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3r»« aileliga familjer på landet.

IBcn på salsgolfvet utbredda halmen, och gren-
Ijusen i de på bordet stående höga silfverstakar-
ne vittnade, att julhögtiden redan hade inträdt,
men Ijnsen voro ännu icke påtända; deremot lä-
gade en brasa nti den rymliga spiseln i hörnet
af rummet. Fraraför den satt ställets åldriga ä-
garinna fru von Igeldorf, i en massif länstol med
läderöfverdrag; fötterna hvilade pä en lång o-
mälad trädpall; i hennes knä lag en välfödd svart
och hvit katt, sora med synbart välbehag raottog
sin matmoders karesser, under det hon sjelf vän-
ligt samspräkade med sin bredvid sittande gifta
dotter och omtalade de få händelser, sora timat,
sedän de sist träffades.

Dessa nyheter syntes dock föga intressera dot-
tern; ty hennes blick var slö och tanklöst fästad
pä elden; de korslagda liänderna hvilade i hennes
sköte, endast tummarne rörde sig mekaniskt i
cirkellopp omkring hvarandra. Ett enstafvigt ja
eller nej, och interjektionen jopa! motsade den
förmodan att hon insomnat.

Hennes raor, sora för sinä år hade ett lifligt
utseende och rörligt väsende, reste sig nu för
andra eller tredje gången, med sin spinnande fa-
vorit pa arraen, för att vid ett fönster åt gårds~

Leonna. 1
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aidan lyssna efter sin raåg, kapien von Norden-
skans, som väntades från staden. Hon säg redan
något orolig på det Stora gök-uret, der visaren
gick tili sju, när bjellerklang omsider förkunna-
de hans ankomst. Ett vackert sextonårigt flick-
hnfvud tittade i detsamma in genom en sidodörr
och ropade gladt: «mormor lilla, pappa kommerls
och straxt derpä inträdde hon med den efterläng-
tade genom den dörr, som förde tili förstugan.

Fru Igeldorf gick sin mäg tili mötes; i deras
helsning uttalade sig ömsesidig aktning och väl-
vilja. Den unga Hiekan hjelpte honom beställsamt
af med resskärpet och vargskinnspelsen, sägande:
«hvad sota pappa låtit oss länge vänta, mamma
kom hit redan middagstiden.»

«Jag nödgades uppehålla raig längre i Lovisa än
jag ärnat,» svarade lian, ocli gaf dervid sin frn
en äktenskapligt kali kyss. «Saken var den, att
jag der träffade flere bekanta, ibland andra «Her-
toin herrn» och hans bror sjökapten Lurhjelm.»

«Är hän vinterliggare der?» frågade garala frun.
«Nej, hans fartyg vintrar mi som i fjol i Borgå,

och Kapten sjelf på lilla Rönnbacka,» var svaret.
Blyg och rodnande frågade den unga Hiekan:

«var Ottilia med sin farbror i staden, pappa?»
«Nej lilla näsperla! Hvad hade hon der att gö-

ra! Men jag kan ändock helsa dig ifrån henne.
Bröderne Lurhjelm och jag följdes åt på heravä-
gen; Matthias och jagfrukosterade på Rönnbacka,
ty vi reste tidigt från staden. Unga fröken var
en rätt trefiig och oratänksam värdinna.»

«Snälla Ottilia!» anmärkte den nnga Hiekan med
harnslig glädje.
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Unga frun som hitintills suttit tyst och orörlig,
erinrade mi, icke utan en viss skärpa i tonen,
«en länsmansenka förestdr jn deras hushällning?»

«Alldeles, raen vi inträffade mal ä propos, ty fru
Palman hade att sysslaiköket och liann icke med
oss» svarade hennes man.

«Det var ju äfven på brädaste julafton,» inföll
hans svärmor, och bjöd lionom en ressup. «Pet-
ter kom icke med”?» frågade hon sedän.

«lian sade sig vara hindrad,» blef det korta
svaret.

Nordenskans stoppade sin Stora sjöskumspipa,
satte sig sedän jemte fruntimren framför eldbra-
san och fortfor under korta uppehåll: «middag
åt jag på Hertola. Dit aro vi allesammans bjud-
na tili nyårsafton. Gör nu inga invändningar, ka-
ra Margreta, ty jag hai- gifvit mitt hedersord, att
både du och Leonna skola infinna er der. Laga
er bara i ordning.»

Hans fru säg ganska liknöjd ut, dock gaf hon
genom en afmätt nick sitt bifall. Leonna dere-
raot, var utom sig af glädje, kysste fadrens hän-
der, och kringkiappade både mor och mormor;
den förra gjorde en afvisande åtbörd med han-
den; morraodren kysste flickans panna och sade
leende: «du lilla toka!»

Nordenskans aflägsnade sig på en stund och å-
terkora med en viss hemlighetsdiger min. Le-
onna hade undertiden tändt upp alla ljusen i rura-
met och snart hördes ett dämpadt skratt från för-
stugan. Dörren öppnades och in kom en väldig
julbock på fyra fötter, utstolferad med afvigvänd
fårskinnspels och stora bockhorn. Tili det både
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utan och innanför dörren stående tjenstfolkets Sto-
ra förlustelse, knuffade den med hornen in en öf-
vertäckt pertkorg, och gjorde sedän hvarjehanda
löjliga krumbugter för herrskapet.

Nordenskans åtog sig att undersöka korgens in-
nehäil; och aflemna det enligt adress. Med stor
ceremoni upptog lian för fru och dotter hvar sin
svärtade spänhatt, med närä halfalns höga kul-
lar. Under skärmarne voro de fodrade med ro-
senröd kamhrits. För Leonna särskiidt en kappa
af blått kläde, i fa?on snarlik nutidens paletäer,
med stark snodd i kanterna och liten fyrkantig
kraglapp försedd. Kappan var en gåfva af mor-
mor, som sjelf spnnnit hvarje ända deri; hemma
väfd var den ock, men färgad, pressad och sydd
i staden. Vidare ett par raörka kattuns «schalar»
med hvita border som tillföllo fruarne.

Uppräknandet af dessa artiklar vore visst onö-
digt, om ej afsigten vore, att derigenom låta vå-
ra yngre läsarinnor göra en jemförelse mellan
vär närvarande iyx med dess pretentioner, och
den oratalta tidens enkelhet och anspråkslösheL

Alit beskådades och beundrades, så väl af ä-
garinnorna sjelfva, som ännu mer af husets tjenst-
personal, tv «gamla hennes nåd» vinkade sjelf
fram några af de äldre; dessa fingo sedän visa
det för de vid dörren stående, hviika under det
de småfingrerade herrligheten, uttryckte sin för-
våning genom mänga «woi, woi!» Derefter sked-
de en utdelning af gåfvor för dem sjelfva: bom-
nllsdukar för de äldre, glasperlor för de yngre
pigorna, sarat röda yllemössor och hemväfda
västtyger åt drängarne. Efter många bugniugar
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och nigningar, samt kyssar på bennes näds kjor-
tel, gingo de förnöjde och belåtne att förvara
hvad de erhållit. Sednare inträdde de åter alle-
«amraan, för att efter husets gamla sed hälla af-
tonbön. Derefter sjöngo de en julpsalm, efter
hvars slut, de trohjertadt räckte fram banden åt
sin matraor, för att önska henne och sedän de an-
dra glad helg; troppande sedän af tili den sä kal-
lade stora bondstngan, der de funno sitt med ri-
kelig välfägnad och stora högar af kusar och ka-
kor beiastade julbord.

En stund sednare satt den lilla familjen sjelf
tili bords, görande ali heder åt sinä egna «Guds
gåfvor» med undantag af Leonna, som af idel
glädje och längtan knappt kunde äta och sedän
somaa. Det var första gången bon sedän barna-
ären, skulle få se sig om i hvad man i allmänhet
benämner verldcn.

Nägra ord om ställningar och förbållanden in-
nan vi gå vidare.

Af det förutsagda gissas lätt att fru Igeldorfs
egendom, Grönskog kallad, var belägen i trakten
af städerna Borgå och Lovisa, men om socknen
heter Borgå eller Perno är likgiltigt.

Född af finska föräldrar högre upp i landet,
blef fru Igeldorf genom sitt gifte ägarinna tili
nämnde egendom. Förmögen enkä vid fyratiofem
år, med en då treärig dotter, ansåg bon sig vara
för klok att träda i nytt gifte.

Van vid landthusbällning från sinä unga år,
vårdade bon sitt gods med omtanke och verk-
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samhet. «Hnsrnodrens öga gör kalfven fet» var
hennes valspräk, rnen hvad hon värdslösadc var
det enda barnet. Flickan växte npp som «gran i
skogen» utan eftersyu. I sinnelag helt och häl-
let motsattsen af niodren, var hon redan en läng
tafatt slyna om fjorton år, innan niodren ens tänk-
te på att hon behöfde lära annat än innanläsning
I Abcbokcn. Denna erhöll lion i knapphändigaste
matto af en svensk soldatenka i granskapet, ty
hvad fru Igeldorf sjelf förstod af läskonsten var
finska.

Sedän lion genom sitt gifte blifvit medlern af
en svensk försainling, hade hon väl efterhand
tillegnat sig så mycket af svenska spräket, att hon
förstod predikan och talade det, ehuru med stark
brytning; men denna ville hon ej fortplanta på
sin dotter, derföre skulle flickan endast tala och
läsa svenska.

Det enda, bondfolket hade att anmärka mot den
eljest afhällna frun, var att «hon, liksoin allt herr-
skapsfolk, skärades te vara finska.»

Efter nägra allvarliga påminnelser af pastorn i
församlingen, sändes flickan omsider tili Lovisa för
att der «skolas.» Men som fröken «Greto» der
hade den harmfulla förödmjukelsen att i alla kun-
skaper öfverträffas af sinä sju och åttaäriga skol-
kamrater, blef hon efter ett års förlopp förlos-
sad ur den pinan. Efter första nattvardsgången,
glömde hon åter hvad hon lärt sig i skolan.

Af natnren var hon ej stjufraoderligt behandlad
pä utseendets vägnar, men det värdslösa i hennes
stäilning, det tafatta i hennes rörelser, en viss
slapphet i anletsdragen, tillika med den sömniga,
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dåsiga blicken, utvisade tillräckligt lumi otroligt,
bristande själsbildning rerkar på indmduens yttre
och inre väsende.

Adelsman ocli enkling hade Nordenskans, af oss
obekanta orsaker, i sinä bästa år lemnat militären
och arrenderat ett litet ställe i skärgärden. Der
bicf hän en siags kommissionär för nägra upp i
landet boende possessionater, soin plägade på skär-
gårdsfartyg skicka sinä landtmanna-prodnkter tili
Stockholm att föryttras. Äfven fru Igeldorf lärde
kanna och värdera den driftige alfärsmannen, och
för henne, som ej litan hufvudbry kunde skrifva
sitt eget namu, blef hän snart oumbärlig. Gran-
narne trodde för säkert att den fyratioärigc enk-
lingen gjorde sin kur för den närä sextioäriga
enkan, när det en vacker söndag lystes i kyrkan
för honora och fröken «Greta.»

Ehnru detta giftermål påtagligen endast var ett
verk af egennytta på den ena sidan och raoder-
lig klokhet på den andra, lyckades det någorlun-
da, ty de första två åren efter brölloppet bodde
Greta mcd sin raan hos raodren på Grönskog, och
när de derefter flyttade tili eget hem, följde en
bepröfvad trotjenarinna med i det räl försedda
hoet, så att unga frun litan ringaste omsorg kun-
de gå tili «dukadt bord.»

I början af sitt äktenskap sökte Nordenskans
genom besök och umgänge med grannarnes fruar,
sätta lif i bildstoden, men litan framgärg. En in-
re, vi frukta, afundsam känsla sade fm Norden-
skans, huru nnderlägsen hon var dem i många
hänseenden. Hon visade tili och med dåligt lyn-
ne, när hon stördes i sin maklighet, och hon lem-
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nades derföre snart i sin ädia friliet, både af man
ocli grannfruar.

Från Grönskog var dryga två mil tili sockne-
kyrkan. Närä den läg en vidsträckt onppodlad
slättrnark, hvarest fordom hållits marknader. In-
vid denna pian, lät fru Igeldorf bygga ett trefligt
boningslius för sin mäg och dotter, innehällandc
fyra rura ocli kök, samt tvenne glada vindskamrar.

Innan de flyttade dit, gungade frun på sinä ar-
mar en dotter, sora redan afvänd från modren,
blef qvar hos mormor. Enligt gummans önskan
hade hon erhållit namnet Eleonora.

Hon blef det enda barnet. Af sitt förra äk-
tenskap hade Nordenskans en son, den flygtigt
omnämnde Petter, hvars bekantskap läsaren fär
göra fraradeles.

Yid den tidpnnkt då Jaget är ett obegripligt
ord för barnet, kallade den lilla Hiekan sig sjelf
«Leonna,» och man bibehöll namnet sedermera
både af tyeke och vana.

För den gamla frun var Leonna den medel-
punkt, omkring hvilken alla hennes tankar, hennes
görande och lätande, samlades; för henne ville
hon förvärfva, för henne ville lion samla. Sin dot-
ter hade hon utstyrt ganska hederligt; skänkt sin
mäg eget hus med nödiga möbler och bohagsting.
Som hennes affärsman njöt hän en bestämd årlig
lön, och deras visthus försågs frikostigt från Grön-
skog; men Leonna skulle blifva hennes arfvinge

likväl så, att fadren vore sin dotters förmyn-
dare och förvaltare af egendomen tili dess Leon-
na gifte sig. Detta hennes förordnande var gjordt
och belefvadt i Inga ordning.
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Sädana voro familjens fdrhållanden den tid vår
skildring begynner, men ännu några ord om Le-
onna och hennes barndom.

Som redan är sagdt var Leonna sexton år och
dertill vacker, men emedan hvarje raenniska bar
aitt eget skönbets-ideal, lerana vi tili läsarens e-
gen faniasi att mäla bildcn tili dess vi framdeles
kunna gifva den mera fulländning.

För en flicka i våra dagar anses de sexton å-
ren vanligen vara rosens skönaste blomstringstid.
I stora verldens drifhus har kanbända redan da
dess articifiella soi fåfängan blekt bladen,
eller en mask frätit sig in i blommans hjertblad,
men den tid vi bar omtala, var sådant sällsynt, ocb
på landet isynnerhet, sattes en vacker flicka om
feraton eller sexton år, aldrig som nu i presens;
talade man om henne, skedde det i futuni m, ty
bon ansågs ännu för en sluten knopp, och var
i sin glada bekyramerslöshet full af friskhet ocb
lefnadslust.

Leonna var bitintills lika obekant för verldeu
sora verlden för henne; raorraodren reste endast
någongång tili kyrkan, intog då sin middag an-
tingen hos sin mäg, eller i prestgården; ocb be-
sök erböll bon endast af några få äldre personer.

Att Leonna var så olik sin mor, derför bade
bon att tacka naturen och en tilldragelse, som gif-
vit hennes intellektuella gåfvor en annan riktning.

Ebuni ogerna, bade hennes mormor dock, ef-
ter fadrens åstundan, tillätit Leonna åtfölja bo-
nom på en resa tili Stockholm. Nordpnskans ba-
de der en yngre bror, bolagsman i ett större ban-
delshus, och nyligen hemkommen från en alfärs-
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resa tili Hamburg', bvarest lian Isade gift sig med
ett ungt fruntiramer af god famiij.

Yi flnnar med vara sä kallade djupa, racn, tili-
stä det, nägot trögt uppvärrada känslor, bcskylla
orättvist nog tyskarnes medfödda liflighet, deras
snälla nppfattning af glädje och sorg, vänskap och
kärlek, för tillgjordhet, svärmeri och ytterlighet.
Fremling pä orten, obekant med spräk ocli se-
der, i snknad af sinä anhöriga och ofta Jeranad
ensam af mannen, sora var npptagen af sinä gö-
romål, började den nnga frun vantrifvas, men er-
höll nn en önskad förströelse vid svägerns en-
komst, och mottog sin elfvaåriga finska slägtinge
med öppna armar, och tusende ömhetsbevis. Att
lion derigenom helt och hallet vann Leonnas bar-
nahjerta, derpä undrar väl ingen, och att Leonna
blef gerna qvar, när liennes far rcste hein. Ilon
sknlle sä vara hos tanten i tvenne är.

Under denna tid hörde och talade Hiekan en-
dast tyska språket. Tanten lärde henne sjelf bå-
de att läsa och skrifva detta, samt smärre hand-
arbeten. I nägon skola gick hon icke, och hade
ingen jenmärig bekant. Väl bodde det i samma
väning en famiij från Småland, men med den ha-
de tanten intet nmgänge; ntomdess hade deras
barn vid tillfälliga möten gjort gäck af Leonnas
finska nttal, nägot som högeligen förtörnat Hiekan,
som tyckte sig tala vaekrare svenska än de.

«O hvarförc fär jag ej alltid vara hos dig, el-
ler hvarföre har jag ej en sadan mamina!» sade
Leonna grätande, när hon i skiljsmessans ögon-
blick lag innesluten i tantens armar.

Smäningom mildrades dock sorgen och sakna-
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clen hos Lconna genom tanken på raorrnors glädje,
och återseemlet af barndomsheramet, dess träd-
gård och äppelträd. På fartyget gjorde hon ge-
nast en angenäm bekantskap med Ottilia Lurlijelm,
som mi äfven reste bem frän en pensions-anstalt
i Stockholm, der hon värit i fyra är, påkostad af
sin farbror. Hennes far hade nnder den tiden
gift sig ånyo.

Flickorma iiade ej ätersett hvarandra sedän dess,
ehuru det endast läg fyra eller fem mil emellan
deras hemvist. Nu sknlle de likväl träflås.

Det var sent på qvällen, när kapten Norden-
skans med frn och dotter dagen före nyårsafto-
ncn anlände tili Hertola gärd. Ett skall af jagt-
hundar mötte dem, men nedtystades af ägaren,
som sjelf mottog och införde sinä gäsler i salen
och hjelpte damerna att pelsa af sig.

Rummet, der en magisk skymning herrskade,
ty elden var nyss nppgjord i spiseln, var afde-
ladt med en pappersskärm, bakom hviiken syntes
ljussken; dit ledsagades mor och dotter, medan
herrarne stannade utanför i samma mm.

På en innanför stäende säng, hvilade frnn i
huset, oragifven af tvenne hundrackor, som en-
dast med möda, genom sin herrskarinnas örasom
bannande och smekande tilltal, afhöllos att rnsa
ned mot de fremmande. De iade sig äter nnder
ett sakta morrande.

Sedän frn Lurhjclm helsat sinä fremmande, å-
tertog hon sin halfhvilande ställning, bad dem
sätta sig och ursäkta att hon tog dem sä ogene-
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radt, men hon var så «sjåfferad» efter det «ofant-
liga arabarra,» hon haft dessa dagar. De vänta-
de, sade hon, en hei hop gäster andra dagen och
hade smätt ora viira, då rysk inqvartering inneha-
de de tvenne bättre gästrummen i öfra vanin-
gen m. m. d.

Under detta ordrika meddelande hade Leonna
tid att betrakta den pratsamma frun. Ilon kunde
vara ungefär raot femtio är; stor och fetlagd, an-
sigtet var rödt och bar nägot spår af koppor,
men det var ej obehagligt, der uttalade sig en
viss godlynthet.

Eldbrasan ntanför lyste sä inbjudande, att den
lockade Leonna att se sig litet omkring i rummet,
der mänga föremäl ådrogo sig hennes uppmärk-
samhet. Gamla porträtter beklädde väggarne. AU-
varsamma manner i olika upplagor af peruker,
damer sippa och snörda med pudradt hår. En
stor spegel med rara af glas, slipad i facetter,
liängde lutad öfver ett förgyldt bord med vridna
fötter och marmorskifva. Stolarne hade äfven vä-
rit förgylda, öfverdragen voro ett slags tapisseri-
arbete, förestäilande Mars och Venus , Neptun
med sin treudd, de tre gracerna, jemte andra af
olympens innevånare, svåra att igenkänna, så framt
icke namnen värit dit sydda med tydliga romer-
ska bokstäfver.

Detta var ett arbete af Lurhjelms mormor, för-
nt stiftsfröken i Yadstena, underrättade vär-
dinnan, som narraat sig fru Nordenskans.

«Sain är allt i sitt urmodiga skick,» fortfor hon,
«när jag kom hit i luiset ville jag anskaffa nya
möbler sarat inreda allt efter nyare sätt, men
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både min man och sväger, ja tili ocli med bar-
nen, lade sig dereraot, ocli alla bädo för det här
gamla skräpet, som bar vittne om familjens ålder
kantänka! Det fick säledes vara. «Men det här
runimet» tillade lion med ett sjellförnöjdt leende,
hvarvid lion öppnade en sidodörr, och lyste om-
kring med ett Jjus, «det har jag låtit ändra ali—-
deles efter min egen smak, de| var sängkammare
i förra fruns tid och ett mörkt dystert mm. Nu
är det raitt förmäk. Jag har låtit siä igen det
enda fönstret och tagit upp tvenne andra.» Det
var äfven ett trefligt och vackert mm, hvars ljusa,
moderna utscende gjosde en stark kontrast mot
det andra.

Sedän man ätit qvällsvard, fördes mor och dot-
ter tili ett mm i öfra våningen af imga Otto, so-
nen i luiset af förra giftet.

«llär bodde min syster när hon var hemma,
sade gossen.

«Ack om hon fore här» svarade Leonna, «jag
kan knappt afvakta morgondagen.»

«Hon kommer nog i god tid,a försäkrade Otto.
«Dä blir det riktigt roligt.»

«Uit koraraa ryska officerare, och rysk musik
från Lovisals

I dagningen hördes bjellerklang från gården;
kort derpä inträdde Ottilia i deras mm. Tre år
hade väl gått förbi, sedän hon och Leonna träf-
fades, men syskonsjälar igenkänna hvarandra snart.

Ottilia närä nitton år, var en intagande blon-
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tiine, i hvars milda blå ögon läg allvar, raen tilliltä
mycken kansia; ja, stundom antogo de ett uttryck
af svärmeri, det senare likväl blott under ögon-
blick, dä lion antingen trodde sig vara obemärkt,
eller förstädd. Eljest egde hon en viss likliet med
sensilivan, som drager sig tillsamman viti minsta be-
röring. Genom en vårdad uppfostran och lärorikt
uragänge med sin farbror, hade hennes förständ
tidigt mognat, och höjde henne öfver de jemnåri-
ga i granskapet (med hvilka hon likväl säilän um-
gicks). I Leonna, ehuru hon var tre år yngre,
trodde hon sig la en sympatiseraude vän.

Många ord fingo flickorna icke vexla, innan de
kallades ned att frnkostera. Salen hade pä rnor-
gonstunden nndergått förändring; skärmen, sängen
och ett litet väggskäp der ofvanför voro nu borta.

Ottilia presenterade Leonna för sin onkel, sjö-
kapten Lurhjelm.

Det var en man om några och fyratio år; hans
anletsdrag voro ädla, hans tai och väsende ingaf
förtroende; intet spär tili det räa och ohyfsade,
som sä ofta vidläder dera, som från ungdomen
egna sig åt sjölifvet, syntes hos honom. lian för-
enade bildning och kunskaper med mängsidig er-
farenhet. Det intresserade honom att studera men-
niskor, och hän genomskädade dem lätt. Med
synbart välbehag såg lian de unga flickornas till-
tagande vänskap, och erhöll snart tillåtelse för
Leonna att tidtais vara hos dera på Rönnbacka.

Fru Nordenskans redan färdig klädd för da-
gen, qvarblef der nere, och glada att fä vara på
tn man hand, skyndade flickorna sig upp igen; de
sysslade med dcn enkla toiietten och smäpratade.
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«Din far och farbror aro bra olika bröder,»
anmärkte Leonna. «Vet du jag tycker riktigt öin
onkel Ludvig.»

«Vili du kanske blifva min tant?» frågade Ot-
tilia skämtande, men tiliade sedän allvarsamt; «O
om du kände honora så väl som jag! För mig
bar lian värit en far, i detta ordets ädlaste mening.
Du kan ej tro huru god, liuru hjelpsam hän är
mot alla, äfven för Ottos framtid har lian lofvat
draga orasorg, ty min far men just för det
att det är min far, sä låt oss tala ora något annat.»

«Din styfmor tili exempel,» inföll Leonna leende.
«Hon har nog sinä goda sidor,» svarade Ottilia.

Men dä jag aldrig kan låta bli att jemföra hen-
ne med min egen aflidna älskade mamma, så tac-
kar jag innerligea Gud och onkel, som gifvit mig
ett annat hein! Du har för längt lif
på din klädning, sota Leonna, bruket vill ha det
en god del kortare. Men hvad gör det? Det mo-
derna är icke alltid det vackraste. Jag har här
ett ljusrödt skärp, låt mig fästa det på dig: Jjus-
rödt och svart är sä vackert tillsamman.»

Någon kom; det var fru Lurhjelm, som varm
och pustande inträdde, sägande, i det att hon med
en flik af schalen torkade svetten från ansigtet:
«bevars! skall jag då sjelf «tränga» komina för
att bedja fröknarna komma ned, för att liälla de
freraraande damerna sällskap!»

Ursäkta sota raor! men vi ha ej fått något bud,»
invände Ottilia.

«Men ni hörde väl när flere slädar körde in på
gärden? och den som är dotter i huset»
frun afbröt här tvärt, och fortfor sedän godlynt:
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»men då tvenne flickor komma i prattakten, glöm-
ma de lag och förordningar! men «apräpå!»
känner fröken Leonna flickorna Smitt*?»

«Icke ens tili namnet,» försäkrade Leonna.
«Det mäste jag tilistä, och jag har redan er-

liällit ett förtroende, som rör fröken nägorlunda
närä! men så aro de äfven af minä flickbekant-
skaper, isynnerhet Hedda; hon var ofta hos mig,
ja nastan dagligen, under den tiden Matte friade
tili mig. Hon hade ett sä eget sätt att ställa sig
in hos honom, att jag redan misstänkte att hon
sjelf ville blifva fru här i Iniset. Men Matte be-
höfde penningar, hän, och sådana ha icke Smit-
tens, ehnru de eljest ibland slå på stort och klä-
da sig granna.» —-

«Var det icke sota mors önskan att vi skulle
skynda oss ned;» afbröt henne Ottilia.

«Ja det var sannt det, och fröken skall få se,
hvad de äro hyggliga och gentila dessa flickor,
Hedda isynnerhet är alltid så munter och glad.»

I salen var dukadt ett stort «hästsko-bord.» I
förraaket funno de mamsellerna Smitt och nägra
andra damer från staden Lovisa. De förstnärande
voro hvad man i allmänhet kallar vaekra flickor;
det yttre utvisade genast systrarnes olika sraak
och lynne: den äldres klädning var af lysande
färg, hennes öfriga utstyrsel, prålande och smak-
lös. Den yngre dereraot var enkelt klädd, i en
klädning af mörk färg. Men det lag nägot sökt i
hennes enkelhet, likasom nägot tillbakadragande
i hela hennes sätt; medan den äldre systrens ö-
gon synbarligen spejade omkring efter beundran.

Ottilia, som hade sett dem en gäng förut, blef
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indragen i konversation om jnlklappar, o. d. Le-
onna Jiade mad en obehaglig kansia af förlägen-
het tagit plats närä kakelugnen. Onkei Ludvig
tog, sedän lian llygtigt Jielsat det öfriga sällska-
pet, en stol, och satte sig bredvid Leonna samt
språkade nied henne om Stockholm och hennes
vistande der. Snart stördes de af Hedda Smitt.

«Ack sä roligt, att här få göra fröken Norden-
skans’ bekantskap,» sade hon, «vi måste blifva
goda vänner, isynnerhet som vi innankort blifva
slägtingar.»

«Slägtingar!» upprepade Leonna förvånad.
«Nå kors bevars! Fröken måste väl veta, att

hennes bror är förlofvad med min systeri» ut-
brast mamselln litet stött.

«Derom har jag aldrig hört ett ord» försäkra-
de Leonna ganska sanningsenligt.

• o o • >«Ah kors! Lat da ej heller märkä sig för sik-
tern, som också är här i dag, ty hän har sinä e-
genheter, - men nog är det sanning. Man skail
kanhända linna det nägot besynnerligt,» fortfor
lion sedän, «att den yngre systern är förlofvad
förrän den äldre, men sådant är på sätt och vis
raitt eget fel.» -

«Sådant inträffar ju ofta, och mamsell Hedda
vill väl, som en öm och god dotter, ej lemna sin
åldrige far,» inföll Lndvig, tili hvilken det senare
af hennes tai synbarligen var riktadt.

«Nog tror jag, att pappa skulle sakna roig bra
raycket,» svarade hon, «men icke kan hvarken
lian, eller nägon annan, vara så obillig och be-x

Leonna. 1*
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gära, att jag för hans skull afsade mig ett parti,
som anstode mig; men apropos af parti!
Känner någon af herrskapet en mamsell Finnbei-g
i Borgå? Amalia menar jag hon lieter. Herre
Gud hvad lion är lycklig, som gjort ett så för-
delaktigt giftermål!»

Ingen af de närvarande kände, eller hade hört
omtalas detta parti, utom Ludvig, som svarade nä-
got betänklägt: «jag delar icke mamsell Sraitts
tanke i detta fall. Händelsevis träffade jag det ny-
gifta paret pä gästgifvargärd, dit de följdes af
några sinä bekanta, när de reste tili sitt blifvan-
de hera. Att dömma efter utseendet och den
karakter, man tilldömer denne man, ansäg jag den-
na förbindelse ingenting mindre än lycklig.»

«Hnru så? Hvarföre tror kapten det?» frågadc
Hedda ifrigt. «Blir hon icke försörjd, tili och med
rik, ora hän gör henne testamente; och just den
rang hän har, gör ju henne tili en af de förnäm-
sta ståndspersoner, dit hon koraraer. Hon har ef-
ter sora jag hört berättas, fått de vackraste och
dyraste presenter.»

«Alit det der kan vissi vara möjligt,» svarade
kapten Ludvig; «och tror mamsell Smitt, att lyc-
kan huslig lycka menar jag bestär i sådant,
sä har hon på sitt vis rätt; men jag för min del,
kan ej utan grämelse tanka pä, att en ung, barn-
slig och oerfaren flicka, antingen säljer, eller lå-
ter sälja sig för sådana lumpna förmåner; i syn-
nerhet tili en sadan gammal och knarrig man,
som rädet X synes mig vara, ty det lilla jag
der såg af honom, motsäger icke hans rykte.»

«Xä vissi kan det sä vara,» medgaf hon, «men
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amira fä äfveu dragas med knarriga gubbar, litan
att liafva nägon af dessa förmåner. Htomdess
var marasell Finnberg en fattig flicka, som tili och
med arbetade för betalning, efter hvad jag hört
sägas.» Ludvig teg. Hon fortfor: «och hvad älder
beträlfar, skulle jag ej tveka att gifta mig med en
äldre maa, förutsatt likväl, att lian behagade mig»

och härvid gaf hon kaptenen rätt blida ögon.
Hedda Smitt hade vackra ögon, men hon, lik

mänga af sinä medsystrar det vill säga, sädana
qvinnor, som ega samma lynne, vanställde dem
genom ett bemödande att göra dem ännu vackrare.
«Ogat är själens spegel.»

Rummen fylldes efterhand af talrika gäster,
bland dem flere ryska officerare. Enligt gammal
sed, skulle en herre och en dam sitta om hvar-
andra vid bordet. Onkel Ludvig tog plats emel-
lan Ottilia och Leonna; tili venster hade den sist-
nämnda en medelälders jägarofficer, inqvarte-
rad iIniset, bredvid honom satt värdinnan. Gent-
öfver dem, sutto mamsellerna Smitt med unga
Nordenskans emellan sig. Heddas andra granne
var en rödbrusig handelsbokhällare frän Lovisa;
bada sistnämnde syntes vara mycket bekanta. En
ung ryss, med ett qvickt och ganska hyggligt utse-
ende satt pä andra sidan om Marie. Hän taiade
teraligen god svenska, ehuru med stark brytning.

Fru Lurhjelm såg sig omkring, liksoin saknade
hon någon. Sluteligen höjde hon sin stämma;
«hvart har kusin Smitt gjort af med sin vackra
tyska inqvartering? Hän var ju äfven inviterad.»

«Hall man sig med den frägan tili minä flic-
kor,» genmälte en äldre flintskallig man, som satt



20

nedanföre på Samina sida. «Hedda har honom
kanhända i sin ridikyl, lia, ha, ha!»

«Deruti bedrar pappa sig,» svarade Hedda skrat-
tande. «Hän kunde ej hafva den aran, ty hän
skulle på vakt i afton.»

«På vakt?» inföll Maries unga ryska granne.
«Karlowitsch inte vara på vakt vara mycket
lät inte fara ferti verst för att dansa! Hvad
ni säga, marasell Hedda?» fortfor hän med en
skälmaktig hlick. «Karlowitsch i afton vara as-
sembld, dansa vackra mamsell Agata.»

«Hän kan rätt vara, hvar hän behagar. Hvad
rör det mig?» svarade hon litet stött. Detta rys-
sens skämt hördes blott af de närmaste, men nu
yttrade Petter Nordenskans sä högt, att det ger-
na kunnat höras af alla: «förlusten är ingalunda
stor! Damerna här, kunna gerna unna honom och
hans sällskap åt biljard-mamsellen; lian trifs ock-
sä der sä gerna.»

«Är ni allt ovänner ännu, bror Petter?» fräga-
de herr Smitt. «Det är illa nog det! Ett sådant
der lappris groll, sköljer en bra kari bort med en
butelj vin eller godt öl. Karlowitsch är i alla
fall en bra hygglig ungdora.»

Petter teg, raen säg förargad ut.
Leonnas ryska granne hade äfven börjat blifva

spräksam, och hviskade den ena långa meningen
efter den andra i hennes ora, hvaraf hon ej be-
grep ett enda ord; tili slut lade hän sin arm
om hennes lif; då blef hon förfärad, och klämde
sig intill onkel Ludvig, för att söka hans beskydd,
Okunnig i ryska språket, adresserade denne sig tili
den unga ryssen genteraot med de orden: «vill
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löjtnant Sclialinsky vara god [och säga kapien
Markoff på minä vägnar, att fröken ej är van vid
ett så familjert uppförande.»

Nägot brydd öfver nppdraget, nträttade hän det
iikväi. MarkofF var godsint nog, att ej upptaga
detta illa; sade Leonna nägra ord liksom tUI ur-
säkt, drack hennes och Lndvigs skål och lemnade
tienne sedän i fred för allt galanteri.

Donna lilla mellanakt hade ganska mycket roat
Hedda Smitt och hennes rödbrusige granne.

Värdinnan proponerade sång; sjelf föregick hon
med godt exempel: Hvar fogel sjunger efter sin
näbb säger ordspråket, och så gick det äfven här.
«Rätt nu komraer vär tur,» sade Ludvig tili sinä
vackra grannar.

«Ack för Gnds skull laga så, att jag slipper!»
bad Leonna. «Jag kan alldeles ingen svensk visa.s

«Nä, sjung finska då,» sade hän leende.
«Det kan jag lika litet. Pä tyska kan jag vai

nägra, och isynnerhet en, soin jag tycker så myc-
ket om, men det ser kanske illa ut, om»

«Huru lyder den?»
«Siisse heilige Natur, Lass mieli geh’n auf dei-

ne Spur.»
«Den är mycket bra, jag och Ottilia kanna den

äfven; vi skola sjunga tiilsammans» sade Lud-
vig obesväradt.

Leonna hade ofta sjnngit denna lilla visa med
sin tant, men dubbelt skönare förekom den henne
nu, när hennes klara, men späda stämma fick ett
stöd i Lndvigs vackra, manliga röst; Ottilia sjöng
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icke tyska, det var ett föregifvande af onkeln. att
ingifva Leonna mod.

