen.
Smäningom kom Walter sig före. Oaktadt ,hans
motwilja, förmädde prostinnan honom dock att ta m
en god dosis Hoffmansdroppar; de gjorde snart god
werkcm, ty 'djupa andedrag arbetade sig ftam utut
det beklamda bröstet.
Emellcrtid hade Lowifa förstulet öppnat papperet och sunnit desiä ord:
"Häll till godo detta sista arbete af Lotta, och häll edra presterliga eder battre, an
ni Hällit edra andra löften!"
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sorra

just smygt papperct pä sitt
sialle, dä Walter sag sig omkring med rediga blickar,
tackade bäde sin fru och
för deras omsvrg,
sade att han nu wore bra, och bad dem lemna ho-

Lowisa hade

swarmor

nom. Lowisa, som werkeligen alstade sin man, och
nu trodde sig hafwa stora Ml att bewisa honom sin
ömhet, önstade blifwa qwar) emedan han latt kunde
fä ett förnyadt anfall. En tär glanste i Hermes öga,
wid denna bön. Walter drog henne sakta till sig,
kysite bort tären, och sade roro:

Icke nu, basta Lowisa, jag behöfwer lnsmnhet, sä snart jag slutat detta arbete, kommer jag ned
till dig. Skulle jag dröja för lange, tillade han le.kan du ju höra efter mig.
ende,
Lowisa lemnade honom säledes allena; men drifwen bade af ömhet och nysikenhet, lysinade hors ofta
wid Hans kammardörr. Hon hörde honom länge gä
med starka steg fram och äter, stundom trodde hon
sig höra afurutna ord, hwilka hon likwal icke kunde
fatta, sedän hörde hon att han satte sig för att
ffrifwa.
Ofwertygad att all fara war förbi, kallade hon
till sig Lottas mor, pä sitt eget rum, för att nogare

fä reda pä hwad

som

pasterat dcruppe.
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Warftmt och tyst hade gumman inträdt i Hans
Kyrkoherden hade warit sä fördjupad i sitt
skrifarbete, att han ej hörde henne komma. Hon hade lange stätt wid dörrn, utan att han säg upp.

'tum.

Förlägen, och willrädig huru hon stulle göra sig bemärkt af honom, steg hon ett steg närmare och hostade smatt. Nu wände han sig hastigt om, säg henne,
«ch bleknade söm ett läift, sade hon. Derefter rodnade han, och frägade med sträng ton hwad hon wille, i det att han reste sig M halften i stolen. Rädd
att ha wäckt Hans misinöje, framräckte hon med darrande hand det lilla pakettet.

Han kastade en hastig blick pä stilen, som säkert
war honom bekant frän sorra tider, och nedsjönk ater
i sin stol, likwäl egde han nog sinnesnarwaro att med
konstlad likgiltighet öppna papperet och pä arbetet.
Dä säg han de osi redan bekanta orden. Säkert förekommo de honom som ett "mene, mene, tekel upharsin," ty han föll tillbaka mot stolkarmen, och den
förstrackta hustrun styndade ned cfter hjelp.
För Lowisa, som nysi fätt nyckeln till gätan,
stod saken tydlig och klar. En witz instinkt, som osiasi mer an förständet leder den unga qwinnan, hindrade henne iftän att till och med för sin mor olotta

se

Z
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mannens fordna swagheter. Säledes teg hon och
de blott pä när modren en stund sednare kom in till
henne, sedän hon blifwit allena, och bräkade sitt huft
wud med hundrade gisiningar om Walters hastiga
akomma. Hon stadnitde sedän wid den sannolikastc:
att han rcdan föiut illamäende, som han likwäl dolt
af karlek för dem, och nerfswag btefwen, af sitt tragna
och onödiga hufwudbräk, blifwit flramd att sinna nagon i rummet, som han ej hört komma in.
det ingalunda nagon bchaglig smder apropos fä ett pakctt fran en sjelf-