Efter maten föreslog Ottilia alla flickorna att
gå upp i hennes kammare.

Hedda hade druckit flere glas punsch vid bor-
det, men det syntes ej bekomma henne något.
Båda systrarna voro något fjera mot Leonna; Hed-
da raljerade raed en växande flicka i sällskapet,
för det hon vid bordet sjnngit en liten finsk visa,
och sedän nekat att kyssa en herre, den hon lik-
väl slagit «matklapp.» Hedda kallade henne «sipp»
och sade, att hon ville göra sig «serdeles.»

Det der skulle vara «tina pikar» åt Leonna.
Stadsmamsellerna begynte en ifrig diskurs om

annandags assemble'n. Hedda sade, att hon ej fått
sitta en enda dans och frägade en af de andra:
hvarföre hon tillika med sin syster hade dansat
sä litet.

«Vi ha inga ryska bekantskaper.» svarade den-
na något stött af frägan, «och vi hade ondt om
andra kavaljerer, när de tiestä voro horteesta öf-
ver helgdagarne.»

«A lappri:» svarade Hedda skrattande. «Rys-
sarne bjuda ej upp tili dans, för bekantskap skull,
utan efter tyeke och smak.»

«Vi kunna beklagligtvis ej skryta med denna
lycka,» svarade den andra litet försmädligt.

Tvisten afbröts derigenom, att damerna nedkal-
iades att dricka katfe. Alla bord voro borta, men
salen fylldes af herrar och tobaksrök.

Snart Ijöd musiken och polonäsen koin i gäng.
Under en sådan dans, tackade Schalinsky Le-
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onna ännu en gång för den Tackra sangen, den
hän sade sig vai förstå, ehuru hän ej talade sprä-
ket. «Karlowitsch skall ångra sig mycket, att hän
ej koni nied hit. Det är sällsynt att linna frun-
timmer här i nya Finland, soin tala tyska,» sade hän.

«Hän bor hos Sraitts*?» frågade Leonna, endast
för att säga något.

«Ja, vi äro kammarkamrater der, och älska
hvarandra som bröder, men den der herrn, som
satt raellan mamsellerna Smitt vid bordet, är k-
ke lians vän.» -—-

«Hvarföre1 ? Hvad kan vara orsaken?» frågade
hon med nyfiken förlägenhet.

«Några inbilla sig väl att det är jalusi i fräga,
raen det är visst icke sannt. Den der siktern är
allmänt känd som en öfversittare, och min vän
är för»

«Kuru länge ärnar herrskapet hålla «t2» frå-
gade kavaljern bakom dera. Schalinsky äterförde
Leonna tili förraaket och samtalet afbröts.

Det var första gängen Leonna bivistade ett dans-
nöje, der andra danser än mennette och polskor
koramo i fräga. Musik, steg och turer voro hen-
ne fullkomligt obekanta; men ett fint ora, en med-
född takt och uppmärksamhet läto henne öfver-
vinna alla svärigheter. Äfven för de andra gick
det stundom på tok, men konfusionerna syntes
snarare oka än minska nöjet. Konversationen var
äfven i god gång och Hedda Smitt syntes rätt va-
ra i sitt element denna afton.

Midnattstiden smögo Ottilia och Leonna sig frän
sällskapet, npp på sin kammare. De fimno der
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en så kallad «syskonsäng,» och några fruar, bland
dem fru Nordenskans, sofvo redan godt. Flic-
korna, för att ej väcka dem, måste halla sig tysta,
och söranade äfven snart nog, oaktadt dånet af
den hnllrande musiken der nere.

När gästerna dagen derpä samlades för att fru-
kostera, innan hvar och en reste hem tili sitt,’ säg
Hedda ganska medtagen ut. Hon och nägra andra
hade hallit ut tili klockan sex om morgonen.

Leonna erhöll tillätelse af sin far att genast följa
hem med Ottilia. Hennes föräldrar lofvade kom-
ma tili Rönnhacka trettondagsafton, för att da-
gen efter hevistä ett julkalas hos lierr Smitt,
dit allesaramans voro hjudna. «Jag ställer tili dans
Iva gänger om året, på det minä llickor måtte
blifva bjudna igen:» voro hans egna ord.

Man lefver ofta mera verkligt under trenne da-
gar, än under tre år, då lifvet liknat ett stilla-
stäende vatten. Det erkände Leonna. Hon lärde
här genom ett bildadt, lärorikt umgänge inse, att
menniskan har ett ädlare ändamäl för sitt sträf-
vande, än att, lik djuren, äta, dricka, sofva och
dö. Det vill säga: man hör lefva för att soka ljus
och klarhet för tanke och begrepp, samt andens
förädling, för att en gäng kunna nanna sig upp-
hofvet tili allt godt, ädelt och skönt.

Ömsesidigt förtroende tillknöt ännu fastare de
unga flickornas vänskapsband.

Leonna erfor af Ottilia att hennes mor och on-
kel Ludvig äiskat hvarandra frän unga åren. Ö-
det hade då skilt dem, im ei wtplånat deras
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kärlek. Bekantskapen skedde under de år, Lud-
vig var vid Borgå gymnasium, der lian bodde hos
hennes far, dåvarande rektorn vid denna läroan-
stalt. Efter få är träffades de unga händelsevis
äter i Lovisa, der flickan, nu faderlös, lefde hos
en af fadrens fordna ungdomsvänner, som vid hans
död upptagit henne i sin familj. Tvertemot den
ädle mannens förmodan, lärde Fredrika snart
kanna, att nädebrödet är hårdsraält.

Hemkommcn från akademien, koni Ludvig pä sin
faders vägnar i aifärer en gäng tili herr Miiller,
och återsäg der sin barndoms inklination, då
sjuttonårig. Deras fordna böjelse stegrades genom
det tvång, livari flickan nu lefde; de måste för-
ställa sig, förneka ali bekantskap, for att få träf-
fas i andras närvaro. Utan vittnen sägo de
hvarandra aldrig; men dä ocli då vexlades ett
skriftligt ord.

Ludvig insäg nog, att hans far, som endast sat-
te värde på adel och rikedom, svårligen skulle
lemna sitt bifall tili en förbindelse med henne.
Hän ville derföre gä in vid svenska flottan, för att
söka vinna oberoende af fadrens godtycke; raen
dä äfven denna önskan strandade mot fadrens e-
gensinnighet, reste lian i tysthet tili Åbo, tog der
tjenst pä ett handelsfartyg lieminä från Liibeck,
sedän lian genom ett långt kärleksfullt bref, tagit
afsked af Fredrika, som lian tröstade med frara-
tiden, och lofvade evig trohet.

På fyra är hördes intet ord från Ludvig. Un-
der tiden dog gamla Lurhjelm. Uppretad mot sin
förstfödde, testamenterade lian förut allt åt den
yngre sonen Matthias, som ännu ej var fullt myn-
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dig. Enligt fadrens vilja skulle Miiller vara hans
förmyndare; i dennes hus skulle hau bo, tili dess
hau flnge tillträda Hertola; under tiden skulle hän
i böcker studera landtliushällningen.

Snart säg Miiller att hans rnyndling Matthias
fattat tycke för Fredrika och säg det gerna. Hän
trodde denna förbindelse skulle göra bådas lycka,
och ett år efter fadrens död hemförde den unge
egendomsherrn henno sora sin hustru.

Och Fredrika? När ingen kände hennesford-
na förhållande tili Ludvig, var det utan ändamål,
tyckte hon, att nu upptäcka det. Matthias var
henne, såsom bror tili den älskade, kärare än
hvarje annan man, med hvilken hon kunde tvingas
att förena sig, för att siippa sin tryckande ställ-
ning der i huset. Hon antog tillbudet med tack-
samhet. Ja hon sökte tili och med inbilla sig,
att det endast värit ungdorasvänskap mellan hen-
ne och Ludvig.

På Hertola upplifvades dock mängen gäng gam-
la minnen, i synnerhet genom ett familjeporträtt,
sora Ludvig mycket liknade; men hon, sora alla
andra, ansåg honom för död, och blotta minnet väi-

llenne dyrbart. Var hon också ej rätt lycklig sora
raaka, hoppades hon blifva det sora moder, och
egnade sig helt ocli hiilet åt dctta dyra kali.

Matthias, hvars uppfostran fadren i yngre ären
mycket vårdslösat, i den tanken att hän nog skul-
le hjelpa sig frara sora militär, var af ett osta-
digt lynne; hän hade väl i början med ifver åta-
git sig landtbruket, men ledsnade snart dervid,
och lemnade allt i legda händer.

Äfven Fredrika förlorade snart för honom ny-
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hetens behag, i synnerhet sedän hon blifvit blek
och mager, efter det lion födt sitt audra barn.
Sallan såg hon honom nnmera hemma, om hän
icke der samlade sällskap omkring sig. Hän lefde
helst med och hos sädana bekanta, som delade
hans smak för spel, jagt och andra förströelser;
och vårdsiösade ej allenast hustrn och barn, utan
äfven sin egendom; afkastningen förslog ej ens
att betala räntorna på de upplånta kapitalerna.

Ottilia var tolf, och Otto sex år, när ett bref
anlände frän den för död ansedde Ludvig.

Händelser alltför vidlöftiga att anföra, hade
hindrat Ludvig att låta höra af sig de första fem
ären. l)ä erfor hän genom en resande frän Lo-
visa, att hans far var död, och att denne gjort
honom arflös tili förraån för hans bror. Af sam-
nia resande fick hän äfven veta, att Fredrika blif-
vit gift, med hvem kunde den resande icke lemna
upplysning ora.

Dessa underrättelser väckte hos Ludvig ingen
häg att resa hem; men efter femton är, vaknade
fosterlandskärleken. Hän återvändc då som be-
hållen man, ägare af det fartyg lian förde och
fri frän hvarje förbindelse. Hän äterfann nu Fre-
drika döende, som hustru åt hans egen hror.
Otrogen och likväl så trogen sin ungdoras-
kärlek!

Fredrika hade genom sorg öfver sin mans obe-
tänksamma lefnadssätt, kanhända äfven af hemlig
ånger öfver sitt löftesbrott, ådragit sig en täran-
de bröstsjukdom. När hon nu erfor Ludvigs sna-
ra återkomst, intog hon den sjuksäng, hvarifrån
hon aldrig mera uppstod. Ludvig kom i lagom
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tid för att mottaga hennes sista suck. I den dö-
endes hand, lofvade lian att vara en far för hen-
nes barn.

Den tolfåriga Ottilia var modrens förtrogna. Ilon
var vittne tili de bäda älskandes möte, modrens
anger och Lndvigs stilla sorg.

«Men vet du Ottilia», sade Leonna, sedän de
båda grätit i kapp en stund, «vet du, jag hade i
din mammas ställe, heldre gått i tjenst, än gift
mig med en annan.»

«Ack det är lätt för oss att säga sä,» svarade
Ottilia vemodigt, «men försätt dig helt och hållet
i hennes förhållande. Om hon lemnat fullt för-
troende at sin välgörare herr Mailer, hade hon
åstadkomrait oenighet inom familjen, och förhittrat
hans husliga lefnad, genom vissa npptäckter, om
hon nödgats säga lionora, hvarföre hon ej trifdes
der. Hvad skulle hon göra*? men lemnom detta.
Qvinnan är ja utomdess så beroende, att hon säi-
län eller aldrig äger ett fritt vai. Ponera ha-
ra tili exeinpel: om du goda Leonna, tyckte ora
en rysk officer, och hän om dig, menar du att
din pappa skulle gilla en sadan förening*?

«Derpå bar jag aldrig tänkt och likväl *

«Du rodnar, Leonna!»
«Ja, ty du skall skratta åt min daraktiga barn-

slighet. Vet du, det förefaller mig mängen gäng,
som hade jag värit förlofvad i flere år,»

«Din pappa har väl icke lofvat bort dig*?» frä-
gade Ottilia förvånad.

«Hvarken pappa eller någon annan vet ett ord
om minä dumma dröramerier» försäkrade Leonna
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skrattande. «Saken är den: min tant i Stockholm
hade en syster, gift med en tysk adelsman i rysk
krigstjenst. Systrarne älskade hvarandra mycket
och brefvexlade ofta. Det var alltid en glädje-
fest, när ett bref anlände frän Ryssland. Det
behandlade blott ett ämne, men dctta var så rik-
haltigt. Denna fru hade ett barn, en son, sora
hon gränslöst äiskade. Fritz var början och Fritz
var slutet. Men icke nog dermed! Tant, sora var
bra svag för mig ocksä, drog snart fram med
minä smä fuilkomligheter. Kanhända voro li an s
lika inbillade som minä. Men genom denna bref-
vexling, blefvo vi likasora bekanta, och skickade
mängen helsning tili hvarandra. Det der var ja
allt bara barnsligheter och är nn förbi; hela tre
är ha gått, som jag ej liört ett ord om honom
allt borde vara glömdt; och likväl, kan du tro
det'? drömmer jag ej allenast ofta om honom, li-

tan äfven vakande, stär hans bild liksoin lefvande
framför mig.»

«Det der är icke hra, sota Leonna!» varnadc
Ottilia. «Du har lefvat der hemma ensara, utan
bestärad sysselsättning. Ingenting skall vara sä
farligt för unga flickor, säger onkel, som attlem-
na inbiliningen fria tyglar, den blir sjuklig då.
Verksamhet och goda lärorika böcker är bästa bo-
temedlet. Böcker får du nog af onkel.»

«Tack, Ottilia, men lustigt vore det ändå, om
Fritz von Harlinghausen, en vacker dag, presen-
terade sig som rysk officer, för kusin Leonna!
För tre år sedän var lian underofficer i Dorpat *).»

*) Läsaren bör eriura sig atc detta yttrades i första åren
efter Ryssarnes ankomst tili Finland.
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Porträtter, STcwggbilder och emu-
stadtlif.

Soin herr Smitt, men isynnerhet hans döttrar,
framdeles gripa in i händelsens gång, mäste läsa-
ren göra deras närmare bekantskap.

Zacharias Smitt var allmänt känd sora en mun-
ter sällskapsbroder, vai nägot obildad i sitt vä-
sende, ofta plump i sitt raljeri; men hans verk-
liga godsinthet öfverskylde mänga af hans fel;
äfven var man den tiden ej sä nogräknad, isyn-
nerhet icke med en man, hvilken det i många fall
icke värit godt att stöta sig med. Hän innehade
sedän tjugu är stadsfiskalssysslan, och himmeten
mä veta, lumi en man med hans lynne och egen-
heter, fått behålla tjensten så länge. Herr Smitts
antagna princip var den: att Staten och Staden
voro tvenne herrar, och sjelfva Bibeln säger: cdn-
gen kan tjena tvenne herrar tillika,» utan att den
ena blir försummad.

Lönen befanns ntomdess ej vara sä tiiiräcklig,
att icke sportlar väl knnde behöfvas; men lian
v;ar en fredälskande man, och lefde gerna i säm-
ja med stadsboarne; derföre ansäg hän det vara
bäst, att blunda eller se igenom fingren med så-
dant, som enligt hans tanke lande tili staden s
bästa. Betalning toghanlikväl aldrig för sin svag-
synthet. Det stred mot pligt och embetsed.
Men hvem tager ej gerna emot presenter*? Utom-
dess ägde hän god kredit hos alla trafikerande,
ntan att frukta björnar dessa plågoandar för
mången annan syndare.

Under alla dessa tjugu åren hade hans lefnads-
vanor ej imdergått nägon förändring, i händelse
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ej något utomordentligt störde dagens ordning.
Förmiddagen bestred hän sinä göromål, och var i
jemn rörelse. Vid middagen, hemmu eller borta,
tog hän sig alltid en liten nattmössa, på det att
efterniiddagslux-en skulle smaka bättre; efter pi-
pan och kaffekoppen, var hän åter tillgänglig på
tjenstens vägnar, men efter klockan sex, var in-
gen synnerligen välkommen. Hän vandrade då nt
för att med vänner och bekanta, tillbringa afto-
nen under muntert glam.

När läsaren gör hans bekantskap, var hän un-
gefär sextio är; enkling sedän femton. J\är hu-
strnn dog, var Hedda åtta, Maria endast fyra år
gamma!. En piga, som redan tjenade i luiset un-
der fruns tid, förestod sedän linsliållningen, tili
dess hon för tre år sedän gifte sig med en snic-
karegesäll, och i eget ho, kunde lefva af bespa-
ringar under sin långvariga tjenst. Men ännu fö-
retogs ingenting i Smittska luiset, litan att, hon
hade ett ord med i laget; så stort var husbon-
dens förtroende tili den «trogna Brita Caisa.»

Hade lian, så väl sora döttrarna, isynnerhet som
Hedda, vetat huru litet hon förtjenade namnet
trogen, sä hade väl förtroendet upphört. Många
andra kände det äfven, men hvem ville säga ho-
uom det"? I afseende på Hedda sannades ordsprå-
ket «en korp sticker ej ögat ur den andra.»

Från barnaären kände Hedda många af Britas
konstgrepp, men då hon ofta sjelf siog små dun-
ster för fadrens ögon, ingingo dessa bäda en tyst
öfverenskommelse att ej förräda hvarandra. Hvad
Hedda som växande barn ville dölja för honom,
var visst bara småsaker; likväl hade hon ej stätt
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sig mer än jemnt, om fadren kömmit underfund
derraed. Brita insäg lätt att fiickan, af fruktan
för upptäckt, aldrig skulle förräda, om hon äfven
blef vittu e tili lumi lion (Brita) tog tuli af allt,
sora lät dela sig.

Vidskeplig och lättrogen, liade Brita en märk-
värdig bekantskap med alla spåkäringar, som i
kort och kaffegrummel skulle se hennes tillkom-
mande öde; men äfven forntidens orakel gäfvo ej
sinä svar för intet, ännu mindre dessa mer och
mindre snuskiga Sibyllor. Tidigt förstod äfven
Brita ingifva Hedda en böjelse att afhöra deras
mystiska prat, som med åren hos Hedda vexte tili
passion; derföre mäste hon da ocksä betala des-
sa qvinnor; och när sådant icke kunde ske med
penningar, ty om dem var fadren mycket män,

så plundrades visthus och kryddskäp i kom-
pani, och om hnsbonden någon gång brummade,
att det g)ck mycket ät i huset, fingo rättor eller
kattoi- upjpbära skulden.

Sä lärde Hedda sig att säga osanning; detta
blef en vana, och hon kunde sedermera med den
frimodigastq uppsyn försäkra som sanning det, hon
visste vara alldeles ogrnndadt.

Visserligen gafs det i senare åren ögonhlick,
då en sadan falskhet, i sin afskyvärda gestalt,
stod hotande inför hennes bättre vetande, men
vanan, och ögonblickets frestelse förförde henne
ånyo, isynnerhet när, efter hennes begrepp, egen
fördel koni i fräga.

Maria uppfostrades ej i fadrens hus. En fru i
granskapet öfvertalade lätt herr Smitt att lemna
sig flickan, emedan jungfru Brita sade sig allde-
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les icke kurnia med så små barn. Om något rao-
tiv läg tili grund för detta fru Snabbecks förslag,
lemua vi osagdt; visst ville malicen pästä, att den
trettiofemäriga enkan ej värit emot att göra en
ny färd pä äktenskapets skridskobana; men malicen
säger sä ofta saker, som aldrig äga nägon grund.

I mängas tanke liade detta likväl värit bättre, än
att lemua bus och barn i Britas vård; men Smitt
var icke hägad för ett nytt gifte, och sade sig ej
vilja gifva sinä llickor en styfmoder.

Fru Snabbeck hade som enkä flyttat tili Lovi-
sa; genom sin skicklighet med synälen och strnrnp -

stickan, blef lion snart bekant och var mycket
omkring i de bättre luisen.

Sträng i sinä egna seder, ännu mer i omdöraet
om andras, var lion intolerant niot det som verl-
den anscr för små synder; det vill säga: öfver-
flöd och öfverlastande, lättsinne och behagsjuka,
m. m. Det oförlåtliga i dessa fel, bevisade hon
genom många exempel ur verkligheten.

I yngre åren husmarasell hos herrskaper, sä-
väl i städerna sora pä landet, egde hon ett out-
tömligt förräd af anekdoter och lätthet för att he-
ratta dem. Ebuni hon alltid höll sig vid det San-
na i detaljen, hade hon urskillning och fintlighet,
att så krydda sin soppa, att den föll i smaken;
eller med andra ord; hon förstod att utleta sinä
gynnares svaga sidor, och derefter rätta sinä re-
flexioner, och dessa aro jn qvintessensen af
saken.

När frn Snabbeck ätog sig den lilla flickans
vård, betänkte hon ej, det hon hädanefter nti

Luotina. 2
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henne erliöll en uppmärksam åhörarinna, sora be-
sannade att «smä möss ha äfven öron.» Hvad
fäster sig väl lättare i barnarainnet än omtalade
sagor, i synnerhet ora de ofta upprepas; ehuru
barn, anmärkte Maria snart nog att frnn i sinä
berättelser gjorde både undantag och tilläggningar.

En gäng i ett sällskap, foll flickan henne i ta-
iet med den naiva anmärkningen: «moster kommer
icke ihåg den sagan,» ty förr hade lion sagt så
och sa. Man skrattade men hemma fick hon
aga för denna sin näsvishet. Maria tog sig hä-
danefter tili vara, men bief desto uppmärksam-
mare; det synes ligga i barnaärens natur, att spio-
nera de äldres fel, kanhända af harm, eraedan
dessa få passera fritt, när de sjelfva ofta straffas
för den minsta förseelse.

Fru Snabbeck ville och sträfvade visst attupp-
fostra henne sa väl, sora rnöjligt. Hon predikade
raoral fran raorgon tili qväll; raen hade en så in-
biten vana att alludera pä kända menniskor och
förhallanden, att det lande tili barnets verkliga
skada. Alit efter sora hon blef äldre och be-
greppet tilltog, såg hon samma personer, sora
framhöllos henne tili varnande exempel, aktade
och firade i samsället, bemötte med ödrajukhet af
sjelfva fru Snabbeck, ntan att denna tillvant flic-
kan att gifva akt på deras i andra afseenden mån-
ga aktningsvärda egenskaper.

Mildhet i omdöraet, öfverseende med nästans
svagheter sarat försonlighet, voro ord af ingen
betydelse i Itu Snabbecks uppfostrings-metod;
iöljden blef ty värr den: Maria trodde att ora
inan i det yttre strängt höll sig tili sedolä-
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rans btid, var man dygdig, men eljest en svag och
dålig menniska. Af naturen kali och högmodig,
gjorde egenkärieken henne, liksom andra af sam-
ma sinnelag, blind för egna fel.

När lion sedän återkom i fadrens hus, var Hed-
da 18 är, hade hufvudet fullproppadt af spädo-
mar om friare, kärleksbref och giftermäl. 1 hvar-
je ung kari säg hon en beundrare, såg en friare
i hvarje ogift, som talade vid hennes far, eller
uragicks i deras hus, och trodde att det endast
berodde på henne att väljä; men när det icke gick
sä fort raed deras frierier, som hon inbillat sig,
ansäg hon sig böra uppmuntra dem dertill. Ett
sädant bemödande hos en qvinna, i synnerhet hos
den, som - ej erhållit nägot af hvad man kallar
själsbildning, urartar tili koketteri, och blir da
bäde anstötligt och löjligt.

Längt ifrån att vinna sitt ändamäl, var Hedda
Sraitt likväl alltid omgifven af nnga karlar, som,
alitit! välkomna hos fadren, gycklade och pratade
intetsägande granläter för dottern.

Maria var, tack väre fru Snabbecks omtanke!
torut noga underrättad om hvarjelianda sora rör-
de systren och fadrens hus; och hennes miss-
tänksamma öga säg ännu mera. Ilon varseblef
snart ett visst heraligt förstånd mellan Hedda och
jungfru Brita, och insåg, att de hvar pä sitt sätt
bedrogo hennes fader. Ofta hade hon mycken
lust att npplysa honom derom, men det hade vä-

rit att föra sqvaller; äfven anade hon dunkelt ett
förhållande, som kunde göra henne mindre trodd

hon teg således.
Yan vid sparsamhet i fru Snabbecks lilla in-
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skränkta hushållning, ansäg hon lefnadssättet i fa-
drens hus för slösande; oförsvarliga lann hon gnb-
hens «nattmössor,» äfvensora hans plunrpa skämt
om ocli mot qvinnor, det hän, som sä mangen an-
nan tili åren komraen man, ansäg sig äga rättig-
het att tora tili torgs, ntan att de ana det för-
akt, de derigenom ädraga sig sjelfva. Nägot, som
närä nog liknade närande kansia, grcp Maria, när
hon sjclf kom nnderfnnd med, att fadren ej all-
tid gjorde jivad hans embetsed fordrade. Med
ett ord: hon var olycklig, missnöjd med sitt öde,
och med alla menniskor utomdess.

Af den reiigionsundervisning, hon sedän er-
höll, behöll hon skalet, icke kärnan. Hennes vä-
sende ocli uttryck antogo framdeles en anstrykning
af gudaktighet, utan att vara lifvadc af kristendo-
mens milda anda. Hon ansåg sig vara en martyr,
dömd att lefva bland onda och felande varelser,
och likväl tvungen att tiga, att dölja deras fel, e-
raedan de tillhörde henne genom blodsband. Nä-
gon van af sitt eget kön hade lion ej, och hon
saknade icke Heller en sadan, ty misstroende lag
inrotadt i hennes karakter.

Sedän vi mi eftcr bästa förmäga sökt skildra
personalen, införes läsaren i deras boning.

Uliset som af herr Smitt beboddes på hyra,
innehöli ett stort rum, med tvenne mindre på
hvardera sidan, ntom kök och farstukammare; kam-
marn innanföre med utgäng tili osalcn,» var mam-
seilernas, och det midtemot belägna rnmmet till-
hörde herr Smitt. oFarstukammarn» hyste gårdens
officersinqvartering, raen var af den för dagen
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upplåten tili de rökande och dansande herrarnes
disposition.

Bjudningen var pä katFe tili fruntimren. Man
samlades innan klockan tre.

Fru Nordenskans och de bäda flickorna kommo
en qvart efter slaget, och salen var redan fylld
ända tili trängsel. Af Hedda införda i «förmaket,»
var der endast soffan så vida ledig, att hennes
nåd från Hertola, med en makning tili sin granne,
knnde lemna rum för Iru Nordenskans och Otti-
lia, och troligen hade Leonna fått hli stående,
orn icke Hedda lätit inkila en stol mellan soffan
och hörnet af rnmmet; hon satt således med si-
nä knän pressade mot sin ohekanta grannes stol;
en posityr föga beqvärn, och som alls icke skulle
vara lämplig för vära styfstärkta damer. Men Le-
onna var beläten, ty sjelf föga bemärkt, kunde
hon derifrån öfvcrse hela rnmmet, jemte en stor
del af det yttre.

Fru Lnrhjelm och den framför henne stående
Hedda, konverserade i denna halfhviskande ton,
som lätt höres af ett fint öra. Hedda keskarina-
de sig öfver trängseln, sade att hon vore i tesen-
de ängest, ty doktor Ströras Stora familj var an-
ne icke ankommen, och det kunde hända att de
förde med sig en rysk öfverstinna med sin syster,
som bodde hos dem. Doktorn hade så sagt at
hennes far på förmiddagen.

«Men hvarföre bjöd ni tillsammans så mycket
folk*? hvarföre uteslöt ni icke nägra*?» sade hen-
nes nåd.

«Pappa lade sig deremot,» svarade Hedda.
«Hvem trodde också att alla skulle infinna sig‘J
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om bara det här lierrskapet» raed en sidoblick
på våra bekanta, «ej gjort sig så förnäma, litan
kömmit tidigare, skulle vi fört nägra af de andra»

åter en sidoblick «i pappas kammare, till-
dess dansen begynts, då blir det nog mm.»

Hon afbröts här genom ankomsten af fem frnn-
timmer. Doktorinnan, hennes bäda döttrar och
de omnämnda fremmande damerna. De öfversägo
ruramet; stor förlägenhet nppstod. Fru Lurhjelm,
som oaktadt sin ringa bildning, var godhjertad
och hjelpsara, steg upp ocli bjöd frn Nordenskans
armen. «Vi resande ha ännu ej helsat på värden
i huset,» sade hon, «jag ser att hän är der i rum-
met midtemot: lät oss gä dit.» Ottilia följde
dem, men Leonna var alltför blyg att tränga sig
frara och förblef sittande.

Fru Ström, ett medeläldrigt frnntimmer, hvars
yttre visade resignation ocli beroende af andras
godtycke, säg, om vi sä få uttrycka oss, litet upp-
stufvad ut, och en raera ovanlig frisyr syntes gö-
ra henne sjelf litet förlägen. Ett qvickhufvud i
sällskapet yttrade tili sin granne: «i afton har
doktorn gifvit in at sin fru ett preservativ mot
pratsjukan,» ty hon yttrade knappt ordet. Den
äldre mamsell Ström, var en af dessa flickor, man
räknar legio, den andra säg hra ut; men nägot
som utmärkte dem båda, var en viss knyck på
nacken, en viss svängning, som sade: hvad är jagl
och hvad är ni“?

Fremlingarne väckte allmänt uppseende. I vår
lilla stad hade ännu ej nägot ryski frnntimmer af
stånd visat sig i sällskapslifvet, ätminstone ej i
en cirkel som denna.
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Systrarna, om de voro det, hade ej ringaste
tycke af hvarandra. Frun såg yngre ut, var stor
tili växten, med yppiga former samt ett par bru-
na lifliga ögon; den andra, ett par år äldre, var
liten; en bred mun med breda hvita tänder, en
hvass, nägot uppstäende näsa hade gifvit henne
ett utseende af fräckhet, såframt ej en viss matt-
het legat i hela hennes väsende: hon hade värit
sjuk, sades det. Bådas toilette var anspråksfull,
raen det aristokratiska i hållning och
tion, sökte man förgäfves hos dem; noggrannare
iakttagare hade äfven kunnat se vissa hemliga vin-
kar dem emellan, liksom fruktade de att faila ur
nägon antagen roll.

Vara landtfruar funno herr Smitti «farstukam-
marn,» der hän bryggde punsch och bischoff; på
bäda delarne mäste de smaka; för att betyga sitt
bifall, tömde fru Lurhjelm sinä glas, ordade se-
dän ora sin ofantliga glädje, öfver det ifrågava-
rande partiet. «Bara kusin Smitt nu äfven snart
lagar så att Hedda äfven blir försörjd,» tillade hon.

.dngen fara dermed, min nädiga kusin.» för-
säkrade lian, torkande svetten frän pannan med
frackskörtet, «ingen fara alls. Minä flickor ha en
fästman pä hvart finger, sade förra frun, ha, ha,
ha! Nog kunde de ha tid att vänta kommer
tids nog i den knipan ha, ha, ha! raen detnn-
ga blodet tänker icke så det. Petter och Maria
tänka redan på trolofning och bröllop med, utan
att vi gamla språkats vid ora den saken; raen i
afton hoppas jag alli skall afgöras tili ömsesidig
tillfredsställelse.» Härmed bugade hän sig för fru
Nordenskans, som åhört horapn med synbar för-
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våning. Hon hade ej hört ett ord om saken och
visste icke om hon skulle anse detta för skämt
eller allvar; men när de lernnat värden vid sitt
bestyr, och tagit plats i andra rummet, erfor hon
allt, hvad frn Lurhjelm sjelf trodde sig veta.

Maria syntes föga tili. Hedda deremot gick frän
den ena tili den andra; talade om de kavaljerer,
som väntades; brydde andra, för att blifva brydd
tillbaka.

Herrarne saralades sraåningom. Musikanterna
intogo sin anvista plats, och polonäsen, anförd af
Petter Nordenskans begynte. Yåra båda fruar
och Ottilia passade pä och flngo snart plats i sa-
len. Derpä följde ekossäsen. De icke dansande
fruarna i förmaket barrikaderade med sinä sto-
lar ingängen tili dansrummet. Leonna, befriad
frän sin arrest, ansäg det för mindre passande att
tränga sig ut, när hon icke var uppbjuden tili
dans. Hon hlef således stående hakoni en äldre
frus stol, och fann sig rätt road af att se de an-
dra dansa.

Ekossäsen slntades och dansörerne rusade ut
för att svalka sig. Ingen Martis son hade ännu
värit synlig; nu först inträdde flere på en gäng,
och utgjorde en grupp midt på golfvet. Leonna
igenkände Markoff och Schalinsky.

Den sistnämnde bjöd genast upp Ottilia, sanno-
likt hade hän frågat efter Leonna, ty lian gick
tili en af sinä kamrater, som likgiltigt öfversäg
sällskapet, och hvars person hade något «jag vet
icke hvad,» som utraärkte honom framför de an-
dra. Liksom efter en anvisning af Schalinsky, när-
made denne sig derpä tili förmaket, men mötte
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der dcn ogifta fremmande damen; lian studsada
synbart vid hennes äsyn och blef sodan stående
vid dörren under hela nasta dans.

Ovilkorligt hvilade Leonnas blick på krigaren*
ädla gestalt och vackra ansigte; for närvarande
spelade dock ett satiriskt leende öin de trotsiga
läpparna, i det att lian säg sig omkring i rum-
men; men omsider träffade hans ögon äfven hen-
ne, och likasom ertappad på en elak gerning, ned-
slog hon sinä, utan att mera våga höja dera;
hvarföre, kunde hon ej förklara, men hon «kände
i luften» att hän ännu såg på henne.

Ännn mera förvirrad blef hon, när det frnn-
timmcr, sora satt henne närmast, frågade ora frö-
ken Nordenskans var bekaut med löjtnant Karlo-
witsch; rodnande gaf hon ett nekande svar.

«Har fröken hört talas ora att hän friat här i
Iniset, men fått korgen?» frågade hon med en
småstadsbos nyfikenhet och pratsjuka. Leonna
hann knappt littala sitt «visst icke,» förrän hon blef
nppbjuden af den obekante tili nasta kadrilj. «Hvar-
före sknlle fröken neka tili bekantskapen,» sade
hennes pratsjuka granne, och hotade henne skalk-
aktigt med fingret. Det var således Karlowitsch.

Med tillåtelse, föra vi läsaren i ett ännu obe-
sökt min, köket. Kanhända gifvas de sora anse
«ådant obelefvadt; men andra skola säkert gilta
oss, då ett kök egenteligen är qvinnans laborato-
rium, hennes verkningskrets, dit hon hänvisas
när ögat ej mera strälar af ungdomens glans, när
nyhetens behag försvunnit.

För dagen var köket här i Iniset ett upp- och
nederlags-magasin för hvad som blifvit utrymdt
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frän de andra rummen. Öfver och under dessa
möbler logerade damernas ytterplagg och utan-
skor, i fullkomlig egalite. Glas, koppar och tven-
ne halffyllda bälar stodo på bordet, under det-
sarama korgar med färdiga smörgäsar o. s. v.

Thetiramen var förbi. Madam Brita Kaisa Fors,
som förestod bufetten, hade nyss expedierat vakt-
mästarn med en bricka påfyllda glas och löste nu
af sig det randiga bomullsförklädet, släppte ned
den svarta sidenklädningen; jemkade om schin-
jongen och bindmössan, och begaf sig sedän in i
förmaket, för att der se på dansen; hennes hjelp-
redor stodo för Samina ändamäl i förstugan.

I stället se vi tvenne fruar inträda, för att här
kanna samspråka en stund, ohörda af obehöriga ö-
ron. Fru Lurhjelm var den ena, fru Snabbeck den
andra; den förra satte sig på den enda stol, som
fanns i rummet, den sednare stödde sig emot en
högt bäddad säng, belastad med hattar och klä-
der. De fortforo i ett redan börjadt samtal om
unga Nordenskans.

—■ «Men hurudan kari är lian egenteligen*?»
frågade hennes näd. «Hän ser mig så fasligt spotsk
och konstig at.»

«Jag känner honom nog litet för att döma, skall
jag ha den aran att säga,» genmälte fru Snab-
beck halfhviskande. «Maria säger, att hän är en ree'l
menniska, men som icke bryr sig om att krusa
för nägon. Sä snart hän får länsmanssysslan,

hvarom hän är teraligen säker blir det ge-
nast bröllop; men oss emellan sagdt; stort
värde tycks den unga herrn sätta hvarken på
sinä egna eller tillkommande slägtingar, det synes
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tydligt; men att lian ej förr’n i afton underrättat
sin far om det tilltänkta giftermälet, läter bra o-
troligt, men jag bar det af gubben Smitt sjelf.»

«Hvad mä hans föräldrar tycka om partiet?»
«Hvad de tycka inom sig, vet jag icke säga.

Fadren hade svarat, att sonen var myndig ocli
fick göra burn lian ville. Styfraodren är som ers
nåd nyss sjelf behagade säga: «alldeles som det
Irvitä plästret;» men en vacker dotter bar bon,
som icke tycks bräs på sin mor. Jag betraktade
benne nyss, när bon stod i förmaket, och talade
ögonspräk med löjtnant Karlowitsch.»

«Nu misstager frun sig den bar gången,» invände
fru Lnrhjelm; «Karlowitsch var icke hos oss nyårs-
qvälln, och Hiekan bade derförinnan aldrig sett
en rysk officer, ty bon bar ingenstädes värit, ocb
Grönskog ligger för afsides, att få inqvartering.»

«Ja icke vet jag, men nog såg jag att hennes
ögon först följde honom; och sedän nnder dansen
spräkades de som gamla bekanta och svenska
talade de icke det sade Lotta Ström.»

«Hon lärde sig tyska af mostern, när bon var i
Stockholm som barn. Men efter hvad jag tyckte
på gubben Smitt, när ban var bos oss, fjesar ju
Karlowitsch för Hedda.»

«Gubben pratar myeket persilja! Men hvad
tyeker hennes nåd om damerna, som följde bit
med Strömmens?»

«Hvad jag tyeker? äh jag förundrar mig så o-
fantligt, burn sådana der förnäma kunde komma bit
så der objndna; ■— hvad menar fru Snabbeck sjelf?»

Den tillfrågade såg sig försigtigt omkring. «Ja
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dcn soin tordes säga, hvad man tänker. Oss e-
mellan sagdt, förefaller det herrskapet mig som
«ett så mycket förnämt folk i minä dagar jnsta-
ment som ett par utklädda pigor! Ilvilka stora
lian der och fötter, hvilken lunsig gäng har icko
den så kallade öfverstinnan?»

«Nå, nå, hvem kan rå för sitt ntseende,» an-
märkte liennes nåd synbart trälfad. «Meri att
hennes raan tillåter»

«Ja deruti ligger en liund begrafven! De bo ej
tillsaramans som annat gift folk; öfversten bor i
dess vackra väning vid torget, och frnntimren hos
doktorns, dit de på vanliga bondkärror ankommo
en afton i kolmörkret vid slntet af Noveraber. In-
gcn har sett dem nte förrän dagarna före jul, då de
gingo omkring i bodarne med mamsellerna Ström,
som nu så ståtas öfver den bekantskapen, kantän-
ka! att de knappt vilja kanna igen andra.n

«Öfversten besöker väl dagligen sin fru‘?»
«Förmodligen, menu härvid lutade sig fnm,

för att hviskande meddela något vidare, ty mada-
men inträdde i detsamma; raen fick dervid hela
det på sängen liggande klädförrådet öfver sig.
Alla tre måste nu förena sinä krafter, att få det
i sitt förra skick, och dermed var det mysteri-
ösa saratalet siat.

Senare på qvällen kungjorde herr Smitt, med
glaset i handen och lallande tunga, sin dotter Ma-
rras förlofning med Petter Nordenskans.

Nordenskans och Ludvig Lnrhjelm hade för sig
och sinä fruntimmer ett trefligt logis i staden, och
ämnado qvardröja några dagar, men ett ilbudkom
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från Grönskog med den sorgliga nyheten, att fru
Igeldorf låg för döden iföljd af ett fall. Hermes
barn reste hein, oeh voro lyckliga nog att änmi
få mottaga hennes sista välsignelser.

Leonna tili Ottilia.
Grönskog den 21 Jan. 1810.

«Ingendera af oss trodde väl, när vi vaknade
efter den förflutna aftonens nöje, att vi så snart
åter skulle skiljas. Jag var så lycklig i den tan-
ken att få vara lios dig några veckor på Rönn-
backa. Du skulle då hjelpt mig med de klädnin-
gar, hvartill pappa lofvat köpa mig tyg. I stäl-
let för dessa och andra förhoppningar, sitter jag
mi sorgsen här i min lilla kammare. Hundrade
gänger önskar jag mig vara en liten fogel; dä
skulle jag, fastän vägen är lång och vintren kali,
sväfva öfver de med snö och is betäckta herg och
dalar, för att med näbben knacka pä dittkammar-
fönster. Du med ditt för alla lefvande varelser
ömsinnade hjerta, skulle säkeet skynda att upp-
värma den halftförfrusna fogeln, soin då förvand-
lades tili din egen Leonna.

Feernas och sagornas tid är tyvärr förbi, och
jag får vara glad att få detta bref tili dig genom
ett bud, sora reser tili Lovisa.

Jag har ofta önskat dö, för att bland englarna
få lofsjunga Skaparcn för allt det vackra, det skö-
na på jorden. «Lifvet är en dröm, döden är en
soran,» har jag läst nägonstädes. Jag trodde det
vara så lätt att dö nn har jag första gängen
etätt invid en dödssäng
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Ack Ottilia, i mormor förlorade jag ett, med mig
beslägtadt, väsende, sora frän späda ären egnat
mig omvärdnad och kärlek!

Outtröttlig i sin verksamliet en verksamhet,
sora efter hvad hon alltid sade, hade mitt väl tili
ändamål hörde likväl mormor, alltid med tä-
lamod, ofta med nöje, minä ibland rätt barnsliga
frägor och anmärkningar, ehuru hon äfven kun-
de säga, att hon ej förstod dem - förmodligen
för deras barnslighets skidi. Jag är säker att
hon äfven nu skulle lyssnat tili den sextonäri-
gas meddelande och farhägor, samt delat hen-
nes glädje.

Ack Ottilia, nn har jag endast dig! Huru in-
nerligt tackar jagicke den gode Guden, som just
mi förde oss tillsamman! Finge jag blott en gäng
gräta ut vid ditt bröst! Mamma förstär mig icke,
eller vill hon ej har hon inga kansioi-*?

Jar har nyss sjelf erfarit, att sorg och sinnes-
rörelse kunna väcka känslor, som förut legat liksom
i dvala inom oss, och gladde mig nastan, i den
öfvertygelsen, att mormors död förmätt smälta
den is, som gjort mammas hjerta så kalit, - sä
känslolöst, men jag bedrog mig; mä efterföljande
vara som ett ringa bevis huru olika vi uppfatta
allting.

När jag om morgonen efter mormors död, kom
in i hennes hvardagsrura, der hon alltid tillbrin-
gade vinteraftnarne, satt mamma i hennes stora
länstol. Ilvilka minnen fästade sig ej vid denna
stol! Der satt mormor hvarje afton, och jag
pä den stora palin vid hennes fötter; der insom-
nade jag ofta som barn, med hufvudet lutadt mot
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hennes knä. Der satt lion äfven när jag, hem-
kommen frän Stockholm, öfverraskade gamman;
den innerliga ömhet, som raottog mig dä, lindra-
de saknaden efter tant Elise. Der satt lion slu-
teligen samma raorgon, när jag med af glädje klap-
pande hjerta tog afsked af henne, för att fara tili
Hertola och dig! Ack Ottilia, nog förstår du mi-
nä känslor vid äterseendet af denna stol!

Dessa minnen och min längtan, att denna stun-
den skulle förena vara hjertan, dref mig att ka-
sta mig i mamrnas armar, der jag utur ständ att
fä frara ett ord, uthröt i häftig grät. hon sköt
mig sakta ifrån sig, säg pä mig nägot förundrad,
nastan med missnöje, och frågade: «hvad felas
dig Leonna? hvarföre gräter du? Hvarföre har
du den der hrokiga halsduken pä haisen? Jag har
jtt lagt en svart och Irvit kattunsduk pä bordet i
din kammare» - o. s. v.

Tror du mig när jag säger: det var som om
hon halit kalit vatten öfver mig. -

«Ack mamma!» utbrast jag ännu gråtande, «he-
står då mammas hela sorg och saknad efter mor-
mor hara i kläderna?»

«Du är narraktig, flicka! nog måste du sett att
jag ocksä grätit, men allt har sin tid. Gå nu
hara och tag pä dig den andra duken.»

Mormor hade en katt, som hon mycket höll af;
nägon hade nu släppt in den i rummet. Yan att
alltid hli karesserad af sin matmor, hoppade Mis-
se ocksä nu upp i dens famn, som intagit hennes
plats 5 stolen. Men mamma, som jag ännu aldrig
sett smeka nägot djur, föste kallsinnigt ned den
pä golfvet och skratta nu om du vill jag
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tror likTäl ej att du gör det, jag tog kätten
pä arraen, gick i min kammare, och gret mig rik-
tigt mätt, och trodde mig hos djuret se mera kan-
sia loi- min sorg, min saknad, än hos den, jag
har att tacka för lifvet. —• -

Ack, kanhända är jag orättvis mot mamma, men
nog är det härdt, när ett barn ej kan och får
utbyta örahet, tankar och ord med sin egen mor!

Jag söker väl ibland att sätta minä tankar på
pappret, men pappret är dödt; meningarna stå
der så styrapade och intetsägande. Annorlunda är
det med det lefvande ordet, ledsagadt med en blick,
en tryckning af handen; det ena gär frän själ tili
själ, den andra säger mer än flera timraars arbe-
te med pennan i hand. -

Uuni trefligt förgick ickc dagen hos dig, nnder ar-
bete och utbytc af tankar öfver ett och annat, eller
vid en god bok, föreläst af din onkels uttrycks-
fulla stämraa, kryddad af hans lärorika anmärk-
ningar. Hvad du är lycklig, Ottilia, jemförd med
den stackars Leonna! Du kan, du förstår så-rayc-
ket, som kan ge glädje och intresse at lifvet. Du
har väl äfven förlorat din moder, men du har
qvar minnet af liennes ömhet, hennes kärleksfulla
sinne. I din onkel äger du den bästa faderliga
vän; hän är sä olik alla männer, jag hittills har
sett; de anse ju qvinnan sora ett noli, eller ett
lastdjur. —• Men det var ej derom jag ville tala;
jag ville säga; i hredd med dig är Leonna en nol-
la, som endast lefver i lioppet att äter få korama
tili Rönnbacka. Som detta ej lär kunna ske på
ett par veckor, sä svara mig ändteligen med det
återgående budet. Berätta hvad du tyckte om
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staden och menniskorna, Smittens i synnerhet.
Herre Gud att jag mäste blifva slägt med dem!

Säg mig hnru länge du blef qvar i Lovisa, och
om du hade roligt pä assemblen; hade jag dig
här, hvad jag skulle plåga dig med frägor.»

Leonna.

Ottilias svar:
«Tack goda Leonna för ditt välkomna bref, der

din vänskap för mig lyser fram öfverallt; men
den sinnesstämning innehållet visar, oroar mig.

Att du sörjer, hjertligt saknar din goda mor-
mor, finner jag så naturiigt; jag känner ju hvad
det vill säga att förlora ett älskadt och dyrbart
föremäl, och beklagar din förlust, men tillåt mig
äfven göra några anmärkningar. Det bir ju tili
vära öfverenskommelser och är, efter min öfver-
tygelse, vänskapens dyrbaraste rättighet.

Om också aldrig din mormors äider värit så,
olik din egen, skulle likväl den verld, hvari hon
lefvat, det vill säga den grad af bildning hon er-
hallit genom uppfostran, vanor och omgifning,
säkeet gjort henne raera oförmögen att förstä ditt
unga lifliga, efter högre bildning törstande, sinne
och det som nu ligger dig om hjertat ty nå-
got är det, kan du neka dertill*? men derora en
annan gäng.

Jag kände ej din mormor, men efter din egen
skildring om hennes vanor och ert lefnadssätt,
mäste hon i mänga fall likaat fru Palman; väl-
menande och god tili tänke- och handlingssätt,

Leonna. 2*
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ipen inskränkt tili det alldagliga, litan uppfattning
af nägot, som ligger utom denna synkrets. Har
jag orätt?

Fru Palman är af god härkomst, men tarfligt
uppfödd på landet och tillhållen att arbeta och
hushälla; hon är omtänksam och driftigiailt hvad
kroppens nödtorft tillhörer. Utomdess bestod he-
la hennes undervisning i en äfven nödtorftig ka-
tekesläsning och något skrifva; utom Bibeln, ka-
tekesen, psalraboken och almanachen, kände hon
ingen bok tili namnet en gång. Hennes uragän-
ge bestod af lika inskränkta som fördomsfulla
menniskor.

Som un g flicka plockade hon åkerblomraan och
väpplingen för att deraf binda kransar åt barnen-,
men som äldre endast millefolium, myntan, karao-
millen och några andra örter, nyttiga i husmedi-
cinen, med ett ord, det är endast nyttan hon
håller sig vid, själens och naturens poesi förstår
lion icke.

Hon hör tili exempel äskan, ser blixten, men
finner ingenting skönt och majestätiskt deruti;
ingen har lärt henne inse dess välgörande verk-
ningar, långt mindre dess orsak. Hon tror det
vara tecken tili Guds vrede öfver ett syndigt släg-
te, hvaremot hon väpnar sig med korstecknet och
småskrock.

Händer det nu någon gång att luften är het och
tryckande, och jag eller onkei önskar att ett åsk-
regn måtte rensa atmosferen och uppfriska jor-
den, sa ser hon på oss med en förnndran, som
gränsar tili missnöje; och när jag med en verk-
lig njutning står och ser pä, när ett oväder bru-
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tit ut, ber hon mig icke fresta Gud. En gäng
följde lion mig ut, sedän ett sådant oväder upp-
hört, i \är lilla trädgärd, med skogsbacken pä
den ena sidan, ängen pä den andra. När jag dä
förtjust, af den sköna färgprakt som omgaf mig,
böjde mig tili blommorna, ännu öfversådda med
regnets briljanter, för att rätt inandas deras bal-
samiska änga, knotade gamman öfver min stora
barnslighet, bad mig ej väta ned min klädning
för «nägra lappris blommor, som efter nägratim-
raar vore torra nog att Inkta pä.»

Af luftens sängar-skara fäster lion endast upp-
märksamhet vid gökens rop eller skatornas skratt,
det sednare skail, efter liennes mening bebåda
fremmande, tili och med falska fremmande, och
det är icke utan, att om nägon kommer dä, be~
traktar hon den med fördom och misstroende. I
anseende tili göken, omtalar hon ofta, hurusom
hon och prestgärds mamsellerna i S—, en mid-
sommarsafton rädfrägat detta orakel. Pä hen-
nes fräga: «huru många år skail jag ogift gå?»
hade göken endast svarat en gäng. Hvad hände!
nasta Jollanne derpå stod hon bfud. Sin till-
kommande raan kände hon blott genora talman-
nens försäkran, att hän såg bra ut, och kunde
föda sin hnstru. De förlofvades, när de sägo
hvarandra för första gången. Ingen fräga om kän-
slor eller sympatia!

Med alli detta är hon god, välmenande raot
alla, i synnerhet mot mig. Jag häller af henne,
men icke kan nägon inre förtroiighet råda mellan
oss, när vära åsigter, vår tankegäng i alit äro så
olika, det inser du nog.
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Derföre goda Leonna, döm icke din mamma för
strängt; nog älskar hon dig, fastän hon ej kan
uttrycka det så, som du önskar det. Onkel sade
en gång: «alla menniskor äro icke stöpta i en
och sarama form; livar och en antager dens fa-
9on, hvaruti hän blifvit gjuten.»

Min far och farhror äro bröder, Hedda och
Maria Smitt systrar, och likväl huru olika!
Det mäste säledes vara; först uppfostran, se-
dän oragifningen, som utvecklar de frön, som För-
synens godhet nedlagt i hvarje menniskohjerta,
sora kommer plantan att antingen trifvas och för-
ädlas, eller endast vegetera och urarta.

Men nog mi med reflexioner, sällsamma nog i
en brefvexling mellan tvenne nnga flickor. Jag
tror dem likväl vara nyttiga, men låt det vara
«unter uns.» Det finnes beklagligtvis menniskor
som förlöjliga det de icke förstå, och för sädana
gär jag gerna ur vägen.

Och nu tili nyheterna från Lovisa.
Jag hade gerna rest hem, tillika med dig, men

onkel hade affärer der, och ville äfven, det jag
skulle hevistä assemble'n, pä det jag, som lian
uttryckte sig, ej alltlör ensidigt skulle bedömma
sällskapslifvet i Lovisa; ty jag var icke så kela-
ten, som du, med dansnöjet hos Smittens. Jag är
kanhända nogräknad, men förmodar att vi med
nägra undantag, ej voro i hvad man med rätta
hör kalla godt sällskap. Jag hörde utlåtelser
om vissa personer der, sora jag likväl ej säger
efter; ty i sadant fall bör man vara alldeles viss
pä siu sak.

Onkel gjorde raig present af fa9onerad nättel-
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duk tili klädning. Dottern i luiset, der vi logera-
de, hjelpte mig att sy den; lion är en ganska
hygglig och snäll flicka.

Om lördagsafton var den färdig, dä gick onkel
och jag tili Smitts för att tacka för sist. Deras
piga förde oss in tili mamsellerna; fadren var icte
hemma. Maria lagade en hvit klädning i ordning
för morgondagen; Hedda hade ingenting för hän-
der, och öfverjhopade oss med frågor, hvad vi
tyckte om deras tillställning, om den inte var hra
rolig; hvarföre icke onkel dansar, o. m. d.; en
sak syntes dock intressera henne mera än det
öfriga; hvar du blifvit bekant med löjtnant Kar-
lowitsch; hon ville ej tro mig när jag sade: att
du hos dem säg honom för allra första gången.
I parentes sagdt, kun de andra tanka så med, sä
liflig var er konversation.

Maria beskyllde dig för behagsjuka, men onkel
tog med varma ditt försvar; detta syntes ej göra
Hedda något nöje; ty hon anmärkte någothvasst:
att hon «flere gänger observerat det kapten Lur-
hjelra ansäg fröken Leonna vara en liten gudom-
lighet.» Onkel, utan att låtsa om hennes lilla hu-
mör, svarade helt enkelt: att «en ren och okonst-
lad själ är det gudomliga hos menniskan.»

I lagom tid afbröts detta samtal genom herr
Smitt, som blifvit efterskickad. Hän bjöd oss en-
träget pä husraanskost qvar tili afton, och förde
sedän onkel tili sin kammare.

Hedda tog fram kort och proponerade maria-
ge på tre man hand, men Maria föregaf hus-
hållsbestyr. Strast efter kom din bror dit, och
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de förlofvade voro sedän för sig sjelfva hela af-
tonen i salen.

Hedda frägade om jag kunde spä i kort; men
på mitt nekande svar, blef det mariage på tu
man hand. Alltför litet hemma i spelet, för att
finna intresse, roade det mig dock en stund, att
se den ifver, hvarmed hon sökte vinna de af hen-
ne sjelf uppsatta ogifta karlar.

Huru läng föreföll mig ej denna afton! Din
bror gick litan att deltaga i aftonmältiden.

Enligt aftal, begaf jag mig, klockan något ef-
ter fem om söndagseftermiddagen, i balparyr
tili Smittens. Pigan förde mig i salen och bad
mig vänta der, ty mamsellerna voro ej färdiga
ännu. Snart hörde jag från deras rum en häftig
ordvexling, och nrskilde tydligt Heddas röst;
raen den häftighet, hvarmed hon talade, tillät mig
ej att fatta orden; den andra svarade med dära-
pad stämma.

Efter en qvarts obehaglig väntan, kom Maria ut
färdig klädd, enkel men nätt som vanligt; men
hon var blek, hennes ansigte bar tydliga spår af
qväfd vrede. I samraa ögonblick utkom äfven fa-
dren från sitt rum, och frågade om vi voro fär-
diga att gä. Hedda syr ännu på sin klädning,
svarade Maria tvärt, och vände sig bort. Jag
erbjöd mig att gä och hjelpa henne; Maria gjorde
en rörelse liksom att hindra mig, men fadren ka-
stade på henne en ogillande blick och öppnade
sjelf dörren.

Det säg bedröfligt ut derinne. Hedda stod blos-
sande röd, halfsnörd och okammad, och tråck-
lade ett bredt rödt sidenband i fållen på sin
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hvita klädning. Hon hade haft mänga motgångar,
sade hon, först när hon skulle kläda sig, blef
hon varse att klädningen krympt i tvätten, hon
hade da skickat efter hand; redan fästsydda säg
hon att de sneddade sidorna voro mycket längre,
och måste sprättas npp. Maria hade ej det rin-
gaste hjelpt henne, «hara grälat.» Jag insåg lätt
huru det kunde hjelpas, och snart var Hedda
klädd; när vi kommo ut i salen, stod Maria redan
påpelsad. Hon var hela aftonen utur humör, säg
stolt nt, var snäsig mot systern, tvär mot mig;
lios Hedda syntes snart intet spår af missnöje.

Hvilken skilnad pä rum och societd! Här syn-
tes ganska fä af dem som voro hos Smittens, bä-
de af damer och herrar, med undantag af mili-
tärer. Med godt ntrymme, skön upplysning och
god rausik, blef dansen här ett nöje, på det för-
ra stället förekom den mig som ett tröttande
dagsverke.

Jag dansade en rysk kadrilj med Karlowitsch.
Danien tili venster hade en så utringad klädning,
att jag blygdes pä hennes vägnar. Karlowitsch
blef säkert varse min förlägenhet, ty lian vände
sig så, att hän bortskymde henne; nien i ronden
säg jag de andras försmädliga blickar, och kände
sjelf, huru jag rodnade.

Karlowitsch sade högt nog, för att höras äfven
af andra än mig: «om jag en gäng blir sä o-
lycklig, att jag får en hustru, som vill kläda sig
tili ett spektakel för alla, stänger jag henne inom
las och bommar.»

«Naturligtvis om ej goda varningar hjelpa,» sva-
rade jag; hän smälog.
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Jag antecknar detta tili din nnderrättelse!
När vi sedän åter dansade tillsammans, frågade

h«n efter min goda vän, som talade så väl tyska.
«Det är väl fröken Nordenskans, löjtnanten

menar?» frågade jag, som tyckte frägan vara nå-
got för farniljör. Hän studsade synbart.

«Nordenskans? är hennes dopnamn Lonchen?
eller liur var det Lonna?» hans frågor jagade
nastan hvarandra.

«Hon kallas Leonna; men Imru känner löjtnan-
ten hennes namu? Hvarför öfverraskar det er att
hon heter så?» frågade jag pä min sida nyfiken.

Dröjande med svaret tills dansturen var förbi,
sade hän: «jag har en bekant, som pä långt hali
är en anförvandt tili en fröken Leonna Norden-
skans, men hän känner henne icke personligen.»

«Bekantskapen har sfcett genom korrespondens,
och eder vän heter Fritz von Harlinghausen,» sa-
de jag smäslugt.

Hän såg på mig med stora ögon. «Af hvem,
och när har ni hört detta?»

«Af Leonna, som förmodar att en sådan per-
son finnes vid militären.»

Fröken Leonna förmodar dä ganska riktigt. Var
så god och låt henne veta, att jag kan lemna
nnderrättelse om nämnde person, som högeligen
önskar att fä presentera sig för sin vackra kusin,
men hvarföre är hon icke här i afton?»

Med deltagande hörde hän orsaken tili din
bortresa.

Af anledningar för vidlyftiga för ett bref, som
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redan är långt nog, har jag låtit heratta mig,
hvarföre hän och din bror aro ovänner. På för-
sta assemble'n i höstas, hade bäda valt samma plats
för dansen; men Karlowitsch var den första, som
dit kastade sin handske, och gick för att hemta
sin dam; då kom din bror, sparkade undan hand-
sken, och lade sin i stället; sä började tvisten.
De orakringstående vittnade alla tili löjtnantens
förraån, och mängen tror, att just detta är rätta
grunden tili din brors liat, det lian vid alla möj-
liga tillfällen lägger i dagen.

Har jag mi ej träffat de nyheter du önskat ve-
ta, så måste du ursäkta min oförmäga att gissa,
och var då sjelf tydligare en annan gång.»

Ottilia.

Det var tvenne dagar efter begrafningen Leon-
ua skref sitt bref. Sorgen var ny, saknaden stor;
det var den första smärta, som träffade det unga
hjertat; något för hvilket hon likväl ej kunde gö-
ra sig redo, gjorde att hon önskade meddela sig;
mormodren var hennes hjerta närmast, och hon
var nu för alltid borta.

Hade hon genast erhållit Ottilias svar, torde
de anmärkningar det innehöll, tili och med sarat
hennes då så öratäliga kansia; men många dagar
gingo förbi innan det kom fram, och eftertanken
sade henne snart, att Ottilia hade rätt: hon an-
såg sig lycklig, att äga en uppriktig van, som
kunde leda hennes egna oerfarenhet.

Hon blygdes imellertid, att andra gjort en upp-
täckt, hon ej ville tilistä för sig sjelf; ett närma-
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re deltagande för den person, hon endast sett en
enda gäng. Det föreföll henne sjelf sä oförklarligt,
att Karlowitsch genast förefallit henne så bekant,
liksom hade lion känt lionom från barndomen.
Kanhända, tänkte lion, var det nöjet, att med ho-
nom tala tyska spräket, äfvensom den lilla trium-
fen, att oförstådd af andra lysa nied denna min
enda lilla talang? Nej, fy! så fåfäng är jag icke.
Hvad är det säledes? Så hade lion ofta frä-
gat sig; men nu ansäg hon det bestämdt för en
aning, att genom honom få höra talas om Fritz,
och kanske äfven erhälla nnderrättelser från sin
tant, från hvilken hon ej pä tvenne år hört ett ord.

Dag från dag väntade Leonna på lägenhet att
resa tili Rönnbacka, men föräldrarnes flyttning tili
Grönskog npptog bäde hästar och folk, och hon
mäste beväpna sig med tälamod.

En dag berättade hennes far som alldeles sä-
kert, att kapten Lurhjelm med första öppet vat-
ten ärnade resa tili Liibeck, och taga sin brors-
dotter med sig dit. Denna nyhet var för Leon-
na, som ett äskväder midt i vintren. Hon hade
hört att en sådan resa värit pätänkt det föregå-
ende året, men nu

Leonna, som dessa veckor, glörask af sin väns
varningar, lefvat i fantasins dröraverld, hade i tan-
kanne njutit så många nöjen med Ottilia denna
instundande sommar. Medan onkeln vore borta,
skulle Ottilia vara på Grönskog; medtagande böc-
ker och arbete, skulle de då vatidra hand i hand
omkring i de vackra nejderna, för att sedän sätta
sig under trädens gröna hvalf och: «vid bäckens
sorl och aspens susning, fä lerana sig åt den
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berusning, som väcks af sympathi och skaldens
tjusningsgäfva» ocli kanske, så hviskade en Myg
anande stämma, skall en tredje person nägon gång
deltaga i denna njutning.

Nu voro med ens alla dessa sköna hägringar
foster af en liflig inbillning, bortjagade af
verklighetens nordanvind.

Helt oförmodadt erhöll man på Grönskog be-
sök af nnga Nordenskans. Leonna var högst ny-
fiken att få veta anledniugen, ty hon kände ho-
norn nog, för att begripa, det sådant ej skedde
utan giltig orsak. Det var ju endast några vec-
kor, sedän lian var der på begrafningen.

Hän skulle resa tillbaka morgonen derpä. Le-
onna bad att få åtfölja honom tili llönnbacka, som
låg invid vägen. Fadren gaf sitt bifall, och Pet-
ter kunde så mycket mindre neka, som hän fätt
löfte om häst för hemresan; likväl sade lian gan-
ska bestämdt, att hon skulle vara i ordning på
klockslaget fem, eljest reste lian ifrän henne.

Hän hade förut betingat sig hästen tili kloc-
kan åtta.

«Hvad kan vara orsaken tili denna Petters bråd-
ska nu,» tänkte Leonna. «Kanhända vill lian be-
taga mig ali håg att följa med honom en annan
gång. Nä den är visst icke stor, och vore det
ej för Ottilias skuli, så»

Leonna vägade ej tillsluta sinä ögon hela nat-
ten, af farhäga att försofva sig, och på bestämdt
klockslag satt hon jemte brodren i slädan.

Måhända ha säilän o att vi kunde säga al-
drig tvenne syskon sora så säilän träffades,
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hait mindre att säga hvarandra, än dessa båda.
Ett uthållande yrväder gjorde resan ännu otrefli-
gare, men var tillika ett godt skäl, hvarföre de
kunde sitta Insvepta och tysta, när den ena var
lika litet hägad för meddelande som den andra.

Det var redan mörkt när de kommo fram tili
Rönnbacka. Man sökte öfvertala Petter att stan-
na qvar öfver natten, då ovädret alltjemt fort-
for, och saramanpackade snön i stora drifvor;
men förgäfves. Denna hans envisliet väckte så
mycket större lörnndran, som lian ej ville uppge
det minsta skäl för sin otidiga oro.

Jän Teonturteclening af Petter JVor-
densTeans.

Egensinnighet och öfversittaranda utmärkte Pet-
ters pojkär och första bedrifter som yngling.
Ämnad tili militär af fadren, trodde denne det
vara nog att sonen genomgick en kurs i hvad man
den tiden benämnde storskola; ett tvång som
Petters högmodsanda ej ville' fördraga, ty som
adelsman trodde hän sig ej behöfva tråka med
boken i hand.

Föga tåld af fru Igeldorf, skänkte hon lik-
väl Petter ackordsumma tili en fänrikssyssla vid
ett landtregemente; men aldrig van att kufva sitt
sinne, var hän öfvermodig bland sinä likar, pojk-
aktigt sträng mot de nnderordnade; detta ådrog
honom tilltal och näpst af sinä förmän. Man gaf
honom med nöje det afsked hän begärde.

Nordenskans, högeligen raissnöjd med sin herr
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son, lagade snart att hän blef antagen som skrif-
vare vid ett aflägset bruk. Alltför högmodig att
deltaga i bruksfolkets samqväm, (bättre grannar
funnos der endast på längt afständ) blef tiden
bonom ofta lång. Bruksinspektoren, en gammal
bederligtsinnad ihan, erbjöd bonom de böcker
hans garala bokskåp innehöll.

Hvad brydde Petter sig om bibei ocb postillor!
ät dem egnade hän ingen blick. Utom böcker,
som rörde bruksvettenskapen ocb dem trött-
nade hän snart vid befanns der ett fragraent
af «Sköne Banise,» ett rättätet exemplar af «He-
licon, eller kärleks- ocb sorgeqväden» af Luci-
dor den olycklige; nägra gamla sagor, ocb ett
par da moderna röfvarhistorier m. m.

Petter var ingenting mindre än poetisk ocb ro-
manesk. Hän bevärdigade de förstnärande knappt
med ett ögonkast, ocb genomögnade blott de
sednare. Ännn fanns der en hylla med garala la-
tinska ocb grekiska auctorer i tjocka pergaments-
ocb kalfskinnsband. Hvilket berrligt fynd hade
icke detta värit för vära fornforskare nu! men
ty värr försåldes de efter inspektorens död tili
en apotbekare, ocb användes tili omslag på salf-
vor ocb plåster. Huru ba icke tiderna ändrat sig!

Bland dessa vördnadsvärde garala, bade en ny-
are bok, inbunden i plumpt pappband, förirrat sig.
Det var Carl 12:tes lefverne af Voltaire. Detta
arbete blef hans enda lektyr; lian genomläste det
med stigande intresse; Carl var en hjelte, värdig
att vara Petter Nordenskans’ mönster. Nu ängra-
de hän att lian öfvergifvit militärständet, den en-
da hana, hvarpå hän, efter dävarande tänkesätt.
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som oberaedlad adelsman, kunde utraärka sig ge-
nom den själskraft och bestämda karakter, lian
hädanefter ville ådagalägga. Det kunde väl ännn
låta sig göra, men ackordsumman feladeg. Kort
derpä bröt kriget ut mot ryssarne. Bäde hans
far och fru Igeldorf hade värit beredvilliga att
lemna Petter penningar, ifall de under sådana
oraständigheter värit nödvändiga, men besyn-
nerligt nog, hade ali lust för krigsyrket med ens
försvunnit.

Likväl var det långt under hans värdighet att
vara bruksskrifvare, jned utsigt att efterträda in-
spektorn. Petter liknade häruti sä mänga andra:
jn mindre sannt menniskovärde de äga, desto hö-
gre uppskatta de sin egen personlighet, sitt namu,
eller sin rikedom gäfvor som de ej gifvit sig
sjelfva men aldrig veta de rätt uppskatta sin
samhällsställning, ty då sökte de att genom kun-
skaper vinna förädling, för att äfven i denna krets
gagna staten och sinä medmenniskor. Nu dere-
mot är lönen bevekelsegrunden, och titeln målet
för deras sträfvande. Egenkärleken tror sig fyl-
Ja hvarje högre plats.

Att begynna med, erhöll Petter en liten syssla
i Lovisa. med förmän att kallas sikter; det är sä
vi göra hans bekantskap. De ord, Carl 12:te som
gosse skref under en teckning af staden liiga, *)
blefvo pä sitt vis Petters valspräk. Om hän i ö-
gonblickets lidelse beslöt något och uttalade det i
ord, sä mäste hän sedän genomdrifva det, endast
för att bevisa orubbligheten i sin karakter.

') Carl skref: «hvad Gud hafver gifvit inig, skall icke
Djefvulen taga ifrån mig.»
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Den nyssförflutna hösten blef lian först bekant
i Smittska huset. Snart räkade lian, efter hvad
läsaren vedan vet af Ottilias bvef, i tvist med
Karlowitsch, och visade sig sedermera alltid som
dennes oförsonlige fiende. Misstänksam som alla
smä själar, trodde lian att löjtnanten friade tili
Maria Smitt; ty lian missförstod, hvad som endast
var en belefvad ung mans artighet raot sin vär-
dinna; och mänga skäl förefunnos, hvarföre den-
ne utraärkte den yngre systern framför den äldre.

Lifvad af aggets ärelystnad ty hos en man
med Petters sinnelag koramer kärleken ej i fräga

ville lian nttränga den förmenta älskaren, hvil-
ket äfven ej blef honom synneriigen svärt, när
denne icke gjorde honom platsen stridig, och Ma-
ria i Petter ansåg sig ha lunnit den, hvars prin-
ciper bäst öfverensstämde med hennes egna. Hu-
ruvida denna slags sympathi, gjorde dem lyckliga
i äkta ståndet, skall framtiden bäst utvisa.

Att flickans far gynnade Petter och bragte Sa-
ken tili snart afgörande, inses lätt af det förut-
sagda, dä Smitts faderliga omsorg hufvudsakligen
endast bestod deruti, att fä sinä döttrar bortgif-
ta; misstog lian sig om medlen, må man ej be-
skylla honom för bristande välmening, men väl
för brist på urskillnjng att bereda dem en frara-
tid, oberoende af ödets vexlingar.

Hvar och en annan än den, som liknade den
inbilske och sjelfkäre Petter, borde likväl något
undrat öfver den lätthet, hvarmed lian segrade
öfver en rival, som ingalunda var att förakta.
Feodor Karlowitsch var väl icke långt hunnen pä
Sin tjenstebana, men lian var ung ännu och af-
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hallen af sinä förmän, älskad och aktad af såväl
kamrater som underlydande. Hans vackra ntse-
ende, hans städade väsende och lätta umgänges-
gäfvor, samt några sällskapstalanger, gjorde ho-
nora eftersökt i den bättre societeten. Men det-
ta hvarken säg eller erkände Petter Norden-
skans, tack väre egenkärieken, den «vänder sy-
nen» eller rättare sagdt, förgyller endast sig
sjelf. Petter trodde sig lik Caesar, endast be-
höfva komma, se och segra. Att denna hans
fraragäng ej syntes oröa hans förmente rival,
förargade honom visserligen något, men hän an-
säg det vara förställning, och njöt af sin inbil-
lade triuraf.