Ocksä
pris, att

sä

wat

mörderffa, tillade hon.
Under tiden de woro i Lowisas rum, hade Walter lemnat sitt arbete och gätt ned i salen, mcn som
ingen war der, beslöt han ait wanta pa Lowisa, och

wille under tiden förströ sig genom nmsik. Fiol spelade Walter utmärkt wal, men blott mindre stycken
pä detta instrument, som han äfwen ej widrört pa
lange. Han bläddrade derföre genom noterna, för att
sinna nägot bekant stycke, da föllo i Hans ögon de
olyckliga papperen
Lowisa der undangömt och
qwarlemnat. Utan att med wisihet förmoda att de
rörde honom, stoppade han dem hastigt hos sig, ty
han igenkände stiten, och wille undwika all anledning

som

att tala om Lotta.
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Lowisa kom nu in med lilla Valentina; fadrm
tog barnet pä sitt kna och bad mamma spela nägot
nmntrande. Lowisa gladdes ät Hans lugna sinnesstamning. Denna afton förflöt emellan de begge ma-,
karna förtroligare an pä lange warit fallet.
Först om söndagsmorgonen, sedän Lowisa hunnit
da Walter redan
klada sig och kom ut i salen,
lange warit uppe, för att, som han sagt, sluta det
i gär ofullandade abetet och se genom uppsatsen till
sm predikan föll Lottas papper henne i minnct.

Hon

wille i all tysthet

förstöra

dem, men de woro

borta.

undwika uppseende, wille hon ej fräga
nägon efter dem, och osaker om icke Walter tagit dem,
war hon en stund orolig, men lugnade sig snart, och
beslöt att icke lätsä om nägonting.
Pä wanlig tid begaf Walter sig till kyrkan.
Först intradde han i salen, gick till, ftänken och siog i
en sup ät Klockaren, som följde honom, barande hand:
boken, protokollet jemte andra papper. Sjelf smakade Walter aldrig branwin, men han tog sig ett glas
madcra, ty luften war töknig och osund.
Till afsted kysite han sin fru och lilla dotter.
Prostinnan, som arnade sig i kyrkan, kladde sig och
war derföre icke narwarande-

För

att

102

Walter reste som wanligt i en cnsittsig chäs och
körde sjclf; klockaren satt bakom. Menföret gjorde att

folk i kyrkan; församlingen utgjordes nastan endast af dem som stulle underteckna sockenstammans bestut. Predikan war kort, och ansägs uppdet war litet

bygglig, som wanligt. Lysningar och publikationer
woro sorbi, och gudstjensten slut. Da inbjöd presten,
sockneledamöterna till fakristian, för att underteckna
documentet, som genast stulle fiickas till wederbörlig
ort, och erbjod sig att genomläsa punkterna. "Hwartill
är det nödigt, wi kanna ju desi innehäll och lita p»,
war wärde kyrkoherde," sade alla och strefwo under,,
hwarefter det förseglades.
Prostinnan, jemte sin bror baron P., wantade att
Walter stullb följa henr, med dem. Dä kow denne
med owanlig ffyndsamhet, det lag till och med nägot
fjestaktigt i hela Hans wasende, hyilket de efterat an-,
markte.
bad dem sara allena, ty han wore lal,,
sjukbesök
lad pa
till en adlig fru, som han uamngaf.
Detta förundrade bäde baronen och Hans swarmor,
som, icke hört det minsta om hennes sjukdom. Prostinmäg köra försigtigt, och de reste hwar
nan bad

sin

sm

wag.'

Helt ensam tiMyggalade Walter den mer an half
mils länga wagentill den omnamnda fruns egendom.
Frun,
alldcks icke warit sjuk, war sedän ett par wec-.

som
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Walter,
for hemifran, hos sm gifta dotter i
svm snart syntes ha glömt andamalet för sitt bcsöf
begarde af hushällerfian nägot mat, och sade sig
wara mycket hungrig. Ehuru hon hade hört att hai;
qldrig nyttjade bränwin, satte hon likwal, efter gamma! std, fram sädant, tillika med.stnör, bröd och ost, och
styndade sig sedän i köket, för att auratta nägot pas-

sanne.