När allt var afgjordt, och den sinnesretning, livari
hän befunnit sig, småningom hunnit lägga sig, insåg
Petter nog, att lian tagit ett för sin framtid obe-
tänksarat steg, dä lian, sjelf medellös, så brådstör-
tadt lierat sig med ett hus, hvars omständigheter
enligt allmänna ryktet icke voro de bästa. Det kun-*
de lätt hända, att hän sedän fick dragas med en
gammal af sig kommen svärfader, van vid fråsseri
och vällefnad, med en oförsörjd svägerska, som ju
närmare hän lärde kanna lienne, blef desto förhat-
ligareihans ögon; men det som var gjordt kunde
ej ändras, utan att frångå den karakter hän ansåg
för sin. Petter, lik andra före och efter honom,
förtretades icke pä sig sjelf, utan fastmera på
alla andra, som insett allt detta förut.

Hän hade genast blifvit varse, det mamsellerna
Smitt ej gjorde något fördelaktigt intryck på hans
slägtingar, när de nyärsaftonen första gängen sam-
manträlfade på Hertola, men derom brydde lian
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sig föga, ly lian var just clå i jäsnings-perioden.
Sin fars nnderdänige son hade Petter aldrig vä-
rit, och den inskränkta styfmodren föraktade hän;
Leonna var, oaktadt ali sin älskvärdhet, en nagel
i hans öga, för det betydliga arf lion skulle er-
hålla efter sin morrnor. Det testamente som fru
Igeldorf låtit nppsätta, endast tili törmän för dot-
terns egna bröstarfiingar, och de öfverenskora-
melser hon först trälfat med hans far, och hvar
på äfven denne ingått, härledde sig, enligt Pet-
ters förmodan, endast af ovilja för honom sjelf,
och häniti hade lian ej misstagit sig.

För alt nndvika hvarje invändning mot sin till-
tänkta förening med Marie, undvek lian att tala
vid fadren ända tili det sisla afgörande ögonblic-
ket; dä skedde det i närvaro af andra. När hans
far sedän i enrura frägade, ora lian äfven besin-
nat, hvad det ville säga, att som nng tjensteman
med ringa lön gifta sig med en flicka, hvars fa-
der satt i skuld öfver öronen, svarade sonen kalit;
«Det är icke alla, som vilja läta stufva npp sig
tili anseende, genom hustriins förmögenhct, och
gä i ledband.» - Fadren teg.

Ileddas prat, och några af Marie frarakastade
ord, lato Petter förmoda, att den honom förhat-
lige Karlowitsch gjort nägot intryck på hans half-
syster, sarat att densammc sökt göra bekantskap
med hans far; lian blef dervid eld och läga. För
att npptäcka samraanhanget, reste lian hufvudstu-
pa tili Grönskog, men för fadren nppgaf lian lik-
väl ett annat ändamul för sin ankorast. I hopp
att erhälla länsraanssysslan i denna socken, sade

Leonna. U
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hän sig vilja höra sig efter om mm i kyrkbyn*
och kom nu för att rådgöra om allt delta raed
fadren.

Petters itppföraiide var ovaniigt inställsamt. Fa-
dren erbjöd honom sin förra boning, raed nndan-
tag af de båda vindsmmmen, sora skulle stä för
hans egen räkning. Petter syntes dermed vara
ganska belåten. Äfven i anseende tili Karlowitsch
blef hän lugnad: hans far hade knappt gifvit akt
pä denna person och försäkrade ganska bestäradt,
att Leonna endast denna enda gåug sett honom.
Icke nöjd dermed framkastade Petter under mål-
tiden några bittra anmärkningar öfver denne unge
officers inbilskhet och Jättsinne. Leonna syntes
höra det med fullkomligen likgiltig uppsyn, och
när hän direkte vände sig tili henne med den
anmärkningen, att man likväl mäste raedgifva att
löjtnanten dansade ganska bra; svarade hon en-
keli; «Yisst gör hän det, men efter mitt tycke
dansar Schalinsky raycket bättre.»

Petter var icke den, som förstod ett flickhjer-
tas raysterier, litan reste bort, tillfreds med hvad
hän hört och sett.

Leonna hade fått bifall hemifrån, att vara hos
Ottilia ända tili deras afresa, som kanhända först
inträffade i slutet af Maj. Tanken pä en längre
skilsmessa droppade väl raalört i flickornas glä-
djebägare, dock hoppades de på framtiden
niistä höst kanhända och njoto af det närva-
rande. Det var långt tili Maj ännu, men icke
desto mindre syntes tiden hafva vingar, ty da-
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garne försvnnno under både nöjsamma och nytli-
ga sysselsättningar.

Väderleken liade en tid bortät värit ruskig och
obeliaglig, regn ocli snöslagg ena dagen, skarp
bläst rned yrväder den andra, och föret derefter.
Men i medlet af Mars mänad syntes himlen, på
en gång klarnad, fattat det beslut, att skänka
nordboarne en liten sträng eftervinter, med sol-
skensdagar ocli klara mänskensnätter. Onkel Lud-
vig reste då tili Borgå för att se om sitt far-
tyg; lians brorson Otto skulle föija med. Gossen
hade fört med sig en helsning från sin styfmor
tili Ottilia, att denna med första skulle göra ett
besök på llönnbacka. Ottilia sraälog och ansäg
det vara ord utan mening, ty den goda frun koin
aldrig oftare dit, än hon var bjuden, och det in-
träfFade säilän nog.

Desto raera öfverraskade blefvo vara unga vän-
ner, när dagen efter onkelns bortresa, tvänne sld-
dar körde in på gärden, ur den första steg fru
Lurhjelm med artigt biträde af sin körsven kap-
ten MarkolF, från den andra hoppade Hedda Sraitt,;
och dess cavalier servant var hennes bords-
granne fran nyårsaltonen: den rödbrusiga han-
dels-bokhällaren.

De inträlfade vid middags-timmen, men anrätt-
ningen var icke hestämd för ett sådant sällskap.
Sedän derföre fru Palman litet fundersam skjutit
sin hvita mössa från ett ora tili det andra, snod-
de hon raellan visthuset och köket, der det hac-
kades, bultades och stektes; mortelstöten och
vispeln var i flitig rörelse. Under tiden tog Ot-
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tiliä fram duktyg och annat tillbehör, och ora en
timme var allt i bästa ordning.

«Hennes näd» visade sig ganska beställsam att
biträda Ottilia med dukningen och derunder fram-
tog hon vinglas från skänken, och ordnade dera
på bordet; vin raaste säledes äfven frara, lyck-
iigtvis fanns nägot liemma, hvilket ej alltid är
händelsen pä landet. Frun skänkte nti så längt
det räckte och gästerna syntes snart vara sora
hemraastadde.

Leonna gjorde en fräga efter Marie.
«Hon mär förträffligt» svarade systern. «Nog

hade hon gerna kömmit med ut tili landet, men
då pappa icke hade tid, och Petter ej ville kora-
ma med oss, blef hon herama, men det brydde
jag raig icke om, utan sä snart jag hörde att ku-
sin Mollberg ärnade fara tili Hertola, beslöt jag
att resa med, nota bene, om lian ville ha mig
med sig i släden» härvid kastade hon en skälra-
aktig blick pä sin granne och fortfor sedän.
«Hän var sä artig att icke säga nej, och sä bar
det af. Nog var släden sä rymlig att Marie kun-
nat vara med, men när man är fästmö, mäste raan
vara sä försigtig, kan tanka!»

«Det skadar ju icke att alltid vara sä,» anraärk-.
te Ottilia.

«Det var bättre som bättre var,» sade herr
Mollberg skrattande, «vi tvä sutto beqvämare,
Mamsell Marie är utoradess sä «jäkeln» tili snar-r
«ticken.»

«Är herrskapet inte «kusiner» numera?» fräga-
de hennes näd.

allon gjorde mig så säilän den aran,» svarade
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hän, «och på senare tider aldrig; och vill hon
sätta sig på sinä höga hästar, så kan också jag
taga min Matts ur skolan, ha, ha, ha, ha»

I likstämmighet med detta prof, fortfor kon-
versationen tills man drnckit kaffe. Ottilia sökte
sedän roa sinä obudna och föga välkomna gäster
med raasik; raen utom Leonna syntes endast Mar-
koff vara intresserad deraf. Sedän hon npphört att
spela, satte lian sig tili pianot, och sjöng nägra
mantra ryska sånger, säkert nr någon Opera, tv
lian beledsagade dem med liflig mimik.

En «aftonvard» frarasattes, the fördes omkring,
«ällskapet gjorde heder åt alltsamraans, men in-
gen syntes tanka på hernresan.

Efter en rädplägning mellan husets fruntiminer,
nte i kökskannnaren, gick fru Palman att höra sig
före hos «hennes nåd.»

Med en fdrlägenhet, som lag i ämnets natur,
frågade hon, om de fremraande herrarne ville äta
qvällsvard innan de reste bort.

Fm Lurhjelm såg på henne med stora ögon,
»edan sade hon: «å kors bevars! herrarne följa
ju med oss, och sä oartiga är ni väl icke, att ni
vill köra ut oss i mörka natten heller!»

«Jag ber om ursäkt,» var fru Palmans svar.
«Hennes nåd och mamsell Smitt kanna visst drö-
ja, så länge de behaga, rnen vi ha svärt att her-
bergera dessa herrar, då kapten sjelf är fränva-
rande; och ingen fara är det med raörkret,» tilla-
de hon, «det är ja det grannaste raänsken man
vill se.»

Det var hvad man kallar «att siä hnfvudet på
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spiken;» nien hennes näd lätsade ej höra anraärk-
ningen, utan svarade: «Nå det passar ju bra dä,
när svägers kammare är ledig?»

«Den har ej värit eldad pä tvänne dagar,» in-
vände gamman litet förlägen.

«Hvad betyder det? Låt sätta pä ett par bra-
»or i tid, gär det icke an det?» frägade hon Ot-
tilia, som nannat sig fruarna, för att erfara re-
sultatet af beskickningen.

«Hvarför icke, siitä mor! om det icke låg så
niycket papper och böcker frararae. Onkel kun-
de väl ingalunda förmoda, att nägon freraraando
ville begagna rurnmet under hans fränvaro.»

«Nå ingalunda skulle vara gossar stjäla hans
papper,» sade frnn med iila doldt missnöje. «Men
det mä vara! De kanna ja äfven ligga här i sa-
len. Låt sätta stolar emot soffan, eller bädda
åt dem pä golfvet, icke ä de sä nogräknade.»

«Sota mor glöramer, att min kammare, som jag
och Leonna gerna lemnat tili sota mors och Hed-
das disposition, ej har nägon annan ntgäng, än
genora salen, emedan bokskåpet stär för den dörr,
som för tili fr n Palmans rnm.»

«Det betyder ju ingenting,» raenade frnn skrat-
tande, «desto tryggare sofva vi, när vi ha ett
par raska ungersvenner tili hedersvakt utanför.»

Hennes nåds anordningar verkstälides. Inne hos
fru Palman i kökskarnmarn bäddades för Ottiiia
och Leonna. Dylika bestyr, så vanliga pä landet
isynnerhet den tiden, när finska gästfriheten äf-
ven bland ständspersoner ännu var oberoende af
lyxens öfverflödiga och konstlade behofver ut-
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rättas raed nöje för den välkomne gästen, rnen i
raotsatt fall gå de trögt nog.

Längt inpä natten hördes hennes näd och Hed-
da prata och skratta tillsamrnans, desto mera
senfärdiga voro de morgonen derpå. Närraare
middagen reste de likväl af tili vara vänners
obeskrifliga glädje.

När Ludvig kom hem veckan derpå, omtaltes
genast delta besök.

«Fruntimren kände förraodligen att Leonna var
här, och koramo af nyfikenhet för att se hvad ni
hade för er» sade hän, «men jag har visst aldrig
gifvit dessa herrar någon anledning att koraraa
hit, litan skrifver det helt och hället pä damernas
räkning. Kapien Markoff lemnar jag i sitt okända
värde, eraedan jag ej förstår hans spräk; men herr
Mollberg, fruktar jag, liknar allt för rayeket sin
narane i Fredtnans epistlar, för att vara ett pas-
sande sällskap för unga fruntimmer.»

«I ruitt tyeke är hän vedervärdig,» föraäkrade
Leonna,

«Min goda aldrabästa onkel!» bad Ottilia, «gör
vid tillfälle Hedda Smitt några allvarliga före-
ställningar, huru litet passande det är för henne
att fara så der allena, med en sadan person soro
denne Mollberg.»

«Det gör jag icke, Ottilia lilla!» svarade hän
leende. «Det enda jag vunne pä den saken, vo-
ro att hon inbillade sig, det jag vore kär i hen-
ne, och derföre svartsjuk pä Mollberg.»
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«Gud bevare!» utbrast Leonna ifrigt. «Hiirn
kan onkel hysa en sä dälig tanke ora henne, el-
ler nägon af värt kön*? Hvilken ung och oerfaren
flicka sknlle ej med tacksamhet taga emot en var-
ning gifven af välmening, utan att Icmna ett så-
dant bevis på dnmhet och inbiiskhet.»

«Var öfvertygad, goda Leonna,» svarade Lud-
vig, och såg med en vacker blick på den af if-
ver rodnande hiekan, »att ingen kan hysa bättre
tankar om edert kön i allmänhet, än jag, och i
synnerhet när jag har fraraför mig ett par sä
hjertans goda, oskyldiga ocli förnuftiga flickor
sora j båda ären. Men sannevligen det fordras
stor menniskokännedom för att inse att Hedda
Smitt är lika tanklös, sora lättsinnig och inbilsk.
Fortfar hon sä, gör hon sig ej allenast tili ett
åtlöje för andra, litan äfven olycklig.»

«Ack det är derföre hon bör varnas!»
«Vi få ailt se, Ottilia lilla! Emedlertid är jag

ganska nöjd, att du på en tid kornmer ifrän det-
ta umgänge, ehuru jag vis-ä-vis dig icke är rädd
för smitta.» Hän raaste le öfver ordleken.

«Men om mig stackars barn säger onkel ingen-
ting; jag sora raaste vara i granskapet med sulit-
tani» sade Leonna halft sorgsen, halft skämtandc.

«Bönen, sarat goda och dygdiga grundsatser,
äro de bästa förvarings-medel raot hvarje själs-
epidemi», genmälteLudvig raed vänligt allvar. «Lyd
tillika mitt vänskapsfutla räd: gif dem aldrig nå-
got förtroende, vore det än aldrig så obetydligt;
var för öfrigt försigtig, undvik ett oftare umgän-
ge med dem, när det Jäter göra sig, utan att stö-
ta dem eller deras fördomar. Detta råd gäller i
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nlimänhet för menniskor af olika biidning och
sinnelag; raen i synnerhet när det gäller Leonna
och marnsellcrna Smitt.»

«Onkel raåtte väl aldrig anse Marie vara lika
dålig som hennes systeri» frägade Leonna.

«Ilvarken är hon så tanklös eller lättsinnig, som
Hedda,» svaradc lian, «hennes sätt alt vara är
stolt tili och med fränstötande ibland, meni hen-
nes uppenbara ogillaude af systerns koketteri, lig-
ger ingen delikatess, ingen syskonkärlek; ty då
söktc hon genom godhet afräda henne Iran detta
fel och, genom ömliet, afvända andras nppraärk-
samhet derifrån. Men i hennes egen sökta en-
kelliet i loaletten, hennes tillbakadragenhct, ligger
äfven en slags behagsjuka, den att utmiirka sig
frarnför andra unga flickor. Och da Hedda, hn-
ru raänga fel hon äfven har, likväl kan ega hvad
raan kallar godt hjerta; en, eliuru flyktig, med-
känsiä for andras väl ocii ve, frnktar jag hos Ma-
ria en egoism, som förtager alla ömmare känslor.

Detta är likväl blott en förmodan, långt ifrän
visshet, men i alla fall fägnar det rnig att Leon-
na, i anseende tili sin enskilta förraögenhet, al-
drig hör komina i beroende af sin bror och svä-
gerska.»

Afbrytande detta mindre behagliga samtalsäm-
ne, berättade lian dem sinä små reseäfventyr,
och aftonen gick fort och nöjsamt som vanligt.
Men Leonna behöll ett djupt intryck af hvad
hon hört.
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häsaren g&r, soin vi hoppa», en intrcs-
sant beJcantsTtap.

En klar morgon i hörjan af April, voro Rönn-
backas innevänare samlade omkring frukostbor-
det; det var en af dessa vackra dagar, denna
mänad ofta skänker oss nordboer, när den af po-
eter och skalder sä högt beprisade, «blomster-
prydda Maj» merendels visar oss ett mulet anlete.

Den föregäende skarpa kölden hade vikit för en
något blidare väderlek. Solens strälar pröfvade
sinä på nytt födda krafter, för att sinälta upp de
Stora drifvor och ismassor, sora betäckte kärr och
lågländta ställen: de högre visade redan stora
fläckar, fria från snö. Men sora isarne ännn vo-
ro starka pä insjöar och träsk, ehuru sträkar syn-
tes här och der i saltsjön, begagnades ännu slä-
dar, fastän allmänna landsvägen var raiserabel;
der halkade medarne öfver snö, här skrapades
raot klapperstenarna; på andra ställen nedsjönk
åkdonet i de djupa färor, sora vattnet skurit ut.
Landsvägs-förordningar funnos visst, men efter-
lefdes föga, och kunde kanske sora knappast i
allo efterlefvas.

Hvad solen tinade npp ora dagen, betäckte nat-
tens köld med en isskorpa, sora gjorde morgon-
stuuden tili den bästa tid för en promenad.

Ludvig, sora lik alla sjöfarande intresserade sig
för väder och vind, astronomiska ohservationer
och dylikt, vandrade ofta tili ett högt berg be-
läget ungefär två verst från hans boning, för att
derifrän iakttaga de af honom kända tecken för
islossningen.
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I dag hade hän begärt frnkosten tidigare än
vanligt, ocli frågade under dcn flickorna, om de
viile göra honom sällskap. De voro genast färdiga.

Fru Palman varnade dem för den skarpa raor-
gonluftcn på hcrget, och trngade på dem en fla-
ska raed liljekonvalje-vin, säsom medcl deremot
Ludvig ville ej motsäga den välmenande gamman,
och stoppade flaskan jemte ett litet glas i rock-
fickan.

De togo genaste vägen, först öfver den lilla
trädgarden, sedän öfver tegarne pä en högländt
trädesäker, der solen redan begynt verka och
tili det mesta bortsraält snön; men raarken var
härd genom nattkölden, och der ännu snömassor
lägo i diken och fördjupningar, var skaran sä pasa
stark, att flickornas Jätta f jät knappt lemnade
spär, dä onkeln tili deras innerliga nöje några
gånger plumsade in. Sedän gick deras väg öfver
ett vidsträckt svedjeland, der de svarta trädstub-
barna, mot den raed rirafrost betäckta marken.
gaf en egen anblick, snarlik vårdstenar pä en kyr-
kogård. Yåra vandrare voro ej nu i den sinnes-
stämning, att de fästade tanken derpä, ty snart
stodo de muntert skämtande vid foten af det ora-
taita berget; det var ej sä alldeles lätt att komma
nppföre dess sluttande, raed isglasyr betäckta si-
dor. Ludvig, hvars jernskodda stöflor gäfvo sä-
keet fotfäste, raäste ofta hjelpa de skrattande
flickorna.

«Det är första gängen jag gör en sådan här
utvandring, vid denna årstid, men hvad den är
nöjsam,') anmärkte Leonna.

«Den är upplifvande för själ och kropp,» sva-
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rade onkeln. «Gör Leonna icke proraenader om
•ommarmornarne?»

«Ibland, men jag är alltid ensara.t

»Man är aldrig ensam i Gnds fria natur, så
framt man förstar att nppskatta den! I sommar
bör Leonna vandra nt med sin far, när lian be-
*öker arbetsfolket.»

«Ack det kommer väl aldrig i fråga. lian sknl-
le bara skratta at ett dylikt törslag, och mamma

hon skulle anse raig för litet vridcn»
Nn voro de vid malet, ocli hade en vidsträckt

ntsigt sa väl at sjösidan, som nejden deromkring,
med dess små uppbrukade fält, skogsdungar och
spridda landtliga boningshus. Åt motsatt häll från
Rönnbacka, såg man en del af landsvägen, som
sedän krökte sig och nndanskymdes af en sraå-
skog. Den del man såg af vägen, utgjordes af
en stupande backe; vid dess ena sida, var en djnp
afsats; der hade efter hvad landtfolket visstc om-
tala, flere olyckor händt; der hade väl värit en
ledstäng, men denna var ncdstörtad antingen af
ålder eller jordras.

Sommartiden var Ottilia ofta på detta berg.
Intagcn af utsigten, och för att vinna öfning, hada
hon aftecknat dess olika partier; i synnerhet nn-
der den förra soraraaren. Landsvägen erbjöd hen-
ne dä mänga lefvande taflor: troppar af fotfolk,
ridande kosacker, ja ofta hela regementen med
fanor, kanoncr och trossvagnar, äfvensom trans-
porter af sjuka och fångar. De stadnade meren-
dels vid foten af backen för att hvila sig, och
Ottilia kunde desto bättre betrakta dera från sin
höga ståndpunkt.
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Mängen af vara läsare skall, liksom Leonna,
undra huru den unga, eljest nägot försagda, Hie-
kan vägade dröja i denna enslighet, ty aldrig
mer än en enda gäng lät fru Palman öfvertala
*ig tili en dylik proraenad. När hon dä hunnit
höjden, och sett sig omkring, begrep lion ej hvad
fröken Ottilia kunde linna för nöje i att se en
stor sjö, en skog och några simpla honingshus,
hvars innevånare äfven icke ingåfvo nägot intres-
se, menade hon. Ottilia gick sedermera allena
dit, och länn sig sa road af sitt arbete, der säll-
skap endast värit störande.

Men första gången hon der öfverraskades af
en af dc tallor vi nyss antydt, darrade hon visst
af fruktan att upptäckas, och bäfvade vid äsynen
af menniskor, sora dä ännu, besynnerligt nog,
ansägos för vära fiender; men hon blef likväl der-
uppe; ty eftertanken sade henne det vara vädli-
gare att begifva sig på ätervägen, när mänga in-
divider af troppen ströfvadc omkring tili de när-
belägna gärdarne; och raötet med dem skulle
skrämma henne vida raera. Hon hukade sig sä-
Jedes ned bland de stora stenarna här uppe, sä-
ker att vara dold af träden nedanföre.

Sedän hon en tid afhallit sig frän detta favo-
rit-ställe, beslöt hon likväl att fatta mod, och
tillika vara försigtig. Hon anlade en drägt, hvars
färg bortblandade henne med de omgifvande fö-
remälen, och snart vägade hon med konstens
egna mod i sin själ fatta partier, dem hon sedän
med konstens hand öfverllyttade pä pappret
den fria naturen sora bakgrund.

Hon visade Leonna den sten, sora tjenade hen-
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ne tili bord och en lägre sora hon sjelf beklädt
raed torf; der hon äfven ofta var sysselsatt mcd
annat handarbete.

Ludvig sora, under det flickorna pratade, genora
kikaren betraktat sjöns bländande yta, kom nu
för att säga det vara tid att begifva sig hera.
Men ännu en gäng säg Ottiiia sig omkring; hvera
vet, tänkte lion, ora jag, sora nu får se rnig ora-
kring i andra bättre begåfvade länder, icke nägon
gäng rätt hjertligt skall sakna denna enkla ora-
gifning. Dä föll hennes blick äfven på landsvä-
gen, men ingen syntes der. Hon vände sig för
att gä, dä blef hon varse att Orest, Ludvigs hund,
liksom lyssnande säg ät samraa sida; snart bör-
jade hän skälla, och allas ögon riktades nu raot
vägen.

Högst uppä den höga backen syntes en sirapel
släde raed kur af bastmattor. I flygande fart gick
det utföre; lyckligtvis tog släden den riktning,
ätt bråddjupet undveks, men den bar oraku 11;
tie personer, sora der hait sin plats, lägo snart
utät vägen; hästen, sora fått fria tyglar, stadnade
ej förr, än vid slutet af backen.

Alit detta var gjordt inom ett ögonblick.
Personerna utgjordes af skjutsgossen och en

soldat; den tredje, sora befunnit sig inbäddad i
släden, sannolikt en officer, läg mi der litan att
röra sig, oaktadt soldatens bemödande att resa
honora. Skjutsgossen gjorde nägra fåfänga be-
mödanden att resa sig; och vara vänner, sora del-
tagande sägo detta uppträde, fruktade att nägot
ben blifvit skadadt.

«Låt oss intet stå här och lemna dessa arma
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mcnniskor litan hjelp,» sade Ludvig. «Jag skall
söka närmaste vägen tili stället. Skynda ni emed-
lertid hein och skicka Jakob hit nied häst och
släde. Bed fru Palman liafva en säng i bered-
skap, ty jag förmodar att den afdånade är en
sjuk, efter lian tyckes värit inbäddad.»

Ludvig begaf sig utför berget, i den riktning
landsvägen !äg, ätföljd af Orest, och likasom det
kloka djuret insett hvarthän hans herre ville gå,
sprang Isan förut och banade sig väg genom sraä-
skogen, och gaf genom omisskänneliga tecken sin
gläclje tillkänna, när hans husbonde, litande på
hans instinkt, följde lians anvisning.

Emedlertid tills-yggalade flickorna, jagade både
af onkelns nppmaning och eget medlidande, å-
tervägen nied otrolig skyndsamhet. «Vänta Tie-
osin a, iät oss hvila här nägra ögonblick!» ropade
Ottilia och fattade tag i sin väninna. «Komina
vi så här inrusande pä gården, tror fru Palman
att det händt onkel någon olycka, och då blir
lion utom sig; ty har icke jag bättre färg än
du, sä se vi ut som dödsbud.»

«Ack, kanhända Isan ocksä är död; hän rorde
sig ju intet.»

«Yi skola hoppas det bästa,» svarade Ottilia
med en lätt rysning.

At Jakob, som högg ved på gården meddela-
des genast kaptens befallning; sedän sökte de
upp fru Palman. Ominnan runkade väl nägot pä
hufvudet, öfver allt delta vasen de «för en rysses
skull,« men hennes goda hjerta drog icke allenast
försorg ora att en säng fördes in i salen, utan
Jakob måste äfven taga med sig både ättika och
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slagvatten. Hän fick utomdess sträng formaning
ntt icke «sola,» pä det att den «stackaren» ej län-
ge skulle undvara den lijelp, hon kunde ästad-
komma genom onislag och baddningar m. ra.

Det första töremål Ludvig träffade, der lian
Irängde sig frain genora busksnäret invid vägen,
var hästen och det illa medfarna åkdonet. Soi-
daten sora gått villrädig fram och äter, uppgaf
ett glädjerop vid lians äsyn. Pä bruten finska bad
hän ora bistäud for sin herre, sora lian ej vugat
lemna ensani der pä vägen. lian svor öfver skjuts-
gossen, soin var orsaken tili hela olyckan, och
mi sä vrickat sin fot, att lian ej var tili ringasta
nvtta.

Ludvig begaf sig genast tili hans herre, sora
Snnu läg orörlig, med dödsblekt ansigte; raen
pnlsarnes matta slag sade dock, att lifvet ej flyk-
tat. Ludvig crinrade sig lyckligtvis vinet, sora
IVu Palman trugat pä honora; denna välraening,
öfver hvilken de nyss skämtat deruppe pä berget,
var ett mcdel att äterkalla de flydda lifsandarna;
ty snart syntes en svag rodnad pä den bleka
kinden, ehuru ögonen ännu voro tillslutna. Un-
der deras samfälta beraödande att gifva honora
en sittande ställning, raot de uppstapplade dynor-
ua, säg Ludvig med bedröfvelse, att venstra ar-
men var afbruten; en pä vägen liggande krycka
tillkännagaf att lian utomdess led af fordna bles-
syrer; pä tillfrägan sade soldaten, att hans raajor
koin frän Jazarettet i Åbo, och var mi stadd pä
resa tili Petersburg.

Undertiden hade Jakob hunnit dit; med före-
uade kraftcr lyftcs majoren i släden; Ludvig sat-
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te sig bredvid for att stödja honom. Gossen sat-
tes på framsätet bredvid drängen, kibitkan för-
des efter i släptåg af soldaten.

De hemma varande på llönnbacka stodo alla på
gården i orolig väntan, när det sorgliga täget an-
lände. Sä snart majoren blifvit införd och bragt
i säng, öppnades ädern af Ludvig, sorti lyckligtvis
egde nägon kirurgisk skicklighet. När blodet be-
gynte rinna, öppnade patienten ögonen, men till-
slöt deni åter i det hän framstammade namnet
«Vasilij.»

Karien var som hufvudyr af glädje, och öfver-
hopade Ludvig rned välsignelser, både på iinska
och ryska språket.

«Här fordras verksammare hjelp än jag kan å-
stadkomma,» sade Ludvig bekymrad. «Känner du
någon af de officerare, som nu finnas i Lovisa;
bedrar jag mig icke, så är mimmern densamma.»

«Hvad jag det gör! det är ju värt eget rege-
mente. Majoren skulle just fara dit för att taga
afsked af sin bästa van!» försäkrade karien.

«Far då genast dit, och hemta hit din majors
van och en skicklig fältskär. Här har du pengar
tili skjuts, min häst och kari föra dig tili gäst-
gifvaregården.»

«Tack, tack goda herre, men behäll edra pen-
ningar,» och karien tog fram en nyckel, öppnade
en reskoifert, och framtog penningar ur ett litet
schatull, läste väl igen alltsamraan, men leranade
koffertnyckeln åt Ottilia, som tillika med Leonna
stod på något afståndj från den sjuke, som åter
fallit i dvala; brydd ville Ottilia afsäga sig denna

Leonna. 3*
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förtroendepost, och visade honom tili onkeln. «Nej
mamsell, förvara den ni, tills gamla «Waska» kom-
mer tillbakas; ni är god; ni har gråtit öfver hans
herres olycka!» Med dessa ord lade lian nyckeln
i hennes hand, den lian sedän, ntan alla ornstän-
digheter, liksoin förseglade genom en smällande
kyss, och skyndade ut.

Leonna kunde ej lita bli att skratta, när Otti-
lia högt rodnande, torkade den kyssta handen
med sitt förkläde.

«I karlens beteende låg sympati,» skämtade Le-
onna, «ty hvarföre gaf hän den ej åt mig? men
hän såg nog, att roina tårar gällde olyckan i all-
mänhet, men dina personen.»

«Hur kan du skärata nuh) sade Ottilia mildt
förebräende. «Dessa anletsdrag, ehuru aftärde
genom sjukdom och plågor, tillhöra visst ingen
vanlig menniska. Tänk dig honom som en frära-
ling, aflägsen frän alit kärt lian eger pä jor-
den. Kanhända lefver hans mor, hvars en da stöd
och förhoppning här hos oss utandas sin sista
suck. Kanhända ännu ömmare hand»
Ilon kunde ej littala meningen.

«Förlät goda Ottilia, du är alltid bättre äa jag;
derpä tänkte jag icke.»

Genom Ludvigs driftiga försorg hade skjuts-
gossens ledvridna fot kömmit i skick, sedän Va-
silij afrest. Med bekymmersam oro i sin blick,
stod nn den menniskoälskande mannen vid den
sjukes läger; flere symptomer sade honom, det
feber var i antägande.

På en gång nämnde hän åter namnet Vasilij,
och uttalade en hei mening på ry ska språket i
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det att hän med temmeligen sansad blick såg sig
omkring, utan att likväi blifva varse llickorna, som
böllo sig åt andra sidan af rummet.

Ludvig tilitätte lionom först på finska, sedän på
tyska språket, men lian syntes förstä intetdera,
men tili fransyskan lyssnade lian liksom tili kän-
da toner. Ludvig fortfor, och sade «Vasili) vara
borta för att hemta läkaren.» lian svarade ej,
men räckte Ludvig handen; tecknade, att hän var
törstig, men ville ej dricka annat än vatten, ehu-
ru fru Palman hade flere slags soppor i bered-
skap; hän tillslöt åter ögonen, och Jemnades i ro.

Ludvig vinkade llickorna in i nasta rum. «På-
minner du dig hjelten vid eldsvådan i Borgå 1?»

frågade hän sin brorsdotter.
«Ack ja, det gör jag visst,» och Ottilia såg på

honora med spänd väntan.
«Bedrär jag mig ej, så är detta samma man,

ehuru förändrad hän också är genom sjukdom
och de plågor hän mi lider; derföre motser jag
läkarens ankorast med ännu större otälighet au
förut. Yi kunna tyvärr ej vänta honom förrän
sent i afton, och väntans tiramar skrida alltid fram
med blytyngder, då glädjens deremot ha vingar.»

«Att ge tiilen bättre fart, måste onkel heratta
något om «hjelten.» Jag ser på Ottilia, att hou
önskar detsamma; nog måste lian vara en intres-
sant person, ellei- huru Ottilia 1?» och Leonna såg
leende på sin väninna, som rodnade lätt.

De satte sig så att de genom den halföppna
dörren kunde iakttaga den sjuke, och Ludvig be-
gynte;

«Förliden våras var jag färdig att scgia ut, då
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vinden kastade om; som det var bättre fdrtöja i
hameen, än att kryssa utanföre, var jag ännu he-
la veckan i land, der tiden blef mig läng nog,
utan verksamhet. En dag gick jag för att helsa
på en åldrig enkefru, hvars son föregäende året
gjorde resa med mig, raen nu bar gifvit sig tili
handein; —en odugling i det hela. ■— Modren
hade en liten gård vid ändan af staden, och lef-
de knappt nog med hyran för tvänne nim; för e-
gen räkning hade hon ett litet och ett större rnm,
jemte ett kök; raen inqvartering innehade mi det
större, och deras betjening lag sarat kokade i
köket.

Mitt besök gjorde gamman en stor glädje. Ilon
är en af de få mcnniskor, som icke klaga, utan
anse lifvets bekymmer, sora en del af det «dagli-
ga bröd,» hvarom vi bedja; hvarje liten glädje
ansäg hon som en nädegåfva af Gud.

När jag frågade, huru hon som ensamt frun-
timmer, kunde slå sig ut med dessa raenniskor,
för hvilka hon ej kunde göra sig begriplig, sva-
rade hon: «Ibland har jag visst haft svära värei-
set att göra med, som pockat sig tili långt mer,
än hvad man var skyldig att gifva dem; men sä
finnes det bland dem äfven goda och deltagande
raenniskor. Gifve Gud, att jag alltid finge helläl-
lä den kaptenen, som nu bor här. Det är en he-
derlig menniska! Icke nog dermed, att hän häller
sträng ordning med folket; hän låter ingen dag
gå förbi, utan att visa prof på sitt goda hjerta.
Alltid förser hän mig med ett godt mjukt bröd,
ty hän inser nog, att den gamla behöfver sådant.
Ofta är hän nte och jagar; herakoraraen, delar
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hän alltid med sig af jagten. Behöfver jag ut-
rätta nägot, är hans folk tili tjenst. Hän är rig-
tigt ond, om hän ser mig hara några vedklabbar
på armen. Ingen som kan vara mera öm oclx god!»

Jag kände burn mycket hon försummades af
sin egen

«Hur fijrstår ni hvarandra,» frägade jag, «talar
hän svenska eller finska*!»

«Intetdera. Vi tala hvar sitt språk, men för-
stå hvarandra hra nog ändä; och när tecken icke
vilja förslä, hvisslar hän efter en soldat, som ta-
lar finska.»