Bordet war dukadt, förratten och soppan införd;
hushällsmamseln bad honom servera sig sjelf efter behag och aflägsnade sig, för att sjelf gradda nägra goda
pankakor.

När hon bar in dem, slog en stark bränwinsänga emot henne, Hon kastade en blick pä den
nysi fyllda fiastan: den war, tom.
SoppMcn deremot full ända till bradden. Det har stär aldrig
till, tankte hor!, men sökte att halla god min,
och förde ut stälen med desi starka innehäll. Undcr
det att hennes gast grep sig an med sista ratten, hade hon radighet nog att sticka ett ridande bud till
prostgärden, för att unherratw dew der om detta bcsynnerliga upptrade.
Numera radd att gä in, säg hon försigtigt gcnom nyckelhälet; han hade kastat sig pä en soffa och

msomnat.
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Nar folk efter nagra timmar kom fran prostgärden
för hemta honom hem, sofde han annu. Nar bordct
sedermera röjdes af, woro alla silfwerskeoar, som warit
framme, borta; man äterfcmn dem sedän i den wan-,
sinniges rocksicka.
Han mäste redan aftonen förut eller om mor:
gonm haft ett anfall af galenskap, derom wittnade
sedän de punkter, församlingens gode män understrifwit pä god tro, hwarföre de ock sedän mäste betala,
plikt för sin efterlätenhet.
Hwem önskar en stildring af de anhörigas sorg?
Alla de hjelptallor lakarekonsten deromkring kunde erbjuda, anwandes förgafwes. I början rasade han sa,
att man nödgadcs satta jerngaller för fönstret och stufwa in maten genom en lucka pä waggen. Sedermera blef han likwäl battre, och dä utöfwade en tolft
ärig gosie ett markwardigt wälde öfwer honom; endast
han kunde öfwertala honom att ömsa kläder, twatta,
till och med att raka sig, hwilket han ganffa försigtigt gjorde sjelf, emcdan han pästod att andra wille
att

stara haisen af honom.
Dcnna gotze hade han sjelf fört hem, äret förut,
frän T—s, nar han war ditrcst för att begrafwa
sm far. Modren hade dött nägra mänader förut.
Gosim ansags som en nara slägtinge till
men war endast kand under namnet Wille. ,
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Ingen an an Lowisa misitankte orsaken till denUa olyckliga sinnesrubbning. Man genomsökte Hans
aibetswm i tanka att der upptacka nagot, men förgäfwes. Lowisa teg; hwarföre? Det war henne ännu icke klart, men snart lärde olyckan och smartan

hmne tanka öfwer sig sjelf och andra, och dä erkände
hon inom sig att hon felat. "Hade jag warit annorda," tankte hon da, "ej lätit fäfangan och vehagsjukan bortföra mig i förströelsernas hwirfwel, lefwat
mera i och för den husliga kretsen, ej retat honom
genom min barnsliga nyckfullhet, utan med karlek gätt
Hans önstningar till mötes, da hade Hans lynne ej
vlifwit sa dystcrt, att blott en tillfallighet kunnat hafwa makt att rubba Hans klara förständ."
"Nu deremot, förmodade hon, har han ofta tankt
pä Lotta, som sa högt älstade honom, och som afwen
han kanhanda älstat, ehuru stoltheten och den lockande utsigten att komma i en oberoende stallning,
föranlat honom att lemna henne. Kanhanda har han
osta i sednare tider tänkt, att den fattiga fiickan, ehuru utan talanger och yttre bildntng, törhanda blifwit
Men hwem
för honom en ömmare maka, an jag
larde, hwem sade mig detta? o hwilket answarsfullt
kall hafwa icke siräldrar, och isynnerhet mödrar!!..."
Sä tänkte Lowisa likwäl icke genast; blott smä.

.

.
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ningom.

Hr

förgmgo, är tillbragta under en langsM
tärande sjukdom; en sädan förtär kroppen, mm mognar själen!
.

Hter

.

.

göra wi ett stort steg ftamät i iiden. Det
är nu ätta är sedän wi gjort bekantstap med denna
prestgärd och deZ inwänare.- Hwad allt blifwit förändrat sedän dm tiden. Det är i slutet af April wi
ater göra en pähelsning, och wi skola anställa en
jemförelse mellan förr och nu.
Walter war dä i lifwets stönaste älder, med nyligen utwecklad mannakraft och odlade förständsgäft
wor, samt firad af alla. Kärleken och lyckan syntes
gemensamt bana honom wägen till ett angenämt,
werksamt och nyttigt lif>
Mm kasta wt nu en blick genom de wäggar
som innesluta den olycklige, sä se wi honom lutad och
afmagrad, med tofwigt här och stägg, med ögonen stirrande pä en fläck af wäggen, likasom wille han genomborra dm med sinä blickar. Detta är likwäl ett
tecken att han snart öfwergär fran rasande tillständct
till ett mera Ma och sansadt.
Prostinnan Bryller, da en fru om 50 ar, rast,
fyllig, med fristt och trefligt utseende, har under de
sednare ären krympt ansenligt tillftmman. Hon ser
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wäl ännu om sitt hus, men man ser tydligt att
hon tröttnar till själ och kropp. Hennes blick
pä den lilla Valentina uttalar lifligt dm önstan:
"Mätte himlen för dm stull uppehälla minä dagar."
Och Lowisa, som da war den wackra, lefnadsglada rosen, nyligen omgifwen af wär fordna hufwudstads fjarilar och hemkommen till föräldrahemmet, der
sjelfwa luften för henne tycktes wara uppfylld af kärlekens ambradoft,
hwar sinna wi henne nu?..
I ett rum, med tillstrufwade fönsterluckor, stär en
snöhwit badd; der ligger den bleka blomman harjad
af lifwets stormar. Ett mildt leende kring de
hwita tappama wisar osi att själen, undcr sin flykt
till andra regioner, sett skymten af en högre sallhet,
och lämnat ett uttryck deraf öfwer den jordista hyddan, som utmagrad af plägor knappt wisar en lemning
af hwad hon fordom want.
Liket stall swepas samma afton, och begrafwas
den i:sta Maj.
I falm, nu med lakan för alla fönster, sitter
numera vice pastor Marenius, som nysi blifwit utnämnd
till curam-gerens, och strifwer bjudningskorten till beZrafningm. Varonen, jemte prostinnan, gör sinä anmärkningar öfwer förtcckningen pä gästerna. Hon ser
bekymrad och bedröfwad ut; men afwen pä war siol..»
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iw
hafwa «'ren och
werkat; han har blifwit gammat sedän wi sist sägo

ta, lefnadsglada baron

honom, och har nu anragit soin walspräk: "mennistan
spär, och wär Herre rär!"
Nu inträdde mcd rasta steg en 'ynZlmg; pä Hans
sorgdragt och Hans omisikänneliga likhet mcd Walter, i
dennes yngre är, kunde en fremmande tro honom wara en son i huset; det war samina gosie wi redan

omnämnt.

Nä, kara Wille, huru är det med morbror
i dag? frägade ftn Bryller.
Mycket battre än i gär.
att begara

att

lag kommcr just
fä föra honom i rummet der

!of
för
moster ligger, swarade denne.
Hwad i Herrans namn tänker du pä, kara
barn, ropade prostinnan förwänad. Hwem wet hwad
det kunde bli för en olycka af!
Hfwen baronen ffakade pä hufwudet, och frägade hwarföre ynglingen wille föra honom dit.
Cmedan morbror i dag är sä owanligt
dig, swarade Wille. Han pästär wäl, allt ännu som
förr, att Hans hustru drunknat för tjugu är sedän i
holmsjön, hwarföre han äfwen ej äter sist frätt denna sjö. Likwäl will han se detta tik, sägcr han, för att öf-
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wertyga alla mennifior att detta ar en bedragerffa,
fom har gifwit sig ut för Hans hustru. "Min hustru," försakrade han nysi, "tanner jag nog igen pä
en brun flack pä halsen, den ar stor fom en hasielnöt."
Werketigen har icke Lowisa ett sädant tecken,
ropade prostinnan, och slog ihop sinä händer,
och
det kan han nu pämmna sig!
bäton, osi, dä föra honom d«it, had Mareniils
entraget,
hwem wct hwartill det ar nyttigk.
Men laga antcligcn sä att folk är till hands,
.