Från förstugan hördes i detsamma en lång gäll
hvissling genomskära luften.

Det var kaptenen, som kallar ihop sinä sånga-
re: underrättade mig frun. »Halfva staden sam-
las här omkring ora aftnarna för att höra pä
dera,» tillade hon.

Om en liten stund begynte äfven sängen. Frun
öppnade sin karnmardörr, på det jag skulle både
höra och se. Sångpersonalen utgjordes af åtta
soldater i grå kapprockar. En nng man, med rak
hållning och herrskareblick i vackra välbildade
anletsdrag, trakterade konstmässigt en tambour
de basqne. Sora hän endast var klädd ien enkel
men snygg nattrock, omknuten af ett officers-
skärp, gissade jag genast att det var kaptenen,
ehuru jag ej rätt kunde förena hans stolta utse-
ende med hvad gumman omtalat.

En annan i uniformssyrtut, skötte ett par raes-
singstallrickar, som i mitt tycke skadade den ver-
keligen vackra harmoniska sängen.
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En soldat kom och rapporterade något för kap-
tenen, i blinken skingrades livar ät sitt häll. Vi
lindrade ännu, hvad detta kunde betyda, när kap-
tenen inträdde i fruns rmn, omklädd i en uniforra
af groft kläde. Genora den finska tolken bad hän
sin värdinna ej bli skrämd, fastän clden var lös,
och tillsade henne att ej gä heraifrän. Innan hon
hann fräga hvar det brann, var lian bofta; vi så-
go honom ila förbi fönstret åtföljd af soldater.

Äfven jag skyndade bort, men lofvade åter-
komma med underrättelse från elden.

Elden var i en motsatt del af staden. Jag rät-
tade min gäng efter röken, men det blåste starkt
och vädret spridde den åt flera hali, och de kro-
kiga gatorna förvillade mig; sluteligen säg jag
folk saraladt på den sä kallade qvarnbacken, dit
bcgaf jag mig ocksä.

I ett plantage på andra sidan om denna backe
lag en gamma! reslig lada, fordöm begagnad tili
torkning af tobaksblad; stänger korsade sig der
i alla riktningar. Ett hörn upptogs af halm, ett
annat af gammalt körredskap, närä dörren .var
en hyfvelbänk, bräder och hyfvelspån; en kari,
som arbetat der, hade vid eldens utbrott legat i
djup soran ntanför dörren. Huru elden kömmit
lös, visste ännu ingen.

Vägg i vägg med ladan var en stnga, der fat-
tigt arbetsfolk bodde, men de hade alla värit bor-
ta på arbete, ntom en sjuk gammal man, som
tillika var lain. Efter hvad folket omkring mig
sade, hade elden först fattat i mellanväggen. Ko-
jan var ocksä nastan nedbrunnen, när jag kom
dit. Gubbea hade blifvit räddad, och det ringa
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hnsgerådet liade ock blifvit bergadt af en rysk
offlcer och dess folk.

«Ja Gnd välsigne honom!» sade en qvinna, sora
stod närä mig med ett barn pä armen. «Se bu-
rn lian fäktar der i elden.» Minä blickar följdc
liennes anvisning.

Ett dussin vågbalsar refvo ned det återstäende
af ladan, anförde af min ryska kapten. Brand-
sprutan var nyss anländ och i fnll verksamhet.
Der stod mi min hjelte lik en af forntidens he-
roer, ömsom omgifven af elden frSn de brinnan-
de stängerna, och den då och då uppblossande
halmen, än i fara att dränkas af de framslungade
vattenmassorna, eller qväfvas af röken. Oaktadt
ailt dctta var det hän, som styrde alla företag
genom eget exempel. Hans koininandostämma öf-
verröstade lågornas hväsande, brändernas satn-
raanstörtande. —■

När faran var förbi, lemnade hän den rökandc
niinen. Ansigte och händer voro svärtade af sot,
kläderna förbrända på flera ställen; sädan begaf
hän sig tili det ställe af plantagen, dit hans folk
burit den lama gnbben, jemte de bergade sakerna.
Här omringades hän af nägra qvinnor och barn,
som ville kyssa hans händer, men lian gjorde en
afvärjande rörelse, och aflägsnade sig hastigt, se-
dän hän gifvit den ena af hustrurna en vink att
följa sig.

När jag, enligt mitt löfte, ätervände tili den
gamla frun, mötte jag samma hustru, bärande
tvenne stora limpor, åtföljd af en soldat med en
dylik bdrda.

Kaptenen, som redan ömsat kläder, stod inne
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hos min värdinna, sora sökte öfvertala honom att
läta smörja sinä med brännblåsor öfvertäckta hän-
der med jäst. Hän skrattade. Men da jag äfven
fann defta nödigt, och på fransyska spräket, sora
jag trodde lian förstod, prisade raedlet sora väl-
görande, gjorde hän en nekande, ehuru höflig åt-
börd, och gick ifrån oss.

«Hvarföre trodde onkel att hän förstod fransy-
ska?» frågade Leonna.

«Jag hade skäl dertill, ty när jag koni tillbaka,
följde en vacker pudelhund med skällande hu-
strun, som gick bort. Hän tillropades dä af kap-
tenen med orden; «Garbon! ici raon Garbon!»
Dä som nu sväfvade ett visst uttryck öfver hans
ansigte, som sade att hän förstod, ehuru hän an-
tingen ej ville eller kunde svara mig.

När jag sedän gick bort, stod lian på gärden
och kastade boll med en liten flicka.

«Ja sädan är lian,» utbrast hans värdinna, som
följde mig ut. «Hän är otroligt barnkär, och
flickan fär alla aftnar kasta boll en stund med
honom. Och der står hän äfven nu med sinä
uppbrända händer.»

När jag om hösten kom tillbaka, var hän bor-
ta; redan vid pingsttiden hade hans afdelning
orabytt station. Frän Sibbo, der de rastat nägra
dagar, hade kaptenen sändt gamman några skjut-
na änder, sedän dess hade hon ej hört något af
honom.

Innan Ludvig slutat sin berättelse hade den ena
starka febersyraptomen infunnit sig efter den an-
dra, med allt kortare mellanskof. Ludvigs oro
steg med hvarje minut. Hän tog hatt och käpp,



89

begaf sig litat vägen, liksom detta kunnat päskyn-
da den väntade hjelpen.

Det led allt mera tili aftonen; det var en af-
gjord sak, att det skulle vakas öfver den sjuke,
men hvem af vara tre fruntimmer skulle göra det,
ty pigorna voro ingalunda att lita på. «En af oss
vakar turvis med Maja Lisa,» föreslog Leonna.
«Fru Palman är garamal och behöfver hvila.»
Deruti instämde äfven Ottilia.

«Fröknarna mena visst vai, men de aro för un-
ga och oerfarna dertill, och tror ni väl att jag
finge sofva, om jag äfven lade mig? Hur under-
ligt det går tili här i verlden,» yttrade gumman.
«Hade tusende tungor sagt mig i går aftse, när vi
talade om hur ryssen under förra ofreden, var
svär och faslig att tanka pä, att jag nu med na-
stan moderligt bekymmer tänker pä en ryss! *)
Det är som om jag känt honom i många år.»

Flickorna hade ofta skrattat åt hennes lilla an-
tipati mot aryssen,» och Leonna svarade derföre
leende: «Orsaken är väl den, att vi hört så myc-
ket godt om denna rysse; men just derföre får
icke fru Palman vaka allena, Ottilia och jag raa-
ste dela förtjensten, lika som vådan; ty besinna
hara att läkaren och majorens vän, väl äfven äro
ryssar men i alla fall ha vi i onkel en tap-
per riddare.» Det blef afgjordt, att första vakten
skulle tillfalla Ottilia.

Ludvig var ännu frånvarande; frun bestyrde om

’) Här måste läsaren minnas, att detta tilldrog sig år
1810, då de gamla svenska sympathierna, hvilka nu-
mera äro gångua tili stoft, ännu stundom då och då
ville spöka. Förf:s anm.
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qvällsvarden. Yid ett fönster åt gårdssidan, upp-
lyst af raänen, som uppnått trefjcrdedelar af sin
rundning, sutto flickorna; derifräa kunde de iakt-
taga hvarje rörelse af den sjuke, litan att hän
kunde se dem. Lange hade hän nu legat orörlig
ocli tyst, raen pä en gäng spratt hän häftigt tili
och uttaiade länga meningar.

Flickorna sägo oroliga på hvarandra, ovissa
hvad de borde företaga; sluteligen gick ändå Ot-
tilia fram tili sängen, med sin milda musikaliska
stärama frägade hon på fransyska, om hän ästun-
dade nägot.

Under ett fäfängt bemödande att resa sig, for
lian med hantien öfver den breda pannan, liksom
hän velat skingra de bilder sora febern fraingyck-
lade, sedän hvilade hans blick pä hennes ansigte.
Ottilia allt mera förlägen, bjöd honom ett glas
limonad, raen lian säg blott pä henne, som stod
der liksom förklarad af månskenet, ty nägot an-
nat Ijns hade de icke. Då hän icke tog emot den
tillbudna drycken, ville hon aflägsna sig, men hin-
drades genom en rörelse, en förändring i hans
ansigte; ty förväning, öfverraskning och glädje
nttalade sig efter hvarandra i de vackra anlets-
dragen, och pä den renaste fransyska utropade
lian: «Anna! min goda, ljufva Anna, är det ver-
keligen du!»

Ottilia, som äfven hette Anna efter sin farmor,
blef helt hapen, men insäg snart att majoren san-
nolikt 1 yrseln tog henne för en annan; någon
förmodligen honom kär person. Kanske, tänkte
hon, är det nu bäst att ej taga honom ur denna
villa, och sade derföre; «gör då Anna tili viljes,
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och läska sig med denna helsosamma dryck; den
skall göra majoren godt.»

«Ja du är Anna, min egen älskade Anna,') sade
hän äter fördjupad i hennes äskådande. «Men
huru har du kömmit hit, elier är jag» hän
fortsatte ej meningen fantasia tog ett annat
spräng. «Men hvarföre kallar du raig ni och
major? Ar jag icke mera din Konstantin? Elier
har hän hän befallt dig förneka din första,
bästa yän? Du skall och bör icke lyda honom!»
ropade lian med en febersjuks hela häftighet.

Utomordentligt bestört, beslöt Ottilia dock att
så mycket raöjligt var ingå i hans ideer, hon sa-
de, att hon vore hitkoramen för att värda honom
som sjuk. Kallade honom du och Konstantin,
allt nnder böner, att hän skulle vara stilla, icke
bemöda sig att tala, och dricka det hon bjöd ho-
nora. Det lyckades äfven.

Ur ständ att sjelf resa sig, måste Hiekan med
sin venstra arm understöda hans hufvud, medan
lian tomde glaset, sedän sjönk det äter ned, in-
nan hon hann draga undan arraen. lian tog hen-
nes högra hand, lade den sedän pä sin heta pan-
na, och hans ögon uttryekte så rayeken tacksam-
het, men de slötos snart af matthet, och lian å-
terföll i sin förra dvala.

Ottilia drog varsamt undan sin arm och lade
ned hans arm. Sedän smog hon sig åter tili sin
plats vid fönstret, der Leonna, ett förundradt vitt-
ne tili denna scen, ville öfverhopa henne med
frägor, men Ottilia lade fingret pä sinä läppar,
visande på patienten, sedän på rummet innanföre;
och varsamt smögo de sig dit.
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Man hade tagit bort bokskåpet, som stängde
dörren tili fru Palmans rutn, och de gingo dit,
emedan de der hörde onkelns röst. Hän hade
fäfängt spejat efter de väntade.

Ottilia berättade nnder en rodnad, den hon
likväl sökte dölja, huru majoren i yrseln taiat en
sä god fransyska; ausett henne för en bekant
person, vid namn Anna; sagt sig sjelf beta Kon-
stantin; och efterkommit hennes begäran och druc-
kit ett helt glas limonad försatt med kylande pul-
ver; men att hon kallat honom «du» och «Kon-
stantin,» derom nämnde hon icke ett ord.
Hvarföre*? det visste hon ej sjelf, vi lerana det
tili läsarens gissningsförraåga eller åt dem, som
med en flytande gäspenna anatomisera qvinno-
hjertat.

Snart blef den sjuke äter orolig. Då fick Ot-
tilia det lyckliga infallet, att försöka musikens
verkan pä hans sinnen; det lyckades så, att hän
ej allenast blef stilla och lugnare; tili och med
ett svagt leende spred sig öfver anletsdragen.

Leonna hade efterkommit allas önskan och gåttti" hvila i fru Palmans mm, ty klockau hade re-
dan slagit elfva. Ludvig gick tyst och orolig
fram och äter, och rökte sin pipa, under det Ot-
tilia fortfor att locka milda toner frän pianot,
när Ijudet af en kurirklocka nådde deras öron;
snart stadnade de efterlängtade vid trappan.

Den officer, som åtföljde läkaren var vår nya
bekanta, «löjtnant Karlowitsch.»

I stället för en längre skildring, sä väl af det
förflutna som det närvarande, leranas ett bref i
läsarens händer, som under denna natt skrefs af
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Feodor Karlowitsch tili en af dess fordna kam-
rater i Dorpatska kadetskolan, nu mera guver-
neraents-sekreteraren i X .

. .

Gode Alexander!
Rönnbacka April 1810.

Jag längtade att se, huru du genom dina glasö-
gon vill på din karta taga reda pä, i hvilken del|af
Finland jag nu befinner raig; men gör dig ingen
fäfäng möda —'detta lilla ställe är icke upptaget
i något geografiskt verk, ehuru det sannerligen
skulle förtjena det, ty ehuru det blott liknar en
bättre bebygd bondgård, bebos det likväl af
englar!

Ja, ja, skratta du, jag står vid minä ord, och
återtar dem aldrig. Jag menar bärmed icke,
som du kanbända tror, bekjortlade englar, eburu
nägra sådana äfven lära finnas här; jag menar
menniskor, välgörande menniskor, hvars dygder
upphöja dem tili rang och värdighet öfver andra
stoftets barn.

«Det der är godt och väl, men deraf blir jag
icke raycket klok,» säger du, och frågar huru jag
förfaller i sådana deklaraationer. Nå väl jag vill
försöka ordna de verkeligen sammanfösta händel-
ser, som passerat den senare hälften af inneva-
rande dag, och ehuru i närvaro af ja det
får du veta sedän berätta dig allt så skämt-
samt och vidlöftigt som möjligt är, för att hål-
la mig . . . vaken.

För att taga igen min skada efter tvänne nät-
ters vakor, den ena pä assembldn, den andra på
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Takthållning, beredde jag mig på en försvarlig
«siesta;» ur bästa sömnen väcktes jag upp af min
Gregor. Nu är jag eljest, som du vet, terame-
ligen öfverseende raot dessa arma satar, som i
godt ocli ogjordt väder alltid nödsakas stå pä tå
för andras nycker, men detta tilltag var dock för
starkt!!

Färdig att med barska ord, kanske också raed
åthäfvor, sätta raitt husbondvälde i behörijr re-

i o •
.

O
spekt, sag jag fastän ännu yrvaken, en dylik
figur stående vid dörren, sora jag genast igen-
kände. Det var Ivanoifs gamla trogna Yasilij!

Du vet burn som allt hvad sora rörer denna
stolta, ädelsinnade man, intresserar mig, oaktadt
alla hans små besynneriigheter. Kanhända är
det just de, som fästa mig vid honora. Lika godt,
jag säger nu sora förut: i hans lif finnas hiero-
glyfer, som endast en Jängre bekantskap kan de-
cbiifrera, du vet äfven Irani vär blef afbruten.

När jag säg Yasilij, trodde jag att hans herre
äfven var närä, men karlens bedröfvade uppsyn
raotsade denna min förmodan. • Af den berättelse
hän då och sedän under deh resa, jag hufvudstu-
pa mäste företaga, afgaf, vill jag gifva dig ett
kort sammandrag.

Som du väl raaste erinra dig från det bref,
jag skref i början af Oktober, sjuknade IvanofF i
löljd af fordna blessyrer under det vi bivuake-
rade vid Porkala och strapatserna der. Det blef
fråga ora amputation, dä lian fördes tili Åbo la-
zarett, men det gick icke så längt; ty efter ett
lialft är, blef lian der så vida återställd, att lian
kunde gå med kryckor. Oförmögen att tjena län-
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gre fick hän afsked som major, med pension och
en ny orden; den första erhöll lian tillika med
blessyrerna vid Åbo; men lian är också invalid
vid 30 år!!

lian ärnade sig nu tili hemmet for att sköta
sin helsa, men ville dock hvila ut några dagar i
Lovisa, för att taga afsked af mig och kamraterna.

I Borgå hade lian haft nattläger hos en gara-
raal fru, hans fordna värdinna; hon, som blifvit
högst bedröfvad att se honom så medtagen af
sjukdoraen, ville ändteligen hafva honom att dröja
der en tid, för att äterhemta sinä krafter innan
hän reste vidare. Men hän lät ej öfvertala sig.
En tattarqvinna hade dä värit deu första de luot-
te, detta bebädade enligt Vasilijs oförgripliga tan-
ke intet godt.

Jag går förbi mannens vidlöftiga beskrifning,
huru de sedän stjelpte i en backe. Nog af, ma-
joren låg som död, skjutsbonden med foten ur
led, och Vasilij i tusende ängest. Då kora «lik-
soin ned från himlen en svensk herreman, som
talade finska» nägot, i parentes sagdt, bra säll-
synt i denna trakt af Finland. lian hade be-
eörjt om häst och släde, som förde majoren tili
hans boning. Sedän alfärdade lian Vasilij tili sta-
den, för att hemta läkare, jemte nägon bekant
tili majoren. Innan Vasilijs afresa hade denne
väl vaknat ur sin svimning, men ena armen var
afbruten.

Att jag och vår skicklige men buttre regements-
fältskiir ej sölade, kan du nog första; bäda
älskade och aktade vi den trappra Ivanoff; vi åk-
ta. i_ful.lt sträck. Det är med ett eget behagligt
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intryck, rnan i en nordisk mån- och stjernklar
vinternatt, ilar förbi skogbekransade berg och
djupa dalar. Resan fdrkortades äfven genorn Va-
silijs berättelse; lian upphöjde de menniskor, som
antagit sig hans älskade major, ända tili skyarna;
i synnerbet ordade hän om en flicka, sora raed
stora tärar i sinä «himmelska blä ögon» betraktat
hans husbonde. Sanneriigen var icke den gamla
karien helt poetisk.

När nu måste jag afbryta. Ivanoff
är vaken, det är vid hans sjnksäng jag skrifver
detta

lian ligger äter i sin feberaktiga slummer. Det
lider raot morgonen, snart komraer väl hnsfolket i
rörelse, tili dess vill jagfortfara i min berättelse.

Uti den menniskan, som redan på gården kom
oss tili möte, igenkände jag en af de herrar «frän
landet,» sora kömmit tili staden för att hevistä
danssoiren hos mitt värdsfolk i jalas. Pä-
minner du dig min karikaturmälning öfver dera?
Denne man är dock längt öfver att bli före-
mål för sädant skämt, hvarken hän eller hans
sällskap voro påpekade i denna farce. Äfven lian
syntes erinra sig min person, och sade mig ett
hjertligt avälkommen.»

Vi infördes i ett stort mm; vid skenet af ett
afsides stäende ljus, säg jag en skymt af en
smärt qvinlig varelse, som vid vår ankomst drog
sig undan; hon blef ej mera synlig.

Ivanoff lag stilla, litan att blifva oss varse, när
jag pä min ännu däliga svenska, nttryckte min
tillfrcdsställelse att linna honom så lugn; svarade
värden pä flytande tyska: aSå var det icke för
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en half tiinme sedän; hän yrade dä ganska myc~
ket, neli vi voro i största oro. Det föll då niin
brorsdotter in, att se livad verkan musiken knnde
utöfva; hän blef derigenom allt lugnare. Ilon
fortfor ännu med detta oskyldiga stillande medel,
när vi liörde er komina.»

Läkaren hade undertiden nndersdkt armen.
«Det blir en svår stnnd, ty armen har svullnat

raycket,» sade lian betänkligt; «vore majoren vld
sinnesredighet, känner jag honom nog, för att ve-
ta, att de största plägor ej knnde aflocka honom
ett qvidande. Men nu visar sig tecken tili en ny
feberparoxysm.»

Det oundvikliga måste dock ske; skyndsamt
förbereddes allt. Jag, soin kände huru ytterst
känslig Ivanolf var för tonkonsten, föreslog att
göra ett försök, huruvida en krigisk musik knnde
leda hans tankegäng i en riktning, hvarunder hän
iättare skulle uthärda plågorna.

Jag klädde dessa tankar i ord; fältskärn grina-
de litet försmädligt, och sade: «Det står att för-
söka; Jikväi anser jag det bättre att löjtnanten
låijar oss sin armstyrka, den behöfs bättre.»

Litet harmsen, meddelade jag min tanke och
hans svar åt vår värd.

«Skulle ni genom harmonin kunna stiila hans
häftighet, fordras det ja raindre armstyrka,» sva-
rade lian. «Jag, Vasilij och två unga raska drän-
gar äro tili hands.» Hän förde mig tili instru-
mentoi.

Der stod jag nu och besinnadc, huru otroligt
Leonna. 4
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lätt det ar att göra projekter, men huru mycket
det fordras att ntföra dem.

Älskare af denna slags musik, har jag i senare
tider haft ringa eller intet tillfälle tili öfning
ty ett fortepiano hör ännu tili undantagen här pä
orten. I den afgörande momangen stod jag för-
lägen öfver min förflugenhet; men snart fattade
jag mod, när jag genom nägra löpningar lunnit
att instrumentet var ovanligt godt. Derpå spela-
de jag ett enkelt musiknuramer, sora läg framme
och var mig bekant; jag gaf derunder akt pä pa-
tienten. Fältskärn biföll, ehuru smägrinande åt
värdens förslag, att förbinda pä majoren ögonen,
soin redan börjat smäyra och prata i kors. Men
nu tystnade lian, och antog en lyssnande ställ-
ning. lian Jetnnadcs så eu Jiten stund, men när
operationen företogs, ryckte plågorna honoin ur
denna dvala; dä föll jag in med «Bataille de
Leipzig.» —■—

De första tonerna väckte en skakning hos pa-
tienten derpå hörde vf, huru hän trodde sig
vara pä stridsfältet i spetsen för sitt folk, ty
hän uttalade det ena kommaadoordet efter det
andra och nppmanade dem att «gå pä!» Om hana
krafter tillätit, hade de som höllo honom, säkert
ganska handgripligt, fått vidkännas denna för-
blindelse.

Men nu måste Jikväl smärtan blifvit honom för
våldsam; ty hän ropade: «Paul Grigorjewitsch,
tag emot kommando, jag är blesserad! Seger
eller död!» och hän föll, utraattad af ansträng-
ning, känslolös i deras armar.

1 den starkaste sinnesrörelse upphörde jag; en-
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dast mekaniskt lockade jag sedän osaramanhän-
gande toner från instrumentet. Aldrig liar jag
upplefvat, och icke önskar jag upplefva ett sådant
ögonblick. Det låter knappt beskrifva sig. Jag
förekom mig såsom en, den der länge studerat
ocli tuskat i rnagiska konster, och nu för första
gängen vägar besvärja andar. Dessa nppenbara
sig, men i gestalter, som komina håren att resa
sig på besvärjarens eget liufvud.

Alit var förbi, allt var tyst; men snyftningar
hördes från nästa rnm.

Läkaren förordnade regiraen, och lofvade kom-
ina igen andra dagen mot aftonen, nu raäste hän
tillbaka tili staden, der tjensten fordrade hans
närvaro på morgonstunden.

En åldrig fru med förgrätna ögon, satte förut
frara mat och vin, som vi båda så väi kunde be-
höfva; sedän reste lian oförtöfvadt.

Nu ville den goda frun vaka öfver den sjuke,
och jag hade ali min vältalighet nödig att afhål-
la henne derifrån. På min begäran erhöll jag
papper och skrifdon och blef ensam med Vasilij,
som sitter på en stol och blundar.

Som jag nu ingenting mera har att förtälja,
vill jag göra dig hemmastadd i ruramet, der jag
sitter; det är stort, och med ntsigt åt trennc hälL
Med undantag af det dyrbara instrumentet, aro
möblerna helt enkla af perlfärgadt träd med hem-
väfda öfverdrag; huslighetens anda synes räda
öfverallt, äfvensom spåren af en mer än vanligt
bildad qvinlig genius. Valda mnsikalier; några
väl ntförda teckningar i tusch och vattenfärg
intaga icke högsätet, som vanligt är, utan den
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anspråkslösare delen af väggen. Pä ett litet bord
ligga nägra väl inbundna böcker: «Schiilers Wal-
lenstein,» «Wielands Oberon,» «Conte morat?) af
Marmontel, jemte llousseaus ((-Emile,» alla på
original-språken.

På ett annat bord ser jag fruntiramers-arbeten
och en uppslagen bok Det är Göthes «Her-
mann och Dorothea,» på insidan af permen stär:
Leonna.

Du vet luiru detta namn bar spökat för min in-
billning, sedän barnaären, och i synnerhet sedän
raitt inträde på iinska jorden. När jag drömde
om stridens bragder, var det alltid hon som fäste
lagern pä min panna. ()det förde henne obekant
i miu väg, och jag blef intagen. Jag trodde mig
vara mitt ide’al otrogen, raen så var det icke.
Kanhända är jag åter så lycklig och linner henne
här, ehuru hennes hem Jigger llere mil härifrän;
ty kan hon icke vara här på besök hos sin enkel?
lian talade jn om «die Muhine.» Nu hör jag
nägon komma det är värden i huset. God natt!

Fortsättning:
lian förde mig uppför en trappa tili sitt eget

mm, pä det jag ostörd måtte hvila ut. Derraed
var jag otroligt beläten. Efter tre nätters vakan-
de och alla dessa äfventyr, var jag glad att fä
gömraa mig nndan alla unga damers blickar i all-
mänhet, och Leonnas i synnerhet; ty när jag nu
vid halfdagern säg mig i spegeln, var jag i san-
ning en «chevalier de triste fignre.»

En klocka i rummet slog tolf när jag vaknade,
jag klädde mig skyndsamt och gick ned. I för-
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stugan träffade jag den vänliga gamla frun; hon
sade, att majoven igenkänt och taiat vid Vasilij,
men mi förmodade hon att hän slumrade, och
bad mig derföre gå sakta i dörren. Jag in-
trädde varsamt och såg ett nngt fruntimmer
stående vid Ivanoffs läger, med venstra armen
understödde hon hans hufvud, för att läta ho-
nom dricka utur ett glas. Ilon stod så, att jag
lika litet kunde se hennes ansigte, som hon säg
niig. Jag vinkade ät Yasilij, som stod på nä-
got afstånd, att icke förråda mig. Hän nickade
och antog en förnöjd smäslug min. Ivanoff ha-
de torat glaset, och Hiekan tog varsamt undan
armen, men stod ett ögonbiick Intad öfver ho-
nom. Hän slog npp sinä ögon, och hon drog sig
genast blyg tillbaka. Tili min utomordentliga för-
väning, sade lian pä fransyska ett språk som
hap alititl förnekat sig ens förstå. «O, Anna,
är du åter här‘? Hvarföre har du lemnat mig?
Jag är fången, och de odjuren ha bändit mig.
Någon sade mig att jag var myeket sjuk, det är
kanhända äfven möjligt; men lägg din hand på
min panna! så der ja, o det svalkar! Gå icke
mera ifrån mig lofva mig det.»

«Lngna dig gode Konstantin!» svarade Hiekan
sakta, «tala icke, doktorn säger det mattar dig.
Jag går, men komraer straxt tillbaka, och viti se-
dän sitta och arbeta här vid fönstret, hara du
lofvar att vara stilla.»

Lydigt släppte hän hennes hand, som hän lagt
på pannan.

När Hiekan vände sig om för att gå bort, blef
hon varse mig, en purpurflamma lägade npp pä
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kinder och panna. Det var frdken Lurhjelm,
hvars bekantskap jag gjorde i staden,

Vänligf oeh förlägen helsade. hon; med ett tee-'
ken inbjöd hon mig i nasta mm.

«ITerr löjtnanten mäste finna det bra besyn-
nerligt, att jag en nng flicka talar ett sä
eget spräfc med en man, den jag i går såg för
första gången men Saken är lätt förklarad,»
fortfor hon i det lion antog en lugnare hållning,
«under feberyrseln i går aftons, ansäg raajoren
mig sora ville förmä honora att förtära ett
feberstillande medel, som lian hittills vägrat
för nägon, som säkerligen är honom dyrbar. Hän
kallade mig för Anna, förebrådde mig, att jag
var sä kali, så fremmande; att jag ej nu som förr
sade Konstantin, o. s. v. Jag trodde det vara bäst
att gä in i hans ideer, för att Ingna honora. Och
när lian ännu i dag fasthöll sarama fantasi, ansäg
jag mig böra» »

«Alldeles sä, min fröken! Den tanken att lian
tror sig omgifven af ett för hans hjerta dyrbart
föreraäl, skall långt mera hidraga tili hans för-
bättring, än alla läkares mixtnrer; men det för-
vånar mig att lian talar fransyska. Hän har tili
och med sagt sig ej första detta språk.»

«Äfven min onkel, som en gång sammanträffat
med honom i Borgå förlidet är, säger det Sain-
ina; och under ett redigt ögonblick i går, svara-
de majoren ej, när onkel talade honora tili pa
detta spräk. Men kan löjtnanten säga hvera
denna Anna är? Jag önskar blott veta det,» tilla-
de hon nägot förlägen, «eraedan jag dä bättre
skulle spela min påtvungna roll.»
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«Jag kan ej lemua ringaste npplysning,» for-
säkrade jag sanningsenligt. «Ebuni vi värit ofta
tiilsammans, och major Ivanoff liedrat raig med
sin vänskap, nägot hvarrned lian icke slösar,

kannel’ jag verkeligen ingenting öin hans tidi-
gare förhållanden, hvaröfver lian alltid iakttagit
en tystnad, soin, jag tillstär det, förefallit mig
besynnerlig; men nu vill jag fräga Yasilij, som
värit hes honom i mänga år, genom lionom kan-
na vi erfara nägot orn denna Anna.» Jag
ville genast gä, raon hon höll mig tillbaka och
sade ganska allvarsarat: «ncj herr löjtnant, när
ni som van tili majoren icke känner detta, vill
jag också icke erfara det genom hans tjenare.»

Ilon koin mig verkeligen att blygas. Den syn-
bara förlägenhet, hvarrned hon gjorde raig den
omnämnda frågan, visade nogsamt, hvilket intres-
se hon fästade vid svaret. Huru ädelt besegrade
hon ej sin nyfikenhet, dä jag jag tillstär det
gerna tillfredsställt min på hvad sätt som helst!

Vi återvände tili sjukrummet; hvem tror du väl
satt der, sysselsatt med ett handarbete? Le-
on na von Nordenskans!

Efter några ord om värt sanimanträffande för-
ra gängen, och det oförmodade i äterseendet;
togo vi plats omkring ett litet bord, likväl så, att
fröken Ottilia husets nnga värdinna enligt
sitt löfte tili majoren, genast föli honom i ögonen,
när lian vaknade. lian syntes nu slumra godt.

Jag hade som dll tör minnas frän raitt före-
gående bref lätit Leonna genom Ottilia veta, att
jag kunde lenjna henne notis ora en viss person.
Med nöje säg jag, att en fråga sväfvade på hen-
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nes vackra läppar, ehurn den visst icke koin Jän-
gre. I förstone svängde jag talet lut och dit, för
att forska ut, livad lion tänkte om denna person,
Innan jag sade mig sjelf vara den sannskyldige.
Hon trodde lionom ännu vara en yngling, nastan
jemnårig med henne, och jag hade svärighet nog,
att öfvertyga henne, att undertecknad var denne
Fritz von Harlinghansen. Lyckiigtvis kunde jag
vinna trovärdighet genom ett bref från min mor,
hvars stil var henne bekant frän förra tider. Hen-
nes snabba blick upptäckte der sitt eget namn,
och hon rodnade lätt, i det hon genast återgaf
brefvet. Kanhända är hon ej obekant med min
goda moders drömmar.

Nu blef det fråga om, hvarföre ingen i Lpviss
känher mig under mitt tyska för- och familje-
namn.

«Emedan ryska tungor, (och alla minä kamrater
äro ryssar), rådbräka det tili Garlinkgausen,» sva-
rade jag skrattande; «ntomdess nyttjas bland oss
i dagligt tai endast eget och fars förnaran. Der-
vid har jag lätit det bero. I de fä hus, der mitt
familjenamn är kändt, komma ej Smittens och
deras bekanta.» '—*■

Under denna demonstration, inträdde kapten
Lurhjelm. De unga damerna benämna lionom on-
kel Ludvig, och jag erhöll snart tillätelse att sä-
ga så med.

lian är sjofarande, och för eget fartyg. lian
tar nu frakt tili St. Petersburg, och seglar, hara
sjön blir fri från is; derifrån gör lian en resa
tili Lybeck, dit hans brorsdotter denna gång
följer med.
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För att ej störa patienten, var middagsbordet
dukadt i ett aflägset rum, «kökskammarn.» Sai-
lan eller aldrig, bar jag värit bland så okonstla-
de, trefliga ocli aktningsvärda menniskor. Vet-
tenskaplig bildning, verldskänuedom och menni-
skokärlek, aro hufvuddragen i Ludvig Lurhjelms
karakter; hans väsende är öppet och okonstladt.
Förhållandet mellan honora och hans brorsdot-
ter är, som det borde vara mellan far och dot-
ter, icke så som man tyvärr ofta finner det i
verkligheten. Hnru enkla, anspråkslösa, och hus-
liga aro ej de unga flickorna. Hjertats godhet
gör här jemnlikhet. Leonna är en blomma upp-
vuxen i den fria naturen; Ottilias uppfostran der-
emot är värdad af en mästares hand, och likväl
omfatta de hvarandra raed en sällsynt vänskap.
Man ser, att ömsesidig aktning och ömsesidigt
förtroende är och blir grundvalen tili en känsla,
sora försvinner blott med lifvet. Undrar du, hu-
ru undertecknad kömmit sig tili sådana djupsin-
niga observationer‘l Goda sällskaper smitta
liksom de däliga.

Ivanolf var vaken, utan feber, men ganska matt.
Hän igenkände mig snart och tryckte min hand,
men förmädde ej tala, och äterföll i en dvallik
sömn. Surprisen syntes höra tili orduingen för
dagen.

Vi sutto alla omkring det lilla bordet, flickor-
na med söraarbete, den gamla med sin stickning.
Jag skar upp en blyertspenna för att teckna ett
broderimönster för Leonna. Gnkel Ludvig föfe-
läste oss med verklig talang nägra sidor ur Obe-
ron. «Orest,» en vacker svart pudel i parentea
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sagdt, mycket firatl af Ottilia, emedan densamrna,
genom silt skällaiide, kömmit dem att observera
majorens olyckshändelse <pä vägen satt äfven
Hk en ganska nppmärksam ähörare framför sin
husbonde och säg på honom nied sinä kloka ögon.

Pä en gäng lyssnade hunden och syntes orolig;
ett skrapande på dörren, ätföljdt af ett ängsligt
tjut, väckte allas uppmärksarahet. ut-
brast Vasili] ovilkorligt och skyndade från sin
herres säng tili dörren. lian hade rätt. Det
trogna djuret hade försvnnnit dagen före deras
afresa från Åbo sannolikt instängdt af nägon
«liebhaber» och hade sedän sökt, följt, och
fnnnit sin herres spär, ända hit.