.

~

kara Wille,
warnade baronen.
Jo, men ingen sjal fär wisa sig, ty dä gär
han icke ur, sitt rum. Wed desin ord aflagsnadc sig
ynglingen och gick in till Walter.
Han, fann honom stäende framföv sin lilla speen nägot bchagsju.! min, fom hos dä?
antagande
gcl;
ren alltid blir en grimace,, och han sadeMin hustru ar det icke, det wct jag- bestamt,
likwal will jag göra. dig till wiljes, min, gosie, och st
henne; törhanda ar det nagon annan af minä bekanta.
En klar dager upplyste nu den dödas milda, antele, Lange stod Walter försankt i hennes- ästadandc,
«ndcrsökte sedän det omtalta födelsemarket pä halstn
ych widrörde det, liksom han fruktat ett bcdragcri.
ar likwal hon, nu'n hustru mm, Lowisch!
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sade han gratande,
och jag dare, som lätit onda,
andar inbilla mig, att det war Lowisa som blcf halft
uppäten af sistarna i holmsjön. Hr det dä ingen som
kan wacka upp henne? ropade han och wred förtwiflad sinä hander.
Men nej, nej, dm som är död<
blir död för ewigt!
Nej, goda Walter, det är icke sä, ty hon.
waknar till ett bättre lif efter detta, der wi en gäng
fä ätW> henne! sade en mild manlig stämma bakom,
honom. Det war Marenius, som med djupt deltagande iakttagit sm olyckliga wan.
Walter studsade och sag sig om.
Sädant der är idel barnsagor och dikt, mumlade han, under det han betraktade den talande med
starpa blickar; Hans minne tycktes allt meia ordna sig,
och slutligen, nar wännen nämnde sitt namn, störtade
han om desi hals och gret.
Marenius talade dä om Lowisa, huru tälig och
god hon warit, huru, hon hedt Gud sir sin man och
deras lilla dotter. Gerna hade han söit barnet till honom, men han wägade det ännu icke, ty Walters
panna mörknade, och snart inneslöt han sig atcr och
lemnade ingen den Hagen mera tilltrade.
Dagen derpa war han äter tillgänglig och wille
äterse Lowisa, Han igenkände dä ocksä sin swärmor..
.

-

.

.

1

och päminte Marenius flere händclscr fran studentyren; hwad som lag deremellan, syntes wara omgifwet af ett töcken; stundom ffingradcs wäl detta mörkcr för ögonblicket, men emellanät talade han förwirradt om demoner och gastar, pästod sig hafwa kämpät
och öfwerwunnit en trollkarl, samt beröfwat denne fin
talisman. "Denna talisman, somlätt kunde göra folk
olyckliga," pästod han sig hafwa gömt i sin förra kammare sä wäl, att mgen kunde fä reda pä dcn, m. m.
dylikt.

Dä mgen motsade honom, äterwande han snart
till ett redigare tillständ,
Begrafningsdagen inföll, och Walter wille nödwändigt ledsaga sin maka till desi hwilorum: man motsatte sig icke Hans önstan. Stilla och allwarsam intradde han i kyrkan, der Marenius höll ett wackert

tal öfwer dcn aflidnes tälamod och undergifwenhet under alla plägor och olyckor. Alla gafwo derunder akt
pä den olycklige enklingen, hwars anlcttzdrag, mot
tet af «remonien, antogo ett nastan gäckande uttryck.

su-

Förfärad af desiä tecken till

nytt mansinne, lenmade
man kyrkan; men under hemwägen war han stilla och
sluten inom sig sjelf.
Till allas fönmdran bar han sig gansta förnuft,igt ät wid gästemas ankomst till begrafningsgärden,
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och talade redigt i flere ämnen undcr nägra timmar;
mm pä en gäng förswann hcm, stangde sig in i sitt

och larmade längt in pä nattcn. Mängen trodde dä- att allt hopp om battring war, sorbi.
Begrafningsgasterna woro stingrade. Marenius,
svm bcbodde den kammare som warit Walters arbctsrum, gick der fram och äter under sorglig.a tankar.
Lowisa hade pä fin- dödssang gifwit honom förtroende
om sin mans och Lottas förhällande, sawida hon. lande det sjclf. Hon trodde att Lottas haroa ord ingifwit honom änger öfwer ett brott mot ett kanhända
högtidligt löfte, som han för en eller annan orsak
gjort, att ej ingä i prestaständet, och att dettorubbat
Hans förständ. Marenius hyste wal inom sig m annan tanle, motsade henne dock icke och tröstade henne
med den försakran, att en andamälsenligare behandling
samt ombyte af wistelseort ffulle werka wälgörande.
Han lofwade att wara en broderlig wan för Walter,
en faderlig uppfostrare för hcnnes dotter-, en son för
ruin

den gamla modrcn.
Det war med tanken pä de oyra pligtcr han ätagit sig,
Marenius nu wandrade i sitt rum.

som

Hwarje gäng han kom till öfra andan, warseblcf han
pä waggen nara fönstret en upphöjning, likasom om
nägot ryarit dyldt batow t<,petcu;
bcftöt h>m
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gin, m undcrsökning, och fann
det af Lotta
firifna omslaget kring prestkragorna, som afwcn worK
der, tillika med de öftiga papperen. Det war säledes
den "onda talisman," som Walter sagt sig undangömt
for allas blickar
....

.

.

.........

Wi slute berättelsen med ett utdrag af ett bref,
strifwet af Marcnius till fin wan doktor A., mot
slutet af sommaren.
«Som

cN

nyhet mcddelar jag dig dcn gtadjande

underrattclftn, att Walter förbattras ögonstcnligt.
Han öfwertalades latt att i barons och Willes sällstaft
göra en rcsa till Loroisa hälsukälla och qwarstadna der nagra weckor; undcr tiden gjordes har nägra förandringar
med rum och möbler, pädet ingenting skulle päminna honom om det gamla cller den sistförflutna tiden. Sitt

föchallande

som

kytkoherdc tyckes

han helt och hällct

hafwa glömt, och ar glad att jag tjenstgör; han synes fagna sig öfwer att fä njuta af mitt umgange.
Sjelf anser han sig wara en nk egendomsherre, och
Zör mänga och siundom kloka förslager till ändringar
och förbattrande af arbetsfolkets wilkor. Han lätcr
kalla sig brukspatron
»Stundonl aro wäl Hans tailtar mera förwirrade,
men stingras lätt genom äsynen af Hans lilla fiicka,
...»
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som

han mycket älstar. lag hoppas allt godt af tiden och nyttiga förströelser wid jordbncket, som han
mcd ifwer omfattat. Mm först och sist af det ewigt
bestaende ordet.»
»lag bekannet att Hans öde legat blytungt pä
sjal,
min
emedan jag pä satt och wis anser mig som
en orsak till Hans lidande. Hwarföre skulle jag ofwertala honom att ingä i ett kall, som är sä answatsMen himfullt, nar han ej egde santt kallelse?
.

.

.

len ware mitt wittne att jag menade wal. lag trodde ait det ftitankeri han fordow affekterade i wisia
ty med mig gjorde han
sallstaper, war tillgjordt
aldrig
det
och om det till afwentyrs siulle qwarlcmnat nagot ftö i Hans sjal, skulle det snart förqwafwas af det allt upplysande ordets krast, samt han förädlas genom helgad karlek till ett godt och adelt qwinnohjerta; men ack, det war icke sä wal.
Hans kansia för könet war endast beräknad sinlighet..
.

.

.

«Hwilken stada,
famla i mörkret öfwer
Med

stäl

att ett sädant förständ
de ewiga sanmngarna!

sjunger den tyste

skulle

fialden Eduard

Krause:
"Der Herr des Hauses heisi Verftand^
Und Zweifel der wuste Geselle!"