Först fägnade lian sig ät den glada Vasili],
och formerade en llygtig bekantskap med Orest,
soin pä sin herres befallning förhöll sig stilla.
Sodan äfven jag fätt ett, ehuru ringa igenkännel-
seteckcn, skyndade lian tili sängen. Der reste
lian sig med fötterna mot kanten och slickade
den hand som läg ofvanpä täcket. Djuret hade
magrat ansenligt, hvem vet hvilka «egyptiska kött-
grytor* lian försakat för att följa sin herre i nöd
och lust! Ottilia sörjde genast för hans förpläg-
ning.

En stund derefter kom läkaren; lian gaf det
bästa hopp, ty svullnaden började lägga sig. En
biljett från Schalinsky gaf mig tillkänna, att Ge-
neral en chef nnder sin genomresa skulle inträffa
följande afton i Lovisa. Jag mäste således till-
baka med doktorn, som Jikväl dröjde qrar öfver
natten.

Denna opåtänkta hastiga bortresa förstämde oss
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nägot; jag anses redan för en bekant i huset.
Fä läkarens inrädan, som ville ha ett ostördt lugn
för sin patieut, begäfvo vi oss i andra ruramet,
ocli trefnaden infann sig äter.

I anledning af nägra jemförelser mellan landt-
och stadslif, yttrade jag, att jag denna sommar
vore i tillfälle att någorlunda njuta det först-
nämnda, emedan jag, jernte ett par kamrater,
skulle ha uppsigt öfver ett arbetskomraando, som
skulle rödja upp en vidsträckt pian invid X kyrka
i N. socken, för att göra planen tjenlig tili exercis.

uAck hur roligt!» ntbrast Leonna, «vi bli
dä grannar! Väl ligger Grönskog två mil der-
ifrän, men hvad vill det säga*? Jag får ofta följa
med pappa tili kyrkan om söndagarna. Det röd-
mfilade huset närä invid planen tillhör pappa.
Det vindsrum, som har sinä fönster ät den sidan,
är min kammare. Vi kanna då ätrainstone utbyta
en helsning, tili dess kusin Feodor blir bekant
med pappa.«

I delta glada öppna förtrocnde ligger ej en
skymt af koketteri. lion anser mig som en barn-
domsbekant, en närä slägting. Mätte hennes för-
äldrar tänka pä samraa sätt ! Jag erhäller dä
lätt inträde i deras hus. Väl lär jag dä äfven få
den äran, att räkna någon sort aflägsen skyldskap
med en viss sikter af samraa namn, men hnru
närä, det har jag aldrig velat fräga, ty på den
krabaten spiller jag icke ett ord.

Det var endast ett löst rykte, sora lockade mig
ifrån Rönnbacka. Jag har säledcs haft tid att
skrifva ett så vidlöftigt bref. Du ursäktar väl din
pratsjuke van Feodor,
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När löjtnanten efter fem dagars frånvaro, åter

kom tili Rönnbacka, mottogs hän af fru Palman,
sora sysselsatt i köket, endast kunde be honom
stiga in i salen. Majoren lag i mera npprest
ställning, armen lag spjälad. Garbon utgjorde
hans enda sällskap.

Vänskapsfullt räckte hän den friska handen raot
vännen, sora å sin sida fägnade sig öfver de o-
misskänneliga tecken tili äterkommande helsa, sora
röjdes i majorens «tseende.

«Ja dn har rätt, jag känner mig ofta må bättre
än före den händelsen, sora bragte mig pä detta
läger,» svarade majoren, «och din närvaro skall
bidraga att muntra mitt sinne. Ora din förra här-
varo har jag icke redigt begrepp, ty raänga fan-
tasibilder omgåfvo da mitt plägoläger, och jag
vet ännu knappt, hvad sora värit dröra eller verk-
lighet.»

Feodor lyckönskade honora att vara under så
goda menniskors omvärdnad. Tacksamt erkände
majoren detta, ocli tillade: «numera ser jag lik-
väl ingen annan omkring mig, än den goda garala
frun, ty min hederliga värd reste bort i förgär,
och ändå förekommer det mig stundom, som ora
jag betjenades af osynliga händer, eller att en
skyddsengel vakade öfver mig, när jag slumrar,
men sora genast försvinner, när jag vaknar. Det
är, jag finner det nog, en leraning af de fantasier
febern alstrade; ty när jag denna morgon fräga-
de Vasilij, hvad hän tänkte derom, svarade hän
endast med ett skakande på hufvudet, och ett e-
get tvetydigt leende.»

Feodor ville ej ingä i någon förklaring öfver
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denna andesyn, men lofvade nmlerrätta sig om
något ungt fruntimraer icke värit i ruramet, un-
der dessa senare dagar.

Frn Palman kom nu in och bjöd löjtnanten i
sitt rura, för att äta frukost.

Der träffade hän Ottilia; ehuru hon vänligt kom
honom tili raötes, och syntes fägna sig öfver hans
ankomst, syntes hon honom hlek, nastan sorgsen.

«Mår fröken icke väl, eller har något obehag-
ligt inträffat?» frågade hän sluteligem

«Nog mår jag bra," men jag är ledsen öfver att
onkel just mäste resa bort, när jag så oförmo-
dadt skulle föriora Leonnas sällskap; här sitter
jag nu allena, nastan som en fånge, och vantrifs
så der smått.»

Feodor hade med säkerhet trott sig här åter-
finna Leonna, men smärtsamt trälfade honom un-
derrättelsen om hennes fränvaro; ty dessa dagar
hade lärt honom inse, burn dyrbar hon var för
hans hjerta. Hän frågade om orsaken tili hennes
förut icke påtänkta bortresa.

«Den känner ja*g icke, och derföre är jag mest
orolig. Onkel hade nyss rest bort i förgår, när
Leonnas bror kom hit, med befallning frän fa-
dren, att hon genast skulle komma hem.»

«Har fröken Leonna en bror?» frågade Karlo-
witsch med en obehaglig aning.

«Kan löjtnanten vara okunnig ora, att Maria
Sraitts förlofvade är Leonnas halfbror?»

«Namnet har väl ledt mig på den förmodan,
att de vore slägtingar, men icke att lian kunde
vara en engels bror.
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klagligtvis, genom en fördömd pratsjnka, gifvit
anledning tili denna frökens förlust.»

Ottilia bad honom förklära sig närmare.
«Hemkoraracn härifrån, mötte jag mamsellerna

Smitt på gården. Den äldre frugade, hvarifrån
jåg koin, hvarföre jag rest bort så hals öfver
liufvud. Med få ord omtalte jag major Ivanoffs
olyckshändelse, och att lian värit lycklig nog att
bar finna deltagande och vård. Jag var dura nog
att tillägga: det jag ora nägra dagar åter skulle
fara och se efter honora. Då mi frökens bror,
sora visste henne vara här, erfor delta, så ville
hän väl åter visa ett prof af sin hatfullhet, sin
ovilja raot mig.»

Fru Palmans inträde afbröt ämnet, och talei
föll pä majoren; löjtnanten hoppades snart se
honom äterställd.

«Trorni det verkeligen■?» frågade Ottilia lifligt.
Derefter tillade hon nägot förlägen. «Pä två da-
gar har jag knappt sett honom.»

«Och likväl tror hän sig märkä ett huldt vä-
sende, som ofta omsväfvar hans -läger, ehuru hon
genast försvinner, så snart hän vill öfvertyga sig
ora syncn är verklighet, eller ett foster af inbill-
ningen.»

Ottilia rodnade lätt för hans forskande skälm-
ska blick. «Nå visserligen har jag nägongäng,
när hän slurarat, smygt mig in i rummet, för att
obemärkt se efter att ingcuting fclades. Fru Pal-
man har mycket att göra äfven stär der en
byrå som innehåller saker»

«Men hvarföre har fröken förbjudit Vasilij att
tala om er för sin husbonde?»
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«Alit vct löjtnanten också!»
«Och hvarfore vill icke fröken visa sig?» frä-

gade lian allt mera enträgen.
»Hvarfore?» sade hon. «Emedan den person,

för hvilken majoren ansåg mig under sin yrsel,
sannolikt har, för att dörnma af några hans ytt-
randen, blifvit skild frän lionorn, antingen genom
döden, eller på något annat för honom ganska
Smärtsamt sätt. Hvarfore dä nu upplifva dessa
sorgliga hägkomster genom min åsjm, innan hän
är fullkomligt återställd? Hän har emedlertid
glömt sinä fantasier, och jag är en likgiltig, för
honom alldeles fremmande varelse.» En liten o-
frivillig suck smog sakta fram.

«Jag delar icke frökens åsigt af saken,» invän-
de löjtnanten. «Delta förhemligande verkar oför-
delaktigare på hans faniasi, än verkligheten; för
den skola säkert alla skuggbilder försvinna. Gör
mig derföre tili viljes! Tillät mig att presentera er.»

Synbart öfverraskad, frågade hon något förlä-
gen, om det icke vore bättre att afvakta onkelns
återkorast; men af farhäga att delta hade ntseen-
de af tillgjordhet, ändrade hon genast mening,
ocli gaf sitt hifall.

Gerna hade Feodor, af nngdomlig nyflkenhet
och öfverdäd, velat öfverraska sin vän genom
Ottilias oförberedda närvaro, för att se hvilket
intryck delta gjorde, men hans bättre kansia ne-
kade. Majoren underrättades om rätta förhällan-
det, likväl med nndantag af deras fransyska kon-
versation ett förbehåll som lian måste gå in
uppå. Några ögonblick senare förde hän Ollilia
jemte frn Palman tili hans säng.
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Majoren bad honom tolka sin hjertliga tack-
samhet för ali den omvärdnad de skänkt lionom,
och anliöll om deras fortfarande godhet och tå-
lamod.

Under det att löjtnanten öfversatte majorens
ord, böll denne Ottilias hand, soni lion rodnande
lemnat honom, och lian betraktade henne mi med
blickar, livarin- åter en känsiä af glädje och liflig
öfverraskning sfrålade. Nastan utora sig, ropade
hän: «O lumi lik hon är min aflidna så smärt-
samt saknade syster Anna!»

Den unga hiekan, som ej forstod meningen,
men väl hörde honora med häftighet littala det
namn, lian under yrseln gifvit henne, drog dar-
rande händerna tillbaka, och ville aflägsna sig;
men löjtnanten höll henne qvar mcli förklarade
orden. Då lade hon sjelfraant sin hand i den
hand majoren ännu framräckte, och sade med en
vaeker blick, en engeis leende: «O säg honom,
att sä länge lian vistas här hos oss, skall jag sö-
ka ersätta denna syster.»

«Säg honom det sjelf på ett spräk, som lian
efter hvad jag förmodar, numera ej förnekar,»
sade Feodor leende.

«Nej, nej, icke mi, tiliät att jag allägsnar mig»
«Gör icke det, det kunde oroa honora, men

skänk oss litet musik.» Hon biföll genast, och
Feodor samtalade undertiden sakta med majoren,
som med synbart nöje lyssnade pä tonerna.

När de sedän äto middag i andra rummet, frä-
gade löjtnanten, hvarföre hon ej ville tilltala ma-
joren på fransyska. Hon teg några ögonblick,
men sade sedän bestämdt: «Det sker icke, sä
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länge löjtnanten är här. Kanske sederraera; kan-
liända äfvcn icke.» Da hän deröfver undrade,
fortfor hon:

«Ni har ja sjelf sagt, att majoren förnekat ali
kännedom af detta språk, onkel har erfarit det-
sarania; när vi mi icke kanna motiverna tili detta
handlingssätt, och ingen anledning äga, att der-
under tro nägot mindre godt, så vore det ju o-
delikat, om jag utan nödtvång, hegagnade mig
af en upptäckt, omedveten af honom sjelf. Dock
min tanke gäller icke för löjtnanten,') tillade hon,
iiksom af fruktan att iörolämpa honom. ftNi kan
ju sjelf försöka er lycka.»

Men lian tillstod gerna, att fastän majoren all-
tid behandlat honom som en iän, lian ingalunda
tilltrodde sig att utforska något, som denne ville
dölja.

Senare sutto fruntimren och arbetade vid lilla
bordet närä fönstret; löjtnanten föreläste sin vän
ur den af honom medförda tidningcu «Ryska In-
validen.»

Vasilij smog tyst omkring på afstånd, noga iakt-
tagande sin herres minsta vink; den komiskt for-
nöjda uppsyn, hvarmcd hän nnderstundom strök
sinä sträfva raustacher, sade att det var nägot
som gladde den trogna karien in i själen.

Äfven Gar9on var beställsam; än satt hän frara-
för sin herre med framfötterna pä dennes bröst;
än visade hän Ottilia sin hyllning, liksom glad,
att hon nu äter var här inne. Hon hitade signed
och sraekte hunden, men då hon af qvinlig in-
stinkt, ntan att lyfta ögonen från sitt arbete, mäfk-

Leonnce. 4*
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te, att Ininden sedän erhöll dessa smekningar för*
dubblade af sin liusbonde, upphörde lion alldeles
dermed, elmru Garpon manande lade tassen på
hennes knä. En skälmaktig sidoblick från löjt-
nanten, kom henne att rodna; lion steg upp sä-
gande; «Ininden vill säkert ha mat,» och lockade
lionom med sig ut.

Läsningen fortfor, de bäda railitärerna ntbytte
derom sinä tankar. I sista nummern förekom, att
en viss grefve af en högt nppsatt familj, sjelf
känd för sinä fordna militäriska framgångar, och
i senare åren värderade diplorhatiska talanger,
nyligen ailidit under en resa tili sinä gods vid
polska gränsen.

En dof suck från majoren gjorde Ottilia,
som ätertagit siu plats, hapen. Hon lade sakta
sin hand på löjtnantens arin, för att väcka hans
nppmärksamhet på den förstenade, som läg der
blek, med handen krampaktigt knuten på bröstet,
liksom det felats honora luft. litan att förstä nä-
got af det lasta, anade hon dock, att innehället
verkat denna sinnesrörelse, och bad löjtnanten
npphöra. En stund lag majoren orörlig, liksom
siliten inom bittra minnen. «Liis om den sista
artikeln,» sade hän sedän, liksom ingenting pas-
serat. Löjtnanten gjorde sä.

«Hän är då död, och der lian får svara för
allt, allt! Gud väre hans själ nådig!» sade hän
sakta, och korsade sig andäktigt.

Nyfikenhet var, vi tilistä det, löjtnant Feodors
hvardagssynd; nu var den kanske förlåtlig, men
aktningen och kännedomen af majorens karakter
förbjöd hvaije fräga. lian knnde likväl ej för-
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bjuda sinä anletsdrag att se något frägvisa ut.
Den andra blef det också varse.

«Jag ser Feodor Karlowitsch,» sade hän, «att
det väcker din förväning, hnru jag synes kanna
mera om denne maa, än måhända många andra;
en man, hvars ställnlng i samhället värit så vida
skiljd och npphöjd öfver min; men du frågar
icke, och det är hra, ty nu hvarken kan eller vill
jag besvara nägon fråga, men framdeies kan-
hända snart nu önskar jag vara allena.»

De lemnade honom i ro. Med illa. dold oro
sökte Ottilia forska efter orsaken tili föregående
uppträde. «Sara icke den obehagiiga nyheten
skadar hans helsa,» sade hon.

«Det tror jag icke» svarade löjtnanten. «Sjelf
kan lian rimiigtvis icke stå i något förhållande
tili den man, hvars död lian erfor genom tidnin-
gen.» Hän meddelade henne den högt nppsatte
mannens namn och titlar.

Löjtnanten äterreste samma afton tili staden.
Dagen derpå under paraden mötte hän nnga

Nordenskans, ett triumferande hänlöje på dennes
ansigte kom löjtnantens galla att jäsa, men tjen-
sten gick framför allt annat, och när hän med
kallare blod eftersinnade saken, insäg hän huru
löjligt det värit att grondera öfver en sak, som
aldrig blifvit uttalad i ord, som endast hade en
misstanke tili grund, bekräftad af en försmädlig
min, i ett honom förhatligt ansigte.

Genom en resa i tjensteärender, gick det ut
några veckor, innan löjtnant Feodor Karlowitsch
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äter kunde disponcra om ett par dagar, och resa
tili Rönnbacka. Det var hög tid, ty efter hvad
hän hört, var kapten Lurhjehns fartyg segelfärdigt.

För att öfverraska sinä vänner, leranade lian
sitt åkdon ett stycke frän gården, och lyckade»
komma oberaärkt i förstugan. Här säg lian för-
beredelser tili afresa: tvenne stora reskoffertar
och Vasilij, som sorgfälligt lade in majorens pa-
raduniform i en kappsäck. Hän förstod genast
löjtnantens tecken att vara tyst, och visade med
en slug min på den halföppna salsdörm.

Ottilia satt vid det lilla bordet, vid hennes sida
majoren. Hon hade nyss förseglat ett bref, och
lutade nu sitt hufvud mot Ivanoffs axel, omfattad
af hans högra arm, den andra var numera endast
lätt spjälad. Hän talade och hon srarade, med
dessa ljufva kärleksfulla ord, som npprepas i va-
riationer af alla älskande; som återgifna påpapp-
ret aro interjektioner litan sammanhang, men
gifna och mottagna nttrycka tvenne varelsers lyc-
ka, hvilkas hjertan anat, sökt och funnit hvar-
andra.

Osedd af dem njot Feodor några ögonblick af
denna syn. Sedän störde hän dem genom en li-
ten rörelse och båda sägo sig ora. Ottilia rod-
nade väl vid hans åsyn, men förebrådde honom
vänligt hans länga fränvaro. Ivanoff skakade van-
skapsfullt hans hand, och sade detsamma, och
båda talade fransyskan, som nn syntes vara det
öfvervägande språket i luiset, ty onkel Ludvig ta-
lade det äfven när lian kom in, ehnrn ej sä le-
digt som majoren. När Feodor anmärkte dennes
färdighet, svarade lian:
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«Tili mitt ferntonde år talade jag det dagligen
och stnndligen med min mor, en infödd fransy-
ska, sedän blott när jag nägon gång ätersäg hem-
met, raen skild från mor och syster har jag af
föresats ej taiat detta språk förrän»

«Dn skådade mig,» inföll Ottilia skämtande.
«Du har rätt, min älskade! men de första gän-

gerna var det alldeles omedvetet, men» —-

«Sedän lockade jag fram det med min lilla fran-
syska visa,» inföll hon åter.

«Ja, men ödet hade emedlertid frisagt mig från
min nägot hesynnerliga föresats, och jag hade re-
dan beslutit att på detta för mig sä kara språk
tolka minä känslor för dig, min tacksamhet för
din onkel. Dä kom du lik en seraf på sångens
och vågor mig tili mötes; vi trälfades,
-för att göra ett förbund för evigheten.»

«Ivanoffs hela väsende skref Feodor tili sin
van Alexander, synes förvandladt i poesi. Det
fordna ofta stränga och befallande i tai och håll-
ning, har mx gifvit vika för en fridfull glädje och
vänlig eftergifvenhet för andras meningar; en in-
nerlig kärlek har gjort hans själ mild.

Ehuru opåtänkt en sådan förbindelse för deras
nnga fröken mäste förekomma husets medlemmar,
synas dock alla vara nöjda dermed; åter ett be-
vis på det välde, IvanolF omedvetet utöfvar på
sin omgifning.

Det är afgjordt att hän följer sinä blifvande
slägtingar tili Petersburg, dit fartyget liksoin af
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ödet är destineradt. Sedän lian föreställt fäst-
mön för sin mor der, ämnar hän besöka varma
baden i Tyskland. Ivanoff hyser det bopp, att Ol-
lilia som hans raaka följer honom dit, i stälietför
att, som påtänkt var, passera sommaren iLybeck.

Ottilia lemnade mig ett bref tili Leonna. «Det
blir väl något gammalt innan löjtnanten kommer
i hennes granskap, men det gör ingenting. Jag
har utomdess skrifvit tili Jienne ett längt bref,
afskickadt med deras eget folk. Det här kan tje-
na löjtnanten som ett kreditif, om ni vill göra en
visit på Grönskog,» tillade lion med ett förtju-
sande smäleende.

«Har fröken Leonna icke skrifvit, hvarföre hon
blef hemkaliad, eller var det endast ett malicieust
infali af hennes bror,» frågade jag.

«Sä var det,» svarade hon; «ty fadren syntes
förundrad öfver att lion nu kom hera, och det
med brodren tili; men för resten belåten, ty hän
saknade henne mycket hemma. Siktern hade äf-
ven gifvit dera tillkänna, att det skulle lysas för
honom. Vid midsommarstiden kommer lian med
sin unga frn, ty de skola bebo det hus fadren
rår ora närä kyrkan.» —•

Ilvilken ond ande för då denna menniska alltid
I min väg*? När skall Ivauolfs iycka en gäng blif-
va min lott, om en sadan der Cerberus vaktar
porten tili paradiset!

Genom dessa förträffliga menniskors bortresa
förlorar jag mycket. De hade blifvit min kärleks
skyddsandar, hvem skall väl ersätta mig dem“? •

«Trogen och ädel kärlek skyddar sig sjelf,» sade
oakel Ludvig, tili bvilken jag ställde ofvanståen-
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de fräga, men mig tycktes, hän dervid drog ei
liten suck.

Var blott en man, och dii kan hvad du
vill, säger IvanofF. Jag vet hvad lian menar raed
ordct man, och raaste dervid göra sora publika-
nen. Äfven är det ganska lätt för den att pra-
ta, soin redan hunnit i hainncn. En annan krys-
sar änmi raot blindskär.»

Dagen före afresan reste Ludvig med Ottilia tili
Hertola, för att taga afsked. Fru Lurhjehn var
ensam och vid dåligt lynne, knotade öfver allting
och öfver sin man i synnerhet. «Icke kunde jag
imaginera mig,» sade hon, «när jag gifte mig
och förde förmögenhet i huset, att jag skulle bU
leranad så här allena, och vårdslösas af honom.
Nu rustar hän bort minä pengar, och kanske en
vacker dag få vi gä frän gård och grnnd.» Äfven
MarkoiF var borta; hon hade nu ofantligt ledsarat.

Likväl muntrades lion vid tanken pä Maria Smitts
närä förestäende bröllop. Igenora sin goda van
fru Snabbeck hade lion noga reda på allthvadbru-
den skulle fä och låta göra sig. «Nägon hemgift
lär icke komma i fräga,» sade hon, «men allt skall
vara så fint och «prentsiöst» kantänka, och de
stackars köpmännen få väl sitta emellan! Önsk-
ligt vore det att Hedda äfven snart fick sig man
och en släng af slefven, medan nägot finnes i
grytan.»

De på delta sätt entretenerade gästerne lem-
nade henne snart, och Ludvig beslöt att från Pe-
tersburg skriftiigen för sin bror yppa de utsigtcr,
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sora dottern hadc; för hans fru närande de mi ej
ett ord.

Efter ett besök i prestgården, ett annat vid
den älskade modrens graf, iemnade Ottilia den
ort, sora sett hennes barndom. Hvem vet när
hon härnäst återser den?

Gramman Palraans afsked frän de bortresande
afgick ej utan mänga tårär, snyftande omfamnade
lion dem alla; för major Ivanoff hade hon fattat
en nastan moderlig kansia. Vasilij hade minsann
icke sparat att orda ora sin herres förtjenster.—
Icke desto mindre pålade hon majoren att vara
Ottilia trogen, - ty ehuru gummans fördora raot
ryssarna börjat vackla ansenligt, hade hon ingen
stor tanke ora deras trohet i kärleken.

När alla voro borta, vandrade hon sorgsen i de
tomma ruramen och smästökade; allt eraellanät
torkade hon de ännu flytande tärarna och utbrast
slutligen halft skrattande, halft förtretad: «Jag
tror minsann att jag tili och med saknar hnndar-
na, och garala fula Vasilij!»

Pingstdagen skulle det lysas första gängen för
Petter Nordenskans. Nägra dagar förut reste hau
tili sitt blifvande hera, för att ställa det i ord-
ning. Uppdraget att i herr Smitts naran bjtida
far, mor och syster tili middagen den högtidliga
dagen, skedde genom några skriftliga ord. Nor-
denskans, raån ora sinä hästar, reste ora fredags-
atton tili kyrkbyn, der de ville tillbringa natten,
för att dagen derpå fortsätta resan. lian fann
Petter raot förraodan ännu qvar der.
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Under de sista fjorton dagarna liade omgifnin-
garna storligen förändrat sig; i stället for ett van-
ligt, enformigt landtlif om man undantager de
tider när allmogen samlades vid ärsmarknaden,
elier en och annan lodja eller skuta intog last i
granskapct herrskade här nu den rörlighet och
det butler, som tillhör ett läger, eburu i miniatur.
Arbetet på planen var i full gång; här och der
inöfvades rekryter, utmärkta frän de andra sol-
daterna genom gråa kiäder med gula nppslag.
Brädskjul voro uppslagna tili förvaringsrum för
deras tross och proviant. Ett annat sådant, nien
af stätligare utseende, gjorde tjenst som högvakt.

Parfymer af lök och jukt,något som vårt finska
folk, dervid ovana, dä ännu icke kunde lida, in-
verkade tryckande på de bäda frnntimrens lukt-
organer.

Nyfikne att se sig litet omkring, företogo de en
ntvandring; Petter följde dem. Hän var tili och
med sä artig, att hän för första gången lade
Leonnas arm i sin. De mötte Schalinsky, som
vände om och följde med. Hän underrättade dem
att chefen, jemte en bataljon soldater och nya
rekryter, vore att förvänta inom fjorton dagar;
planen skulle då vara i godt skick. Man hade
således nu fullt upp att göra.

Petter tog på sitt sätt ett ganska vänskapligt
afsked af Schalinsky, sora följt sällskapet tili de-
ras port, försäkrade att «löjtnant Schalinsky
alltid vore en välkommen gäst i det hus jag snart
komrner att bebo.» Den starka tonvigt, hän lade
på dessa ord, undgick hvarken Leonna eller Scha-
linsky, båda insågo dess dtibbla mening och att
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motsatsen af yttrandet gällde en annan person,
som likviil ej blifvit nämnd.

Den äldre Nordenskans hade, som vi veta, öf-
verleranat hela luiset ät sonen, med undantag af
de bäda vindsrummen. Det vackrasle, med utsigt
åt planen och kyrkan, tillhörde hans fruntimmer,
det åt gärdssidan honom sjelf; likväl så, att om
sonen erhöll nägon resande gäst, skulle hän få
begagna det sistnämnda. Nu föll det Petter in,
att föreslå ett ombyte af ruramen. Under fbre-
vändning att fruntiinren skulle störas genom bull-
ret frän soldaterna och arbetsfolket på planen,
ville lian ännu samma afton ömsa möblerna, men
fadren upptog detta illa, och sade att allt skulle
bli vid förra beslutet, eiler också kunde sonen
ännu höra sig om efter andra mm. Hän vore i
tillfälle att hyra dessa åt dcn* hitförväntade öf-
versten, men hade nekat honom, för att halla det
löfte hän gjort sonen, hvilket dock ännu kunde
ändras.

Petter såg att lian gätt för långt, och lät saken
falla. Man skildes nägot förstämda.

Uppkommen i det omtvistade rummet, satte sig
Leonna vid ett lönster, under tankfull tystnad,
medan modren med en för henne ovanlig ifvcr,
yttrade sin förtrytelse öfver styfsonens egennyt-
ta, som ville «siä allt under sig.» Leonna teg,
hon såg djupare in i hans karakter; lian ville
blott hindra henne att se, och blifva sedd af Feo-
dor. Modren lade sig, men Hiekan satt ännu der
och kastade tårfuila hlickar tili sin mormors graf-
värd, som skyratade fram bland de nnga träd,
som omgäfvo kyrkogården. Hon hade redan
uppfattat Petters sinnelag sora gosse.
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Hvad hjelper det att grnbbla, tänkte hon se-
dän, och vände blicken åt en annan sida. Det
vidsträckta fältet var nu öde; endast en och an-
nan ensam soldat skyndade, lik en skugga, deröf-
ver; men i skogsbrynet på afstånd säg hon upp-
tända eldar, omgifna af grä spöklika gestalter;
manskapet kokade och förtärde der sin tarfliga
qvällsvard belöningen för dagens möda. På
några sfällen lågo de mättade redan försänkta i
djup sömn, under det en och annan käihrativän-
tan ännu satt på nägon sten, och knäppte på den
tvåsträngade balalajkan, gnolade en enfofmig säng,
som kanske i minnet försatte honom bland de si-
nä, i den längt aflägsna hembygden.

Modren manade Leonna att lägga sig. Leonna
kunde icke Sofva, det var så qvaft, tyckte hon;
derföre steg hon sakta upp, svepte den lätta säng-
filten orakring sig, och öppnade varsamt fönstret
för att få inandas den uppfriskande nattluften.
Alit var nn tyst och den djupa skymningen tiliät
henne endast se de mest markerade föremälen.

Redan i beråd att slufa tili fönstret och lägga
sig, trodde hon sig höra fotsteg. Ilon lyssnar, och
snart blir hon varse en kari, efter ntseendet en
soldat, som stadnar under liennes fönster. Hon
tordes icke luta sig framåt, af frnktan att bli sedd,
nien snart hör hon toner af ett instrument,
kanhända äfven af en balalajka, raed flera strän-
gar äfven sång. Smårädd lyssnade hon på
den vaekra rösten; orden voro ryska, men melo-
din hade hon förr hört, hvar och af livera, kun-
de hon likväl icke nu päminna sig. Med hvarje
vers uttalades orden alit tydllgare. Det var lik-
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som sängaren velat öfvertyga sig, att ingen obe-
börig lyssnade i granskapet; säker derpä bibehöll
hän tonen, raen sjöng nu tydligt och kiart:

uKoram fein Liebchen, komm an’s Fenster,
Alles still und stnmrn,
Nnr Verliebte und Gespenster
Wandeln jetzt heruin.

Midnattstimman, granskapet med begrafnings-
platsen, mörkret, och hvem vet hviika andra kan-
sion, drefvo Leonna att hastigt, raen Jikväl sakta
tiilsluta det pä glänt hållna fönstret; med en Ji-
ten feberrysning skyndade hon i säng, drog täc-
ket öfver hufvudet och soranade snart.

Hon väcktes af modren, som smäknotade öfver
resan, dess ändamäl och Petter, som väckt Iran-
ne genom en bultning på dörren med anmaning
åt dem att skynda sig.

När Leonna var klädd gick hon tili fönstret,
tvekande ora nattens äfventyr var dröm eller verk-
lighet. l)å säg hon Feodor och Schalinsky gä
förbi; bäda sägo upp och helsade. Det var så-
ledes Feodor, som gifvit serenaden..

Liksom jagad, skyndade hon ned, pä det Pet-
ter ej måtte draga nägra slutsatser, ora lian hört
nägot och sett dem helsa.

Eftermiddagen var långt framliden när de togo
in på Rönnbacka, i tanke att endast låta hästarna
hvila en stund och sedän fortsätta resan, raen fru
Palman öfvertalade dem iätt, att stadna qvar
öfver natten.

Petter reste bort med skjutshäst. Far och raor
togo sig en liten lur pä maten; Leonna var glad
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att få språka med gumman Palman. Annu hade
de ingendera hört något från de bortresta vän-
nerna, rneu kanske låg der bref på postkontoret
i Lovisa.

Furuskogen Tid vägen doftade, och nattdaggens
perlor glänste ännn i raorgonsolen på det späda
björklöfvet; när värt lilla sällskap redan var på
väg. De hade lofvat fru Palman att återkomma
tili natten. Alla tre tyckte hvar för sig att luf-
ten blef tyngre, ju närraare man nalkades målet
för resan.

Efter aftal steg man ur der Petter bodde; der
besörjdes äfven toaletten.

Middagsgästerna ntgjordes af magistratens her-
rar och deras fruar; nägra af husets närmaste
bekanta, och nägra aflägsna slägtingar, som i an-
seende tili sin ringhet, ej deremellan umgingos i
deras hus, men hvilka man nu ansäg för en sam-
vetssak att bjuda vid detta tillfälle. De sutto
der på sitt sätt utstyrda tili det bästa, men o-
ändligt förlägna.

Bland herr Smitts närmaste bekanta, saknades
doktor Ström med fru. Yid slutet af mältiden
höll värden med glaset i handen parentation öf-
ver denna förlust. Nägra af herrarne vexlade
blickar; och borgmästaren, som innehade heders-
platsen vid brudens sida, frågade om det var på
kapten Nordenskans’ ägor, sora doktorn upptäckt
«den Undergörande kallan.» Skrattande sva-
rade den tilltalade, att hän aldrig hört nägon sa-
dan omtalas. «Och likväl skall den, efter hvad
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jag hört sägas, icke ligga långt ifrän kyrkan.»
anmärkte den förra.

Petter Nordenskans upplyste dä, att det var pä
landtmätarboställets mark, som doktovn funnit
en kalla, den lian ansäg vara minerel. «Hvem
bebor bostället?» frågade någon. «Ingeniör A —»

var svaret.
«Ha, lia, ha!» skrattade borgmästaren, «da fal-

ler ja allt inom slägten.»

I en liten trädgårdstäppa pä gården, der ännu
jorden beliöli sin ursprnngliga gråa färg, fastän
här och. der, en näsvis ärt stack npp sin gröna
näsa, hade den omtänksamme herr Smitt placerat
ett gnngbräde. Yi se det upptaget af fruntim-
merspersonaiens «grädde,» fru Snabbecks audito-
rium denna gäug. De hade vid middagsbordet,
när fragan var om doktor Ström, sett henne se
oändligt mystisk nt, och bädo henne nu enträ-
get att säga hvad hon visste.

Som min penna är för trög att följa det snab-
ba loppet af hennes tunga, vill jag endast ge ett
utdrag, förutgänget af en och annan upplysning
om personen.

Ström, som i flera är värit stadens enda läkare,
hade i senare tider erhällit en medtäflare i pro-
fessionen, som minskat hans praktik och inkomst.
Bekyrnmersamt nog för en husfader med åtta
barn, der de äldsta döttrarna vuxit npp med de
ansprak, förmodad skönhet och smäaktig titelhög-
lärd alltid ge åt en försummad huslig uppfostran.
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Sä länge lian ensam värit herre öfver de goda

stadsboarnas helsa och lif, var lian förbehällsam
i sitt väsende; i de muntraste samqväm förföll
hän ofta i distraktioner; ty hän ville bli ansedd
för en mäkta lärd maa. Men sedän hän sett sin
antagonist omtyckt och sökt för sitt behagliga
och mantra umgängessätt, litan att man derföre
satte hans kunskaper i fråga, gjorde Ström en
frontförändring i hela sitt väsende. Hän spelade
muntergök, radoterade, berättade anekdoter
qvicka i hans egen tanke, pinnipä och tvetydiga
i andras. Det oaktadt förlorade lian den ena
bättre kunden efter den andra.

Af harm öfver det tväng hän, för att bibehälla
krediten, älade sig i umgänget med fremmande
personer, tog hän igen sin skada hemma, der lian
spelade hustyrann. Aldrig kunde den stackars hu-
strun göra eller tala honom i lag, så mycket me-
ra, soin hon ej kunde finna sig vid hans nya sätt
att vara. Missaktad af mannen, blef hon det äfven
snart af barnen, som gjorde nastan hvad de ville.

Nu inträdde en lofvande tidpunkt för vär esku-
lap. Ryssarne togo landet i besittning, ett sjuk-
hus inrättades och hän erhöll läkarevärden; pä-
ti enternas antal ökades med hvarje dag; besyn-
nerliga rykten gingo dera lemna vi derhän
nog af, husets affärer antogo ett bättre utseende,
åtrainstone tili det yttre.

Ström hade genom en för honom lycklig hän-
delse blifvit chefens läkare, och man vet hnru
underordnade gerna följa sinä förmäns exempel.
Alla dessa kunder var hän nu i fara att förlora,
tili och med de damer, som bodde i hans hus;
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de skulle nemligen äfven passera den vackra ars-
tiden i närheten af sommarlägret.

Vid första säkra notisen om denna för honom
sä menliga flyttning, reste doktorn tili sin sväger
ingeniör A., der lian var sä lycklig att upptäcka
«den undergörande kallan.» Aldrig var den förut
omtalad som minerel, elmrn förmodligen begag-
nad af boskapen och någon törstande arbetare
under höbergningstiden, ty kallan var belägen i
ett dike, som skiljde ängen frän småskogen.

Hans fiender (och livilken är den npptäckare
före och efter Columbus, soin ej haft eller har sä-
dana*?) —• påstodo väl, att källans vatten icke var
annorlunda beskalfadt än det som fanns i andra
brunnar deromkring, men hvad påstär ej okun-
nigheten 1? Ström satte sig öfver allt sådant «prat.»
Der gräfdes och arbetades: ty en väg anlades,
ett hus af bräder öfverbyggdes den med brunns-
kar försedda kallan.

Hans syster fru A. ätog sig mathällningen.
Granskapets nuvarande och blifvande ungdjur tin-
gades o. s. v.; och alla hjul sattes i verksamhet
att samla bnmsgäster. För att ingifva förtroen-
de, skulle hela doktorns familj begagna helsovatt-
net. Frun emot raelankoli, härledande sig från
svag mage; den äldsta dottern mot flnnar, den
andra för svagt bröst; en hade haft kikhostan,
och «kläpparna» (med denna behämning hedrades
den yngre upplagan) för ätskilliga barnkrämpor.
Doktorn sjelf, ofta ansatt af reumatism, beklaga-
de oupphörligt att hän i är ej hade tid att be-
gagna detta herrliga remedium, men sökte dertill
öfvertala alla andra.
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Dnder tiilen damerna språkade här, ventilerade
herrarne sarnma ämne på sitt vis. Mängen, hvars
yttre menniska syntes antyda helsa och välmäga,
men som dock pustade vid hågkomsten af sin
gikt ocli podager och andra krämpor, skulle visst
haft lust att försöka denna universalkälla, men
dä Ström icke var deras läkare, ocli den andra
gjorde ätlöje af alltsammans; utomdess den
den fördömda dieten! man ville säledes
med tålamod afvakta ntgängen.

Den enda glädjen Leonna haft af resan, var ett
bref frän Ottilia, inneshitet inom Hertola herrns
kuvert, lyckligtvis var lian äfven hos Smitts.

Der hvarken kunde eller ville hon öppna sitt
bref, och det var raidnatt innan de uppnådde
Rönnbacka. Fru Palman hade ej heller blifvit
lottlös. Hon och Leonna stego upp i god tid,
lör att, medan de voro allena, läsa och raeddela
hvarandra sinä nyheter.

Med den henne egna rörlighet, bröt fru Palman
sitt omslag, det innehöll tvenne oförseglade skrif-
velser, den ena frän kapten Ludvig, den andra af
okänd hand, och inneshitet i denna senare, ett pap-
per, så fint, att hon ej sett dess make, med loi-
llenne besynnerliga stiimpiar och figurer. «Ilerrc
Jemine! Hvad kan detta betyda?» utbrast hon.

«Siitä min goda fröken, kom liit och se,» sade
hon ifrigt. «Jag tror att den goda majoren skrif-
vit mig tili, men hvad kan detta vara för ett paj>-
per? Manne det är respass lian sänder mig, och
vill att jag på gamla dagar ska’ koraraa tili Ryss-
land*? Det felades ännu! Sota fröken läs, san-

Lconna. 5
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nerligen jag vet om det är ryska eller svenska,
ty bokstätVerna hoppa för minä ögon.»

Gummans ifrer föll visst i det löjliga, men Le-
onna nändes icke smäle. Det mysteriösa pappret
var en 50 rubels sedel. Gumman hade aldrig
sett någon sådan förut. Brefvet var på svenska
ocb lydde så:

Goda Babuscbka!
Jag skrifver nu för första gången svenska

ehuru efter förskrift, men egen diktamen och
tackar för den omvårdnad du gaf den sjuka «Rys-
sen,» som nu är fulikomligt frisk tili sin arm, och
outsägligt lycklig. I morgon reser lian med sin
majorska du vet väl hvera jag menar‘? tili
södra Tyskland, och hoppas äterkorama frisk och
lika, kanske ännu lyckligare. Tag med vänskap
emot inneliggande, som ett ringa bevis af min
erkänsla. .Konstantin Ivänolt

major.

«Det är niycket penningar, jag har icke för-
tjent denna godhet.» Likväl var hennes glädje
vida mindre än förut.

Leonna ätertog sitt eget kara bref. Det var
ett varmt älskande hjertas utgjutelse öfver sin lyc-
ka, sin sällhet att hafva funnit en rättskaffens
man, hvars ädla hjerta, ensamt och uteslutande
tillhörde henne. Ottilias blygsamhet och ringa
egenkärlek fann sig ej värd ali den ömhet, den
moderliga kärlek, hvarmed hon omfattades af sin
svärmor. «Du skall genora mig framdeles lära
kanna denna aktningsvärda fru, och alla de öden
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hon genoragått,» l skref Ottilia, «då skall du äfven
fatta och förstå min Konstantin.»

Brefven liade ej kömmit postvägen, utan med
en resande.

Under hemvägen sade Nordenskans sig äfven
medföra ett bref tili en rysk officer i kyrkbyn.
«Far nu se, om jag får reda pä honora,» tilla-
de lian. «Detta naran var obekant bäde för Pet-
ter och Hedda Smitt, soin eljest bar reda på de-
ras namn, raen härute skall lian linnas.»

Detta var sagdt liksom i förbigäende, utan vän-
tan på något svar. Nordenskans var ingen tvär-
vigg; raen sedän svärraodren lemnat dem, bbr-
jade lian aldrig något, som kunde få namn af
samtalsämne herama. Det lönade icke mödan, tyck-
te hän; men Leonna tog mi mod tili sig: «Får
jag se brefvet, sota far.»

«Deraf lär du visst bli klok, men se der,»
svarade lian skrattande.

Med af glädje rodnande kinder, läste lion den
af raajorens hand skrifna adressen. Dlygt höjde
hon ögat tili sin far: «Jag vet bättre besked än
pappa tror. Det är frän raajor Ivanolf tili löjt-
nant Karlowitsch, den saroina, som Sraitts benäin-
na sin «tyska inqvartering.»

«Prat! Skulle icke då så väl Petter som flic-
korna vetat detta?»

«Ja visst är detta litet besynnerligt. lian är icke
alls känd af dem under sitt tyska familjenaran; li-
tan efter ryssarnas plägsed, kallas lian vid dop- och
farsnamn. Harlinghausen kuuna de ej riktigt uttala.»

Fadren såg på henne med hra förvånad upp-
syn; «Hur böfveln vet du då allt det der, flicka?»

#
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Leonna berättade då, att hon träffat löjtnanten
pä Rönnbacka, ooh att hän var en mycke.t god
vän tili major Ivanotf. Hän hade sjelf gifvit dem
denna förklaring.

«Och det der bar du ej talt om förut. Hnrn
koraraer det tilli»

«Förlåt sota far, men pappa bar för raycket att
tanka pä, att jag skulle väga begynna ett
för pappa likgiltigt ämne; utoradess är ju hän
och Petter ovänner.» Fadren svarade en-
dast med ett: Hm!

Alit mera dristig vorden, fortfor hon: «Eraed-
lertid var det icke rätt af mig, ty vet pappa, att
löjtnanten är slägt med ossl»

«Yrar du, flickal»
sNej visst icke. Det förundrar mig, att namnet

Harlinghausen är pappa så fremmande. Jag har
liört det raycket ofta. Löjtnanten är systerson
tili pappas egen svägerska, tant Elise.»

«Sä, så, nog lär jag då äfven hört det någon-
gung, men hvad angick mig hennes tyska slägtin-
garl Om löjtnanten är en hra kari, skall det fäg-
na mig att göra hans bekantskap, äfven för slägt-
skapens skull,» tillade hän leende.

«Men Petteri»
«Hvad bryr jag mig om Petter! Jag gör hvad

raig behagar, och nragås med hvem jag vill.»
Leonna hade gerna fallit sin far om haisen för

dessa ord, men hvad hade hän då tänktl
Färdiga för heraresan stodo. mor och dotter

raorgonen derpå och sägo ntät planen. Pa af-
ständ upptäckte Leonnas goda ögon Feodor, sora

♦
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utdelade befallningar bland de arbetande. När
fadren inträdde, gaf lion detta tillkänna, med för-
frågan om brefvets aflemuande.

«På sådant der lappri bar jag nu icke tid att
tanka» svarade hän tvärt, «brefvet skickade jag
tili dcras liögvakt. Jag bar fått en fördömdt led-
sam nyhet. Några rysskäringar ha pingstdagen
genom sin oförsigtigliet tändt eld på Greta Lisas
stuga; det anna folket lär lia förlorat allt hvad
bäde de fätt ocb förvärfvat.»

Bäde mor ocb dotter frågade burn det gått tili.
«Det vete -—! Koni mi, vagnen väntar. Reda

skall jag ha på sakeni»
Greta Lisa, nppfödd på Grönskog, var en rask

ocb arbetsam qvinna, gift sedän tiera år med en,
soin frän gossåren värit i tjenst bos kapten Nor-
denskans. När de gifte sig, blef bon, på sitt vis,
väl utstyrd af fru Igeldorf. Kapten skänkte bo-
nora timmer tili en rymlig stuga, som uppsattes
pä lialfva vägen mellan Grönskog ocb kyrkbyn.
Mannen var skomakare om vintern; sommartiden
for lian tili sjöss.

Pingstdagen tog Greta Lisa sin yngsta gosse
med tili kyrkan, ty bon tick åka med en bekant
frän berrgården. Den andra lemnades berama
under en gammal inhysesguramas värd, som äf-
ven förmanades att se efter ryssarna ocb elden.
Der bodde nemligen tvä soldatbustrur, bvaraf en
talade liuska. De bakade försäljningsbröd. In-
nan värdinnan for tili kyrkan, bade redan den
ena vandrat af med sin korg på hufvudet; den
andra väntade på det som ännu var qvar i ugnen.
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De hade om helgdagarna god ätgäng på sitt hve-
tebröd bland Jandtfolket pä kyrkbacken.

En timme senare koni en officer ridande ntåt
vägen. Hän säg att tjock rök steg upp frän det-
ta enstaka hus och soin lian äfven kände att der
bakades försäljningsbröd, red lian dit för att var-
na qvinnorna; då varseblef lian eldsläga uppstiga
från taket. Hän band hästen vid ett träd, och
skyndade dit; ingen menniska syntes tili. Hän
ryckte upp dörrn; rök och sedän lägor mötte
honom. Då erinrade lian sig ett fönster på raot-
satt sida, derifrän säg lian, att stngan nti, sedän
dörren kom upp, blifvit temligen fri frän rök.
Hän trodde sig höra ett qvidande i rummet, och
som ingen tid var att förlora, slog hän in nitee-
nä och bröt ut fönsterbägen; med svärighet träng-
de lian sig in genom den tränga öppningen; qvi-
dandet fortfor, hän följde ljudet; i en brädsäng
under taket fann lian en qvinnsperson nastan
sansiös, hän drog henne ned, och sköt henne se-
dän ut genom öppningen; derefter kastade lian
ut ailt hvad hän öfverkom af kläder, husgeråd
och verktyg. Hän sökte tili sluts berga de säng-
kläder hvarpå qvinnan legat och fann ännu en
mensklig varelse. Det var en gosse. Sjelf nastan
qväfd af rök och utmattad af ansträngning, bar
lian barnet uppåt skogen, medan gumman, som
nu repat sig, bergade sakerna liudan elden längre
bort. Nu kom kyrkfolket utraed vägen; med dem
Greta lisa. Ofticern lade det ännu sanslösa bar-
net i hennes arraar. «Jag har gjort hvad jag kun-
nat» sade lian.

Under deras samfälta beraödande kom gossen
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sig åter före, nägra minuter senare, hade lian
värit qväfd.

PS någoii släckning af elden var icke att tanka,
vatten fanns väl tillräckligt, men inga kari. Lyck-
ligtvis var det lugnt, och Iniset isoleradt.

Greta Lisa var mi med sinä barn på Grönskog.
Herrskapet gaf henne tillätelse att vara der jem-
te löfte att hjelpa henne med en ny stnga tili
vintern.

Ilon tackade, men svarade: «För husnim be-
liöfver jag icke ligga herrskapet tili last. Länga
Olle som blef enkling i våras, och sen reste ut
med samraa skeppare sora min Gustaf, bar en
nätt backstnga närä kyrkan. Tili den gaf lian mig
nyckeln, ocb bad mig se efter den ibland; det bar
jag gjort par gånger. Nn tänker jag bo der, och
viti med Guds makt, vara mera aktsam om det
fremmande,' än om vårt eget,» tillade lion tyst
gråtande.

Dctta puminte Nordenskans om npphofyet tili
elden; med några kraftiga kötteder, lofvade lian
gifva an dessa qvinnor på högre ort; de skulle,
sade lian, icke allenast betala skadan, utan äfven
lida straff, med Hera botelser, som ett nppretadt
sinne så lätt läter undfalla sig, men hvilka ej aro
så lätta att verkställa. ■— Likväl var icke Nor-
denskans densarama som lät solen gå ned öfver
sin vrede, så raycket mindre da Greta Lisa an-
märkte: «Hyartill skulle det tjena hans nåd!
De förlorade ju sjelfva allt hvad de förtjenat.
Med vett och vilja skedde det icke, och olyckan
ropar icke för sig. Beskedliga raenniskor voro
de äfven. Jag och barnen fingo mången god bit
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af dein. Utomdess har jag en rysse att tacka för
det att min gosse lefver, oc!i att hvarjehända blef
hergadt: Gifver Gud helaan ocli krafter att arbe-
ta, och stora Gustaf kominer lyckligt ocli vai hera
i höst, gär det allt för sig.» Dagen efter flytta-
de hon tili sin nya hostad.

Yeckan gick förbi otan att Leonna hörde ett
ord ora Feodor.

Ora lördagen sade Nordenskans tili sinä frun-
timmer: «Laga nu en god matsäck i ordning;
vi resa tili kyrkbyn i afton, ocli dröja der öfver
morgondagen. Jag har ännu en gång Inst att va-
ra herre i mitt eget hus, men jag vill ha heder
af middagen.»

Dessa ord klingade sora musik i Leonnas öron;
ja de gäfvo återljiid ända in i hjertat, ty att pap-
pa skulle ha fremtnande, det var säkert, och lika
säkert blir hän bjuden, hviskade hoppet.

Lätt sora en fågel, lijelpte hon den trögtänkta
modren med tillredelserna; man bakade fint brod,
«godrän» och «systerkaka,» hönsen måste släppa
tili af sin hoppgifvande ungdöm, en ny rökt skin-
ka nppskars och proberades. Dessa och andra
goda saker instufvades i vagneh, och klockan ätta
var raan framrae.

«Har ni lust, sä gå yi och se lumi Greta Lisa
finner sig i sitt nya hera,» sade kapten Norden-
skans, sedän hän tagit en litcn «aftonrisp.»

Vid porten träffade vart sällskap tillsamraans
med Feodor och Schalinsky; allt sedän vaguen
körde in på gården, hade dessa gått sora ja
just sora kätten kring het grö.t.

«Vi borde vända ora, oeii be herrarna stiga in,»
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yttrade Nordenskans med vanlig rättframhet, nien
hvaruti röjdes en viss hjertlighet, sedän Jöjtnant
Feodor blifvit tlllbörligt prescnterad af Schalin-
sky. «Men vi ärna göra en liten exkursion hit i
granskapet; gören oss sällskap, minä herrar, och
koramen sedän in pä en sup och en stnörgås.»

En inbjndning mottages merendels alltid sä,
soin den göres, så äfven liär.

Man lenmade kyrkan tili höger, prcstgärden tili
venster, loljde sedän en gängstig inät skogen,
der den förr omnämnda backstngan lag.

Pä sienen, sora utgjorde trappan, satt Greta
Lisa och stickade, närä bredvid sällskapade gos-
sarna med en gris ocli nägra fär, så tama, att
de togo bröd ur barnens händer; göken ropade
i ett af de omkringstäende trädcn. Det var en
liten idyll.

Fåren, som först varsnade vårt sällskap, raka-
de inåt skogen. Vid åsynen af herrgärds-herr-
skapet, steg Greta Lisa npp, yngsta gossen göm-
de sig blyg bakora henne, men Gustaf var icke
blyg; hän hade ofta sett dem. Frimodigt gick
hän att «smälla hand,') och skrapa hakut med fo-
ten, mep fick i detsararna ögonen pä Feodor,
soin höll sig nägot raidan. Gossen gjörade nu
allt annat, och sprang tili raodren. «Mamma!
ryssen är här också, för hvilken du ber Gud al-
la dagar!»

Med nägra varma ord och ett handslag, som sade
ännn mera, tackade Nordenskans Feodor för rädd-
ningen af tvenne menniskolif, och Leonna*?

Har nägon af minä läsarinnor sett en redan
älskad person orasträlad af den sköna gloria, ä-
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delmod och sjelfuppoflfring skänker da, men
också endast då kumien j fatta Leonnas salia kän-
siä i detta ögonblick. Kanske uttalade sig nägot
i den handtryckning, hon följande fadrens exera-
pel, skänkte honom.

Qvällen var långt framliden, och löjtnanterna,
som sett frn Nordenskans gäspa oräkneligt många
gånger, togo afsked vid deras port raed löfte att
infinna sig tili middagen dagen derpä.

Leonnas hjerta klappade högt af fröjd; ty hon
såg att Feodor Tunnit fadrens hifall. Ännu ge-
nom fönstret nickade lian vänligt ät den långsarat
bortgäende, som kastade en blick tili den älska-
des boning. «Sannerligen jag vet hvad jag
skali tanka öin Petter, som alltid förtalar. den
hyggliga karien,» brnmmade lian liksoin för sig
sjelf.

De som älska drömmar, och deras symbolik,
skulle väl gerna vilja kanna dem, som denna natt
gycklade omkring Leonnas läger; men de hade
inga former, endast glädjefulla aningar genom-
bäfvade det sextonäriga hjertat. De rörde blott
det närvarande, framtiden öfverlemnade hon ät
Gud, och snart njöt hon oskuldens lugna veder-
qvickande sömn, ty under hennes säkallade dröni-
mar, lag hon vaken med slutna ögonlock.

Det kunde vara omkring midnatt när hon vak-
nade, och trodde sig höra röster af mestniskor
jemte ett besynnerligt knakande och ruskande
Jjud, men hon somnade snart ifrän alltsammans.

Det första hon kastade sinä blickar nt genom
fönstret, sedän hon stigit upp, gaf henne en för-
klaring öfver hvad hon hört under natten. Un-
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gefär ett stenkast frän deras hus, hade man rest
upp en teraligen stor löfsal. Soldater buro nu
dit ett bord. Alit manskapet uppställdes i rotat
ocli leder af officerarne; det säg nt som de vän-
tat någon, ty alla voro i full uniform ooh de ile-
stas blickar riktades mot vägen som förde dit.

Leonna sprang ned för att be sin mor komina
upp; hon ville ej std allena i fönstret, och mötte
fadren i trapporna. «God raorgon pappa! Hvad
är på fiirde*?»

«Det blir stor parad i dag, min flicka.»
«Stor parad med sä litet folk, pappa, och utan

musik?))

Med ens hördes hästtraf frän vägen och en
klingande fältmnsik; om nägra minuter passerade
chefen och flera officerare, ridande pä utraärkt
vackra hästar, jemte musik och manskap, förbi
deras port och förenade sig med de andra pä
planen.

Officers-korpsen samlades i löfsaln, der en gre-
kisk prest, i sin länga asiatiska drägt, förrättade
gndstjensten; sedän bestänktes alla närvarande,
jemte de förbi defilerande trupperna med vatien
ur ett silfverfat, hvars starka förgyllning glim-
made som eld mot solen.

Det efter hand kommande finska kyrkfolket
stod pä afständ och säg på detta för dem allde-
les märkvärdiga uppträde.O

JL
J.

Nn Ijöd sammanringningen tili deras egen guds-
tjenst och alla skyndade sig dit. Militären sking-
rades äfven; snart skulle man ansett allt för en
dröra, om ej träden stätt qvar. När Nordenskans
med fru och dotter, äfven begåfvo sig tili kyr-



140

kan, sägo de löfträd framför hvarje dörr der nå-
gon ryss bodde. De firade sin pingst: «Löf-
hyddornas liögtid.»

Middagsgästerna bestodo af pastorn med dess
fru och ett par äldre herrar possessionater, som
Nordenskans träffat i kyrkan, äfvensom de båda
löjtnantcrna.

Samtalet vände sig omkring den stätliga para-
den, de vackra hästarna och brunsdrickningen
vid landtmätarbostället, dit öfversten aniändt da-
gen förut.

«Är lians fru och svägerska äfven konina?»
med denna fräga adresserade pastorskan sig tili
Feodor, hennes vis-ä-vis vid bordet. lian låtsa-
de icke höra frägan.

Ilon vände sig då tili Schalinsky, grannen tili
venster: «Det är oss alldeles obekant,» försäkrade
lian, och antog en högst förvånad min.

«Hän sjelf såg ganska hygglig ut, och förde sig
hra, men hurudan är frun? Ilon skall, efter
hvad jag hört sägas, tala temligen god svenska.»
Dessa ord voro så bestämdt riktade tili Feodor,
att hän ej kunde undvika att svara och detta
skedde med en viss tonvigt: «Jag har icke den
aran att känna vår öfverstes fru eller någon af
hans familj.»

«Umgäs löjtnantcrna icke i hans hus*?» frågade
prestfrun för^ndrad.

Feodor var ifrigt sysselsatt med sin vackra
granne, för att höra pä annat öra.
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Schalinsky tog en egen min, men svarade se-
dän skämtande: «Hvad ha vi snbalterner för an-
spräk att närmare nmgäs i chefens luis. Vi kan-
na hvarandra; men endast i tjensten. Vi göra
vara uppvaktningar och dermed väl.»

«Na annorlunda gick det tili hos öfverste Dnn-
kers, der jag var som ogift,» utbrast frun. «Hän
gaf både frukostar och middagar, der alla hans
offieerare, räknadt från den första tili den sista,
voro bjudna, och alltid voro hans fruntimmer
närvarande vid bordet. Br öfverste förlåt mig
det mäste vara en sraulgrät.» -

«Förlät, jag förstår ej sista ordet.»
«Det betyder snäl —»

«Ah! Det är lian icke, nog hedras vi äfven nå-
gongång med en bjudning, men inga fruntimmer
aro närvarande.»

Leonna, ehuru oerfaren, insäg likväl det undvi-
kande i deras svar, och för att bry Feodor sade
lion, likväl sä att ingen annan gaf akt derpä:
«Öfverstinnans syster syntes ej vara kusin Feo-
dor alldeles obekant, ni studsade vid hcnnes mö-
te hos Smitts i vintras.»

Hän rodnade lätt: «Menar kiisin Leonna den
person, som vann inträde der nnder denna be-
näraning, så har jag väl sett henne förut, men
känner henne blott af ryktet.»

Leonna ångrade, litan att veta hvarföre, det
hon sagt.

litan sökt anledning, och litan att ädraga sig
nägon nppmärksamhet, blefvo Feodor och Leon-
na mer än en timme för sig sjelfva i salen; ty
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efter kaffet hade de äldre herrarna slagit sig ned
vid ett spelbord i ett mm, de båda fruarna pra-
tade tillsammans i ett annat. Vära unga tre ro-
ade sig först med en kortlek: Schälinsky var en
tnsenkonstnär; men, lian utkallades snart af sin
«passopp» och när lian återkom, trälfade hän
alla sä, som hau lemnat dera.

Äfven Leonna ocli hans vän stodo ännu allt vid
Samina fönster, men hennes hand hvilade i hans,
och blickarna, de hade ett helt annat nttryck!
med en dcn vackraste purpur på panna och kind,
drog Leonna undan sin hand och skyndade ut;
Feodor tryckte vännens hand med ett sakta, men
uttrycksfullt «tack!»

De skiijdes sent. Nordenskans, belåten med
sin dag, anmodade de båda löjtnanterna att snart
helsa på vid Grönskog.

Detta kunde likväi icke ske förrän nasta sön-
dag, när paraden var förbi. De inträffade mid-
dagstiden.

Leonna säg med allt högre glädje, huru upp-
rymd och treflig fadren blef i uragänget med
«sinä unga bröder.» Det var något, som åter-
förde honom sjelf i det förflutna.

Yärt lilla sällskap hade för att njnta af det
fria, suttit nte på den med doftande rönnträd
omgifna trappan. Feodor hade underrättat dem,
att hans far var död, sedän mer än ett är; att
hans mor njöt pension, och ärnade under denna
sommar resa tili sin födelseort, Hamburg, der en
syster ännu lefde. «Jag hoppas» tillade hän, «att
mitt bref ännu skall träffå henne i vårt fordna
hera. Jag skref för några dagar sedän, dd jag
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ännu ej visste, hvilken lycka skulle hända raig.
Kun de jag ej underrätta lienne om raitt intres-
santa granskap och den vänskap, hvarmed jag här
omfattas?»

«Ett grannskap soin alltid skall glädja sig öfver
herrarnas besök,» srarade Nordenskans vänligt,
<anen apropos af bref sä mäste ni ursäkta mig,
god’ vänner. Jag bar ett ganska angeläget, soin
måste expedieras, budet far tili staden i afton.
Jag öfverlemnar er åt minä fruntimmer så länge.»

Leonna föreslog att visa dem trädgården. Fru
Nordenskans följde icke med.

Aldrig liade denna trädgärd, der lion kände
hvarje träd, buske och planta, visat sig i det för-
delaktiga ljus, som nu, da lion vandrade der med
den älskade.

Hennes rena själ kunde knappt fatta, att en
högre lycka skulle finnas, än att sä der hand i
hand få vandra med honom i sitt barndomshem.
Schalinskys närvaro brydde henne ej, hän yar ju
Feodors vän, alltså ägde hän ju rättvisa anspråk
pä hennes vänskap och förtroende.

Njuten denna stund af ren oblandad sällhet, j
unga älskande! innan solen gätt ned, faller eii
droppe malörtssaft i er glädjebägare.

Mot aftonen sutto de åter pä trappan, sedän
de förtärt en Jandtlig «aTtonvard.»

Hästen var redan förespänd och Schalinsky ha-
de två gänger manat på afresan, då en kari kom
ridandes, hvilken sedän, med hatten i hand, nai-
kades trappan, helsande frän befaliningsman. «Hän
koin redan i middags» fortfor hän, «och skulle
sedän resa hit; men jag vet ej hvad som «falle-
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rat,i> ty se’n befallte lian mig spänna ifrån oc!i
rida hit raed det här brefvet.))

Nordenskans bröt sigillet, brefvet innehöll ej
ett ord, endast bjudningskort tili brölloppet Jo-
liannedagen.

Utan att rätt göra sig redo livarföre, kändes
det liksoin en sammuvind dragit förbi, alla blef-
vo mer eller rnindre förstämda; utan att vexia
många ord, reste herrarna bort. De andra sutto
tysta en stund. Nordenskans gaf sig luft genom
några nttrycksfulla hm! Hm! «Bröllopsdagen blir
säledes ora thorsdag, hm!» sade hän vänd tili
sinä fruntimmer. «Vi mäste ha några dagar på oss,
ty alla tre behöfva vi nägot nytt; i morgon afton
resa vi. Jag tar skjuts, och vi resa genom nat-
ten, för svalkans skull. Laga er således i ordning!»

Utan att uppehålla sig, genomreste de kyrkbyn;
vid högvakten trälfades Feodor. Hän var icke
bjuden på brölloppet, men väl Schalinsky, och
ännu en annan af kamraterna, bekant i Smittska
Iniset. En ryckning på axlaxma var Nordenskans’
hela raen uttrycksfnlla svar.

Om onsdagen kom herr Smitt tili deras logis i
staden, för att, som hän sade, fä vara en stnnd i
Ingn hos sinä tillkommande slägtingar, ty hemma
iios honom var ett förfärligt väsende, «der vän-
des npp och ned på allt livad som finnes i hn-
set,» klagade hän, «och ändå lår jag icke ha det,
som jag vill. —»

«På min dotters hedersdag,» fortfor hän, «ön-
skade jag se alla minä bekanta tilisamman. Vi
hade kunnat sätta npp ett täit på gärden, som är
stor nog, ehuru en löfsai äfven är der. Ungdo-
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meri hade då kunnat roa sig och dansa i salen;
men pass pa, det behagade icke fästmannen
och således Icke bruden heller.»

«Apropos af dans och ungherrar» inföll Nor-
denskans, «skall jag säga bror, att hvarken löjt-
nant Schalinsky eller Boldakotf kurnia ha den ä-
ran att komina.»

«Det var ledsamt det men Karlowitsch kom-
mer väl hän?»

«Hän? hän är ju alldeles icke bjuden.»
«Ta mej tusan d—r, blef hän icke det. e-

huru Petter var topprasande fördenskull. Bror
skall benäget ursäkta min hetta, men då bröl-
loppet stär i mitt hus, och på min egen be-
kostnad, bör väl jag ocksä ha ett ord i laget ora
bjudningen. Mer än ett halft är har Feodor
Karlowitsch bott i mitt hus, och alltid uppfört sig
väl. Jag gaf derföre icke vika för Petters kapri-
ser, utan skickade invitationskort ät alla tre löjt-
hanterna. Det berodde visst på dem, om de vil-
le komma eller ej, men höflighet måste vara.»

Soin Petter var hans son, lät Nordenskans sa-
ken falla.

Huru det tillgick vid brölloppet derom säger
jag ingenting, utan hänvisar dem som önska veta
det tili fru Snabbeck.

Åtföljda af herr Smitt och Hedda, reste unga
paret tili sitt hem, pä sanana gäng som Grön-
skogs herrskapet; de inträffade fredags aftonen.

Leonna. 5*
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Efter en timmes nppehäll fortsatte sisinämnda re-
san tili Grönskog. Schalinsky moite dem på vä-
gen; utan att vexla ett ord, helsades blott i för-
bifarten.

Leonna, som satt baklänges i vagnen, gjorde sin
fader uppmärksam på att hän ännu stod der och
såg efter dem, med en förundrad uppsyn.

«Det kan jag besitta mig icke hjeipa,» svarade
lian, «lumi kunde jag tala vid en menniska, som
jag sä nyss försäkrat alitid vara väikoramep i mitt
hus, och den jag likväl icke kan se hos mig i
söndag tillika med de andra, när jag icke kan
hjuda Feodor, utan att upplefva forargelse genom
Petter. Det får gå denna gäng! men sedän lof-
var jag, Petter skall stå mig tili svars för sitt
«barocka» uppförande mot en person, som är om-
tyckt af alla andra. d

Enligt löfte tog hän äfven vid första lagliga
tillfälle Petter i förhör, men vann ingenting der-
med. Benne ville ej ingå i nägon förklaring,
men det var nog af, mente hän, att lian för sin
del aldrig tänkte bemöta honom annorlunda ännu.

När fadren meddelade honom löjtnantens fa-
miljenamn; svarade Petter att hän icke trodde
ett ord; det var endast en hopspunnen saga, och
varnade sin far i anseende tili Leonna.

Nordenskans litade visst icke på sonens syn-
bart partiska omdöme, och ville, för sin del, icke
ändra sitt uppförande mot löjtnanten. Likväl blef
deras umgänge mindre otvunget, ty uppmärksam
blefven genom Petters framkastade varning, såg
den i sådana, fall eljest icke skarpsynta mannen,
att en lifligare kansia, än vanlig bekantskap, ytt-
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ra4e sig både hos Feodor och Leonna. Icke nog
nied de ledsamheter Petter skulle väcka, om en
sadan förbindelse koin i fräga, hyste Nordenskans
den önskan, att fa hellalla sitt barn på hemorten.
Detta gjorde honom försigtig. Yid deras allt me-
ra sällsynta besök pa Grönskog, var antingen far
eller mor närvarande, utan att lemna de nnga
allena. Likväl voro dessa öfvertygade om hvar-
andras känsior, ty kärleken bar ett schifferspräk,
ofattligt för andra.

Deras ankomst liade likväl alltid en välgorande
veikan på Nordenskans’ lynne, och alltid yttrade
lian oförstäldt sin glädje när de händelsevis sam-
manträffade.

Sommarn led, hösten nalkades; slägten umgicks
föga; när Leonna nägon gång var med sinä för-
äldrar tili kyrkan och tillbragte eftermiddagen
hos sin bror och svägerska, hade hon blott i för-
bigaende helsat på Feodor, och genom Scha-
linsky, som dä alltid gjorde visit, fått en hels-
ning, eller nägra kärleksfulla ord af hans hand.

De allt mera sällsynta besöken hade alldeles
npphört, ty nya rekryter ankoramo dagligen, sora
skulle inöfvas; tili och med söndagarne voro upp-
tagna dermed.

Familjen Nordenskans skulle en eftermiddag på
ett fadderskap hos en rusthållare, boende en half
mi! på andra sidan om kyrkan neråt skärgården.
«Gamla frun» blef likväl lieminä, hon hade en tid
värit hvad folket så träffande benämner «häng-
ejuk.» Vagnen var i olag och Leonna for med
fadren i schäs, först tili brodren, der de skulle äta
middag, derifrån skulle de följas ät tili Löfsala.
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Hedda Sraitt hade dagen förut kömmit hit ut,
nien hon var ej inbegripen i bjudningen; äf-
ven sade hon sig vara så trött efter åkningen
på en bondkärra, att hon var ganska nöjd att
bli herama.

Innan de reste, gick Leonna npp i sitt rum.
Hon såg Feodor gå förbi uppät planen, men hän
såg icke npp. «Hän vet icke att jag är här,n
tänkte hon, och gaf honom tecken raed en röd
schalett, sora hon höll i handen. Dä öppnades
nedra fönstret raed buller. Feodor såg sig ora,
helsade höfligt, men kalit; ovillkorligt kastade
hän äfven en blick uppåt. Hän säg henne; hans
blick och rodnad talade tillräckligt, men hän
såg sig observerad, och fortsatte sin gäng.

Nägra ögonblick sednare såg hon honom tala
vid Schalinsky, hvarefter denne skyndsamt begaf
sig nedåt.

I tanke att gå ner, mötte hon i trapporna Hed-
da, soin berättade att hon genom fönstret hel-
sat på Karlowitsch. «Svåger och Maria voro ic-

ke inne och så passade jag på,» sade hon. «Tyc-
ker du ej sora jag Leonna, att det är synd och
skatn, när man måste liksom stjäla sig tili en
helsning af en bekant menniska.» Leonna qväfde
en suck. Hedda fortfor: «Om jag nu under det
ni är börta, kan trälfa honom eller Schalinsky,
skall jag be dern passa på i morgon, så gå vi
båda upp dit tili backstugan på andra sidan kyr-
kan. De kunna gå dcn andra vägen dit. Vi träf-
fas der och fä då prata bort en stund med dem,
menar du inte,» tillade hon med ett illparigt
småleende, «att jag vet, att du och Schalinsky
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aro vänner. Jag tillstår, att jag misstänkte dig i
början för Karlowitsch, men sedän jag varseblef,
harii den förra i sist, när jag var här, smog dig
en biljet i handen, bar jag ändrat tankar.»

Leonna rodnade; detta bekräftade Heddas för-
mödan, och gjorde den tili visshet.

«Nej, goda Hedda, ett sädant raöte vore opas-
sande,» svarade Leonna. «Ebuni roligt nog,»
tillade hon sedän, när hon säg, burn illa anmärk-
ningen upptogs. «Vore Greta Lisa hemma, gick
det nog för sig, men hon var in bar i dag, när
vi kommo bit, för att säga tili, att hon med båda
barnen reste tili staden, i afsigt att, träffa der sin
man, och att hon blir borta i flera dagar.»

»Det är sannt, men jag vet ocksä, att hon gaf
dig sin stuguyckel, när hon hörde att du ärnade
för min skull dröja här nägra dagar. Du lofvade
ju, att i raorgon se efter gossens grönsiska. Alit
det der hörde äfven bäde svåger och Maria. Du
ser huru allt går som det vore smordt,» sade
Hedda skrattande.

«Afgör ingenting, goda Hedda, vi fä talas vid
i morgon. Pappa väntar mig.»

«Och en viss löjtnant äfven, ser du!» Hedda
hade rätt, ty Schalinsky talade vid Leonnas far
pa gärden, när hän sedän hjelpte henne i schä-
sen, smuglade hän behändigt ett hopviket papper
i hennes hand. Hedda, som stod bredvid, syntes
ingenting märkä; men Leonna, som kände huru
hon sjelf rodnade, vände sig hastigt bort. Närhon sedän vid en krökning af vägen såg sig tili-
haka, stod Hedda qvar pä gärden och talade vid
löjtnanten.
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Sedän de lemnat prestgården tili venster och
farit ett godt styckc litat landsvägen, togo de af
åt en vacker skogsväg, som förde tili Löfsaia.
Ilär mötte de oförmodadt Feodor; hau red en
vacker eldig häst, tillhörande majoren. Feodor
fick ofta begagna den pä smä promenader, ty lian
var en utmärkt skicklig ryttare.

Hän helsade och höll in tyglarna, emedan lian
såg att kapten Nordenskans äfven var sinnad att
stadna, för att säga honom nägra ord, sedän den-
ne först sett sig om.

Befallningstnannen med sin fru hade lemnat sig
ett längt stycke efter, men mi kom hän med ens
körandes, och det med en sadan fart, att Leonna
skrek tili af skrämsel, dä hon vidrördes af deras
häst. «Det är ingen tid att prata bort,« sade
lian, och gaf ryttarens häst ett slag af pisksnär-
ten, sora (med eller utan afsigt, är svårt att af-
göra) äfven slog af dennes mössa. Hästen, lik-
soin ömtälig för skymfen, stegrade sig, och
Feodors ansigte öfvertäcktes af vredens mörka
färg. Hän höjde redan handen för att med rid-
spöet hämnas den skyraf lian lidit, när en blick
på Leonna kom honom att sänka den. Skickligt
tog hän upp sin mössa med sitt ridspö, och se-
dän lian kastat en blick af det djupaste förakt på
sin ovän, red lian bort i sporrstreck.

De andra fortsatte äfven resan. Fadren allde-
les förblulfad öfver sonens vilda otillbörliga npp-
förande. Leonna satt blek och darrande. Petter
antog väl en stolt, men ingalnnda friraodig npp-
syn 5 ty allt som eftertanken efterträdde ögonblic-
kets uppbrusning, började Lan besinna, att ora
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löjfnanten vore lika hatfull som lian sjelf, delta
tilltag kunde lör honorn hafva de vådligaste följ-
der. Hän liade på öppen väg förgripit sig pä en
officer. Äfven vittnen funnos. Hans fru gjorde
honom äfven uppmärksam på tvenne soldater, som
plockade svampar i skogen; de voro sä närä vä-
gen att de nog kunnat se tillgängen.

Petter låtsade väl sedän ora ingenting, men
undvek fadren; ty dennes blickar lofvade honom
en skarp lexa. För att imdvika denna, och tili
en hörjan halia sig nndan, föregaf hän en resa i
tjenstegöromäl tili en by några mil derifrån, och
for sarama afton hort med en af gästerna, hvars
hem låg åt detta håll. Hans fru erhöli en af
gårdens drengar tili kusk på äterfärden.

När Feodor återkommit tili sitt hem och lem-
mit från sig hästen, uppsökte hän Schalinsky.
Om fä ögonblicfc skulle exercisen äter begynna.

Schalinskys glada ansigte förkunnade goda ny-
heter, Feodors idel storm och oväder. Den för-
re, som kände vännens något häftiga lynne, an-
såg det vara bäst att, läta det brusa ut. Hän bad
honom berätta hvad soin händt.

Detta skedde; Feodor sade, att endast Leonnas
. närvaro afhallit honom att tukta den oförskämde;
nu ville hän tvinga honom tili offentlig afbön ge-
nom att läta arrestera honom, ty äfven Feodor
hade varseblifvit soldaterna, sora kunde tjena tili
vittnen; men slutade med att anse en «så rä, så
obildad lymmel» under sin härad, i synnerhet då
hän derigenom sårade lians anhöriga, som på In-
tel sätt rådde för hans uppförande.
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Schalinsky delade helt och hället denna sednare
åsigt af saken, och oratalade nu, huru bchändigt
lian under brodrens ögon lemnat Feodors biJjet i
Leonnas händer, hvarnti denne bad ora nägra ö-
gonbiicks samtaJ, medan hon var här.

«Nu känner jag äfven att hon dröjer här några
dagar» fortfor hän, «men osäkert vore ändå huru
den i brodrens närvaro så försagda flickan kun-
nat åstadkomraa ett möte; men en tredje person
har blandat sig i saken, och nu går den hra.»

«Var tydligare, jag förstår dig icke. Hvilken
tredje person 1?»

«Hedda Smitt.»
«Henne vill jag ingenting, hon erhäller aldrlg

mitt förtroende.» Feodor vände sig missnöjd ora
för att gä. Den andra qvarhöli honom.

«Också icke mitt, det kan du lita på; men väl
kunna vi betjena oss af henne för att uppnå vårt
ändamål.»

«Pä hvad sätt då?»
«Jo ser du, Hedda har ingen aning ora ditt

och Leonnas förhällande. Tvärtom anser hon mig
att vara den, fröken gynnar; ty hennes spione-
rande ögon ha sett mig srayga papper i frökens
hand. Detta har hon sagt mig sjelf. Hon är myc-
ket ledsen öfver Petters nppförande raot dig, och
tror, hvad tycker du väl, att detta är för hennes
skidi. För att nu bevisa dig,» tillade lian skrat-
tande «att hon ej delar svägerns åsigter, och för
att skaffa sig och Leonna någon förströelse, lof-
vade hon sjelfraant öfvertala fröken att kornina
med tili den hustruns koja, hvars 'gosse du räd-
dade raidan elden .... Der kunna vi trälfa dera
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i morgon. Hedda vill bara veta, hvilken tid vi
kurnia möta dem der.»

«Men lumi kan jag i hennes närvaro få tala
med Leonna*?»

«Ja deri består egenteligen kolisten. I förstone
raaste du litet gyckla ocli göra dig litet tili för
Hedda, under det jag talar med Leonna. Känner
jag då mamseli Hedda rätt, blir hon blind på
begge ögonen, och du bar vunnet spel.»

«Detta spel förefaller mig visst lumpet, men
hvad skall man göra, nöden bar ingen lag,» sva-
rade Feodor. Ett solisteri, hvarmed menniskorna
vanligen betäcka sitt lättsinne.

Andra dagens förmiddag satt Hedda vid det
fönster, som låg närmast ingången tili planen och
stickade. Fönstret stod öppet, ehuru Maria, som
satt vid ett annat, påstod, att det var drag, samt
bad henne draga igen det. Sent omsider syntes
Hedda vilja efterkomraa systerns önskan, men se
der, föll garnnystanet ut; Jyckligtvis kom Scha-
linsky gäende, bon mäste ropa an bonom, för att
be bonom taga upp det. Alit det der var ju så
enkelt och naturligt.

«Skall löjtnanten nu äter ut och bandskas med
sinä dumma rekryter*?» frågade hon, sedän hän
äterlemnat nystanet.

«Det förstås, Karlowitsch och jag få nu bälla
ut i två timmar,» svarade hän.

«Ni ha då vissa timmar för detta träk?» Hed-
da blinkade.
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«Hur vore det eljest, bäde vi och folket blefre
i annat fall uttröttade.o

«Kommer turen tili er bäda äfven på efter-
middagen"?»

«Naturligtvis.»
Hedda biinkade änmi mera, ocli visade osedd

af sin syster ät den sida mötesplatsen låg. «Vid
hvilken tid?»

«Frän klockan fera tili sju,» och hän skyndade
bort.

Maria förebrädde systern dess opassande fråg-
vishet, i saker som ej det ringaste rörde henne.
Hedda svarade knotande: «Det är dä aldrig vai,
bure man sig aldrig så förnuftigt åt. Leonna och
jag önskade i dag gä litet ut för att hemta frisk
Inft; med detsamma ville hon se efter gossens
grönsiska, soin du sjplf hörde henne lofva Greta
Lisa i gär. Och då jag vet att du och svåger ej
vill, att nägondera af oss hvarken Leonna eller
jag skall tralfa löjtnant Karlowitsch, ville jag ve-
ta när de voro upptagna af sinä göromål. Nu
erfor jag genora minä opassande frägor, att vi
i hela två tiramar aro säkra för dem.»

Saken föll, men om Maria värit misstänksam-
mare denna gäng och mändre närsynt, hade hon
sett löjtnanterna i verksamhet på planen från tre
tili fera, eluiru de höilo sig på så Jångt afstånd
som raöjligt.

De inkast, Leonnas grannlagenhet och rnedföd-
da kansia för det passande gjorde raot ett så-
dant möte, måste nu ge vika för nödvändigheten.
Först villrådig genorn Feodors enträgna önskan
att lå med henne öfverlägga nägot, som rörda
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bådas framtida vä.l; sedän den fatala händelsen
på vägen. Hon raaste träöa honoin, for att före-
komraa alla svära följder för brodern; följder,
dem fadrens yttrande gifvit henne anledning att
frukta; väl kunde lion ej tilitro Feodor en sadan
hämdlystnad, men förmiftet hviskade dock tviflan-
de; «du känncr ju lionom så litet ännu.»

De båda flickorna vandrade säledes på utsatt
tid tili den läga, torftiga, men snyggt hälinä stu-
gan. Leonna besörjde genast ora fogeln, gaf den
harapfrö och vatten, och satte sig sedän med
hufvudet lutadt' raot handen vid bordet, nnder
det att Hedda frän flera håll spejade efter- de
väntade. När de inträdde genora den låga dör-
ren, öfverfölls Leonna af en darrning. lion stod
der blygoch förlägen, dä Hedda dereraot lielt
glad och ogenerad gick dem tili mötes. Det lag
en viss vana i hennes uppförande.

Genora Hedda och Schalinsky kom ett samtal i
gång. När hon herättade att svågern icke köm-
mit hera frän fadderskapet, och efter hvad hon
hört, kanske dröjde borta i flera dagar, vexlade
herrarna leende, men högst uttrycksfuila blickar
emeilan sig.

Leonna tog då tillfället i akt, och sade att hon
just kömmit hit, för att säga huru högelägen miss-
nöjd hennes far var öfver nppträdet på Jandsvä-
gen. Hon bad löjtnant Karlowitsch tro att det ej
var sä illa raent af Petter som det såg ut.

Feodor sade sig hafva glömt hela saken, och
bad henne alldeles icke oroa sig. Hans belöning
var en ora och tacksam hlick af henne.

Schalinsky raaste tillfredsställa Heddas nyfiken-



156

het, som ej hört nägot om det förefallna. «Det
vore lyckligt om befallningsman Nordenskans all-
tid, liksom den gängen, hade försoningens engel
med sig,» yttrade hän småleende.

«Försoningens engel 1?» frägade Hedda, sora ej
begrep honom, «försoningens engel! det lär va-
ra Maria det, som löjtnanten ger ett så vackert
naran 1? men ingen vet bättre än jag, huru litet
hon förtjenar det.»

Hedda hade, Leonna ovetande, tagit med sig en
ilaska vin och nägra glas, och städade nu fram
det på bordet. När den skälmska Schalinsky an-
raärkte huru väl det klädde henne att vara vär-
dinna, fjeskade hon mer än nödigt var. När
Leonna önskade sig vatten för att uppblanda sitt
vin, tillböd Hedda sig att herata det frän en käl-
la, några stenkast derifrån; Schalinsky följde hen-
ne, och gaf Feodor en betydande vink.

Hvad Leonna nn erfor bekräftade hennes oro-
liga men obestämda aning, regementet liade fått
uppbrottsorder att marschera tillbaka inåt Ryss-
land. Hvilken dag de skulle bryta upp, kände
ännu ingen; de voro ingen stund säkra, och äter-
seendet stod i Försynens hand. De borde såle-
des nu öfverenskomma om säkerhet för en bref-
vexling men nn äterkora Hedda med
vattnet, oaktadt Schalinsky genom sitt gyckel, sökt
uppehälla henne i det längsta: genast nppfattade
hän orsaken tili de älskandes betryckta sinnes-
stämning, och började tala om deras törmodade
s n ani aflägsnande frän orten, men på ett sätt,
egnadt att lifva de älskandes förhoppningar.

Med den honom egna vältalighet, talade hän
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om den smärta mången af dem sknlle lida, som
här lemnade kara och älskade föremäl : defta
skedde endast med korta, lätt skuggade drag,
men lifliga voro de färger, hvarmed lian mälade
återseendets glädje, de akulle äterkomma och med
stolthet nedlägga sinä eröfrade trofe'er för de
älskades fötter, subalternbojorna vore dä affallna,
och hröstet kanske prydt af ordnar och hand.

Feodor tvingade sig äfven att synas mnnter,
men det ville ej lyckas, och Hedda var den
som höll honom räkning derför. «Efter vi så
snart komina att skiljas, så låtom oss trälfas sä
ofta tillfället medgifver. Vilja herrarna åter möta
oss här vid samma tid som nu i raorgon*? men
det lär icke låta göra sig,» tillade hon vid när-

roare eftersinnande.
«Jag ville just anhålla om denna godhet» sva-

rade Feodor; på en uppmanande vink af sin van.
«I morgon kunna vi äanu disponera om dessa
timmar, sedän är det mera osäkert.»

«Ack herre Gud!» ropade Hedda helt betagen
af tonen i dessa ord. «Så snart bryter ni väl
icke npp härifrån*?!»

«A nej, men göromälen hopa sig,» genraälte
Schalinsky, «men hvad är det som kan hindra
damerna i morgon*?»

«Det är ju lätt för er att gissa,» svarade Hedda.
«Öfversten och hans fru gifva en bal åt grannar-
na häromkring; ehuru bjudningen tili dansen sker
i ingeniör A—s namu, hvars fru var i staden och
gjorde stora upphandlingar. Jag lofvade henne
då, att komma ut; Maria och jag följas ät, ty
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bjudningen skedde medan Petter var hemma, och
lian antog den»

«Da vore det oartigt af oss, att liindra raam-
gell Hedda från ett så interessänt nöje,» inföll
Feodor något förhastadt. «Men ärnar I’röken Le-
onna sig äfven dit‘?»

«Nej,» svarade hon. «Yi ha aldrig haft något
nmgänge der i luiset, och det gläder mig rätt
mycket att vi icke biifvit bjudna; ty detta nöje
är mig ganska likgiltigt.»
t, Feodors blick uttryckte mera än ord.

herrar officerare mäste väl dit, och då
rakas vi. Huru skulle det eljest gå med dan-
sen“?» skämtade Hedda.

«Yi aro alla, utom den vakthafvande, inviterade
pa the' hos öfversten 1 morgon afton, och måste,
om också blott pä en stund, infinna oss. Äfven
jabi. men ja g är icke road af dans den här
årstiden,» tiiiade Feodor med tonvägt.

«Sommar och vinter, höst och vår, allt är det
lika för mig,» försäkrade Hedda. «Men hvem vet
ända,» tillade hon viilrådig, «kanske ingen balre-
sa biir af'för mig heller, då ställer jag en löf-
ruska i hörnfönstret åt planen tili, och vi infin-
na oss här på samma tid som nu.»

«Hvilken intrigmakare har ej gått förlorad’, när
Hedda bief qvinna?» skämtade Schalinsky, när
vännerna derelter arin i arm togo omvägen kring
kyrkogarden, medan fiickorna gingo den vanliga.

«Sannt, och jag ville önska att Leonna hade en
del af hennes uppfinningsgåfva, då skulle jag nog
träffa henne allena.s
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«Du menar Täi blott för detta tillfälle; ty be-
vare dig Gud för en sädan hustm! ty när hon
en gång npphörde att iutrigera för din skull,
gjorde lion det säkert för andra.»

Feodor skrattade; kallade honora för en filosof
ntan skägg. Schalinsky försäkrade ganska allvar-
sarat, att filosofin, det vill säga förmiftet, ingalun-
da bestär endast i skägget.

Ingen astronom kunde ifrigare kika efter en
nyss upptäckt komet, än Feodor efter löfruskan i
det af Hedda utmärkta fönstret; men alltid för-
gäfves. Yännerna intogo redan sin middag, ooh
spräkade ora deras felslagna förhoppningar.

Da inträdde en ordonrians, sora anmälte, att
den vakthafvande officern insjuknat och Schalin-
sky„ den närmaste i ordningen, skulle intaga hans
ställe.

«Farväl både rendez-vous och soupd! mi får
du gå allena,» sade lian och knöt på sig skärp
och ringkrage.

«Af det första blir det ända ingenting,D yttrade
Feodor misslynt. «Men såg du hvem sora körde
in på deras gärd; förmodligen var det brodrenl»

«Jag vet icke,» svarade den andra och gick.
Feodor gaf sig äter ut på planen, men ingen

oliyeqvist vinkade sin fridshelsning tili hans stor-
mande hjerta. Vid fyra tiden, såg hän tvenne
fruntimrner resa bort i hvar sin schäs. Hedda
med sin syster, tänkta lian. Leonna har nu visst
icke mod att gå allena tili kojan, men så framt
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brodren icke är hemkommen, kan jag väl kanske
trälfa henne i afton ändå, om ocksä blott för att
lemna henne ett bref. Lifvad af detta hopp, lät
hän manskapet göra venstersväng och marschera
upp närmare tili boningshuset; då såg hän det
ominösa fönstret stä öppet; en hvit fruntimmers-
arm syntes tillika med en stor löfqvist; det såg
ut som armens ägarinna ifrigt jagat ut en insekt.
Sedän slogs fönstret hullersamt igen, och den
«talande qvisten» ställdes mot glasrutan.

Hvera var gladare än vår Feodor, sora snart
såg skymten af en ung qvinna långsamt vandra
den väg, som förde tili mötesplatsen. Ingen af
hans rekryter längtade mera än hän efter be-
frielsetimraen. Den kom, och hän skyndade an-
dra vägen.

Stugans dörr stod öppen. Flickan, med en li-
ten svart duk knuten om hufvudet, stod der fram-
me vid fönstret och pysslade ora fogeln i hiiren,
liksoin omedveten att nägon kom in. Feodor
nalkades tyst, och lade sakta handen för hennes
ögon. «Hvera är det?» frägade hän.

«Löjtnant Karlowitsch.» Hon vände sig hän
såg Hedda!

Oangenärat öfverraskad, vägade lian ej läta mär-
kä sig. «Ni är allena?» frägade lian.

«Ja, och äfven löjtnanten? Är Schalinsky icke
med?»

«Nej. Hän blef kallad på vakt. Men fröken
Leonna? Har hon farit pä dansen? Var det verk-
ligen hon som åkte bort med er syster?»

En ögonblicklig förlägenhet spordes i Heddas
drag, men den försvann genast och hon svarade
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sedän fermt: «Ja visst reste hon bort med sy-
ster Marie.»

«Och marasell Hedda? Ni reste icke ni, som
kom ut pä landet bara för dansens skull?»

«•lag nppoffrade gerna delta nöje för att göra
cr tili viljes,» sade lion och räckte honom han-
den. «Ni syntcs ej gilla sällskapet, och dansa fär
jag nog en annan gäng.»

Säg sjelf värde läsarc, var icke ett sädant ytt-
rande frän en llickas läppar, srnickrande för en
ung mans egenkärlek, och Feodor kunde ej läta
hli att tacksamt trycka den mjuka handen i sin.
Den tanken att Hedda, den lättsinniga Hedda, för
hans skull försakat ett henno sä kärt nöje, och
Leonna antagit ett, som hon sjelf sagt vara tien-
ne ganska likgiltigt, gjorde att i ett ögonblick
som delta, då hans hjerta svällde af harm öfver
gäckad förhoppning att, säga vi, Hedda syntes
honom i längt fördelaktigare dager än nägonsin
tillförene. Ilon vann äfven derigenom, att en viss
förlägenhet, en aning om det oratta af hennes
beteende, den hon ej kunde dölja, borttog det
vanligen fria i hennes väsende, ätminstone för
ögonblicket.

«Lät mig ställa fram en litcn aftonvard, den
kan behöfvas,o sade lion återtagande sitt vanliga
sätt. «Ty jag bar, nppriktigt sagdt, ingen raiddag
ätit i dag. För att undvika att fara med, sade
jag mig vara illamäende och gick icke ur mitt
rum, förrän de voro borta; då lade jag tillsam-
man nägot smått som jag trodde kunde sraaka
löjtnanten och Schalinsky, ty sällskap ger bättre

Leonna. 6
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aptit.» Och mi satte hon fram ost, skinka, sraör och
bröd • kokade sedän upp vatten tili toddy, sora
hon väl i förstone ville att löjtnanten ensam skulle
dricka; men hon öfvertalades lätt att göra sällskap.

Nu är det bäst att lernna dera, för att se oss
om efter Leonna, soin tyckes för ögonblicket vara
alldeles glömd af Feodor, dä cnsamheten, den
hetsande drycken jemte den hastigt inbrytande
skymningen ty luften var dimraig och dngg-
regn löll, gjorde honom allt förtroligarc med
sitt oförsigtiga sällskap.

Den soin, i likhet med Feodor, tror att Leon-
na farit på den omnämnda tillställningen, gör den
goda Hiekan inycken orätt.

Den förestående närä skilsmessan, på, hvera
vet, huru lång tid hade lios henno tillintet-
gjort hvarje liten betänklighet, att ännu en gång
möta sin älskade Feodor; ora äfven Hedda ute-
blifvit, hade hon tagit ett af grannarnas barn med
sig, en attaärig gosse. Detta sällskap ansåg hon
äfven långt önskvärdare än det andra, hän skulle
ej förstätt ett enda ord af ett samtal, fördt på
ett fremraande spräk, och sedän hade hän bnrit
hera fogelburen, hvarigenom hon betagit bäde sig
och i synnerhet Hedda hvarje förevändning tili
att besbka stället. Så tänkte hon, men ödet vil-
le annorledes.

lledan under det hon åt frukost, hade Hedda
klagat sig illamående: «Jag vill gå och lägga mig
en stund, så går det väl öfver,» sade hon. «Ej
för myeket godt ville jag bli herrana från balen.
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Jag tycker hvad det skall bli roligt.» Sä talade
lion då, men närmare middagen koin lion ned tili
de andra nied ombundet hufvud och blossande
kinder, klagade öfver stark feber, livarpå ingen
tviflade soin säg henne. Ilon sjelf syntes vara
nastan förtviflad öfver att måsta bli lieminä.

Maria och Leonna förtärde sin middag på ta
inan hand. Maria sökte smått öfvertala sin svä-
gerska att kömmi med sig, när en schäs hördes
komina inkörande på gården. I tanke att det var
Petter, gingo de ut att mottaga honom, men det
var drcngfogden frän Grönskog, med underrät-
telse att Leonnas raor om natten insjuknat gan-
ska häftigt, och att fadren ville att fröken gcnast
skulle kömmi hem.

Leonna tvekade ej en minut; men da hon kom
npp i sitt rnm för att samla sinä små elfekter,
såg hon soldaterna skingras på planen och Feo-
dor racd sin vän taga vägen tili deras boning,
för att äta sin middag. Dä tog kärleken också
ut sin rätt, och hon brast i grät, så bittert; det
förekom henne som såg hon honom nu för aldra
sista gängen, och det utan en afskedsblick. Ack,
hon önskade blott en blick men fäfängt! lian
såg nu icke hit; hans ögon sökte denna gäng ett
annat förernäl, den gröna qvisten.

Hon beslöt skrifva; det var aldra första gån-
gen hon skref tili Feodor. Orden lydde: «Pap-
pas befallning barnslig kärlek och pligt, kalla
raig tili mamraas sjuksäng, och jag lyder När,
ack när, äterse vi hvarandra*? Feodor, min egen
älskade Feodor! Det är du, som raåste göra det-
ta möjligt. Din sor g Sna Leonna.»
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En ny fräga återstod annu; huru skall hän få
dessa radar? Genom Hedda? Dertill kändc hon
räl en ryslig motvilja, men ett beslut raaste dock
fattas. Ilon förseglade biljetten väl, och adres-
serade den tili Schalinsky, och gick sedän in tili
Hedda, som ännu ingen aning hade ora Leonnas
resa tili hemraet. Hedda tycktes blifva mycket
ledsen, och var det kanske äfven för ögonblicket.

«Du kan ju säga fogden att hän väntar tills i
afton, sä träffa vi dem först.»

«Nej Hedda, det går icke an, och huru sknlle
du konna gä dit, som är så sjuk?»

«Nä visst har jag mått illa,» svarade hon icke
otan förlägenhet för Leonnas deltagande blick.
«Men så har jag gjort raig vida sämre, för att
utan att väcka Marias misstanke, kunna vara liem-
inä med dig. Jag undrar just hvad den stackar*
Schalinsky säger, när du icke kommer.»

Nu var det Leonnas tur att bli förlägen: «Du
misstager dig goda Hedda; hän och jag hafva in-
gen förbindelse oss emellan; jag, liksom alla an-
dra hans bekanta, anser honora för en glad, tref-
lig, tili och med god menniska. Jag hade blott
gerna träffat honora för att tillställa honora några
verser, sora lian bett mig ora. Nu raaste jag be-
svära dig, att laga så lian får dem.»

«Mig lurar du icke så lätt, kara Leonna! men
biljedusen skall hän få, antingen pä ett eller an-
nat sätt, derora kan du vara öfvertygad.s

Lugnad af detta löfte, väntade Leonna blott på
fogden; hon och svägerskan reste pä en gång,
ty vägen var geraensam ett stycke utom byn.



165

Den muina qvällen rar långt framskriden; in-
•vept i sin mantcl, sait Schalinsky på bänken u-
tanibr vakthuset, och sällskapade med sin tobaks-
pipa. Hän tänkte pä Feodor, som lian trodde
vara hos öfversten; besynnerligt förekom det ho-
nora ändä, att Feodor ej lätit se sig sedän mid-
dagen. Men då äfven Schalinsky sett tvenne frun-
timmer fara bort, tog hän för gifvet, att hans van
fått tillfälle att tala vid Leonna, som mi var ensam
lieminä; att lian derigenom uppehällit sig en tid
bortät, innan lian hörsammade öfverstens kallelse.

Någon nalkades med hastiga steg, postkarten
ropade an, parollen gafs och Feodor stod fram-
för sin vän, som förvånad frågade: «hvarifrån
komraer du så här dags ensam, och i mörkret?
Svara dä! är det du, eller din hamnff»

Den ton, hvarmed den andra svarade: «Det vet
jag icke sjelf!» kom honora nastan att rysä, så
herask och ovanlig Ijöd den. Omgifven af solda-
terna ville lian ej göra vidare frägor, utan drog
vännen med sig i vaktrummet, der man pä en
slags spisel uppgjort eld. På en vink leranades de
allena; hvarefter Schalinsky drog fram en bänk
framför brasan, satte sig och bad Feodor göra
så med.

Men denne syntes hvarken höra eller se, utan
gick häftigt fram och åter, så längt rummet med-
gaf. När detta proraenerande ej ville taga slut,
utbrast Schalinsky otäligt; «Men säg då för böf-
veln i våld, hvad som felas dig? Jag trodde dig
vara hos öfversten jag, ty Boldakoff sökte dig för
niinst två timmar sedän. Har du ej trälfat ho-
nom“l» «Nej,» svarade den andra tvärt.
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«Och här sitter jag ocli afnndas er,» skämtade
Schalinsky; «jag föreställde mig så lifligt Jumi
tappert du svängde ora med Hedda Smitt i dan-
sen af lutter tacksamliet det förstäs ocli pä
en gäng står du framför mig sora en «deus ex
rnachina» jned idel äskmoln på pannan.»

«Hedda! lion är icke der,» svarade Feodor en-
tonigt, litan att gifva akt på vännens skämt.

«Jag säg henne likväl fara bort med fru Nor-
denskans.»

»Misstag! det var fruns fröken svägerska,» sva-
rade Feodor bittert, och blef stående, för att se
hvad dessa ord gjorde för intryck på den andra.

«Om det så var, dä for Leonna icke pä dan-
sen, litan liem. Eller har någon sagt sä‘?» frå-
gade Sclialinsky misstroget.

«Jag vet det genom raamsell Smitt.»
«Då tror jag det ännu mindre. Jag ber dig,

Feodor, för din egen och för Leonnas skull, un-
derrätta mig ora allt!»

«Liksom du, förmodade jag med säkerliet, att
det var Hedda sora reste bort, ocli att det var
Leonna, sora gaf det öfverenskomna tecknet med
löfqvisten, men det var tvärtom. Hedda koin tili
mötesplatsen.»

«Hvarföre följde hon ej med de andra?» frä-
gade Schalinsky.

«Hon ville ej svika sitt gifna löfte hon hade
fått i uppdrag att lemna dig denna biljet från
fröken; tili mig har Leonna aldrig velat skrifva
jag åtog mig komraissionen, och här är den.»
Hän lade det hopkramade, men ännu förseglade
pappret i den förvänade vännens hand.
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«Den tillhör säkert dig,» sade Schalinsky.
«Adressen är din, den koni hiotti orätthand.»
«Desittä mig tror jag ej att dn är svartsjnk,

och det liar hvarken lion ellei- jag förtjent af dig.
Låt sä vara att utanskriften är tili mig, rnen in-
nehället rör dig sä säkert.« lian hröt förseglin-
gen och räckte Feodor pappret.

«Hvad angår mig er korrespondans,» likväl syn-
tcs det att den andras ord gjort verkan.

«Du skall läsa den, jag läser ju hvarken tyska
ellei- svenska.»

«Nå, som dn vill.» Men knappt hade Feodor
genomögnat de få orden, förrän lian bleknande
slog sig för pannan med en förtviflan, som rör-
de den godsinnade vännen ända in i själen. «Och
denna rena, oskyldiga själ kunde jag så misskän-
na,» ntbrast lian slutligen.

«Ja ser du, det var det jag sade,» triumfera-
de Schalinsky. «Men så lär mamsell Hedda väl
spunnit tillsanimans en nätt historia igen, kan jag
tänka. När och hvar träffade du henne, och hvad
sade hon“?» Fäfängt väntade hän svar pä
sinä frägor. Feodor var utom sig, lian förhanna-
de Hedda och sig sjelf, sora satt tro tili denna
«orin,» som utomdess förledt honora tili dårska-
per. Äfven Schalinsky fick upphära förehråelser,
som genom sinä tillställningar satt honom i he-
röring med Hedda; satt honom i nödvändighet att
hruka en förställning, som gjorde honom ovärdig
en sådan flickas kärlek, sora Leonna var, m. m.

Allvarsamt och med forskande blickar betrak-
tades lian under tiden af Schalinsky; när denne
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ändtligen engäng fick ordet, yttrade hän: «För-
står jag dig rätt, så har du begått nägot hvad
det mi äfven ma vara som du ej kan försvara
inför ditt bättre vetande, ditt ädlare ja g, ocli
mi är du dälig nog, att kasta skulden pä den
första, du träffar. Förldt mig, ifall jag bedömt
dig orätt!»

Den unga, lifliga, tili utseendet ofta lättsinniga
Schalinsky hade ganska rätt bedömt sin äldre,hastigt uppbrusande, men sedän alitit! uppriktigt
ångrande van.

Fogden, en mångärig tjenare redan hos fru I-
geldorf, framdrog under heraresan alla de tröste-
grunder hän förstod, när hän säg sin unga fröken
så sorgligt stämd, raenade att «alla sjukdomar
int’ bär te döden,» och «hennes näd ä int’ så
lastgambal än, att ho int’ kan qvikna vä’, fast dä
ser illa ut» o. m. d.

Fadren kom emot Leonna redan på gården.«Det var hra du kom, barn; din raor yrar och
ropar ständigt efter dig,» sade hän.

Nordenskans hade skrifvit tili provincialläka-
ren med ett ridande bud, så snart frun sjuknade;
detta bud hade hemfört feberstillande medel och
anbefallt senapsdegar o. s. v., men ingen hade hän-
der med den sjuka, hvarken att få henne tili att
taga in läkemedlen, eller att låta applicera de sed-
nare. Leonna skulle nu försöka. Ilon sökte först
adraga sig raodrens blickar genom smekningar,
det lyckades. Hon var utomdess mera stilla i
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detta ögonblick. Ilon stirrade en stund på flic-
kan, sedän utbrast lion:

«Du är således fri Lona och icke fängen? El-
ler skall du bli det här liksom jag, raen vi bli
ändå tillsamraans. Det är ju bättre så villa
ban icke ge dig förgift också?»

aHvem, hvilken lian, menar mamma?»
«Luta dig ned jag vill inte att någon skall

höra det, bara du. Ty det är din fars son! Pet-
ter vill, att vi bäda skola dö, på det lian skall få
Grönskog; derföre ha de satt förgift i alla kop-
par i harmen har jag intet smakat en enda
droppa. Men mi mäste du Lona ge raig nägot
att dricka. Jag dör eljest af törst.s

Så fantiserade hon oupphörligt; den flxa idden
att styfsonen ville deras död och förderf, var
jemnt hennes thema.

Medan Leonna lielt och liållet är upptagen af
sitt sorgliga kali som sjukvakterska, återvända vi
för att inhemta nyheter från dansnöjet, och hvad
som har sammanhang med denna och följande
dagens händelser.

Maria Nordenskans förde fru Snabbeck med
sig hem derifrån. Båda frågade pigan, som kora
emot dem, efter mamsell Hedda. Flickan svara-
de, att mamsell gått ut, at prestgärdsvägen, en
bra stund efter se’n hennes näd och fröken reste
bort, och först kömmit hera i djupa raörkningen,
och dä klagat sig sjuk, hvarken ätit eller druc-
kit; men nu sof hon godt, ty flickan hade lyss-
nat vid kammardörren.

Långt fram på dagen blef Hedda först synlig.
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Ilon var blek, och hennes ögon voro röda. På
Marias fräga, livarföre lion gätt ut, och dröjt
borta sä länge, i sä fuktigt väder, när lion var
sjuk, svarade hon saktmodigare än vanligt; det
lion förmodat, att friska luften skulle göra Ilonne
godt, och derföre vandrat tili Greta Lisas stuga,
för att litratta något för Leonna; raon der börjat
må sä illa, att hon hvilat sig en stund pä sängen,
och knappt förmätt gå hein tillbaka.

På Marias fräga: hvad hon skulle litratta, gaf
hon icke svar; nien då den upprepades, svarade
hon: «att herata hit fogelburen med gossens grön-
siska, nien jag blef sä sjuk att jag glörade den.»
Maria tillsade pigan att gä efter den.

Talet föll sedän pä gårdagens nöje. Maria sa-
de sig nastan ängra, att hon antagit hjudningen;
hon hade trott sig linna Petter der. Eljest hade
der gätt rätt muntert tili.

«Skali öfverstinnan resa bort med sin mani»
frägade Hedda.

«Nej efter hvad jag hörde sägas, inackorderas
hon hos en af hans bekanta på en tid,s svarade
fru Snabbeck,

«Maniselln skall framdeles gifta sig, heter det,
men tili dess blir hon hos Ströms. Stackars fru
Ström!» Ingen svarade, en paus uppstod.

«Moster, som var der hela veckan, säg väl
hvarmed de alla gjorde tiden tillända*?» yttrade
Maria, som flitigt sydde pä linnesöra, under det
Hedda gjorde intet. Fnm svarade: «Om jag un-
dantager fru Ström, som sydde med mig pä nya
kläder åt barnen, pä det de skulle se folklika ut
kalasdagen och fru A. som hade alla händer
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fnllt npp att göra med att laga mat at alla dessa
menniskor, gjorde de andra ingenting annat än
sofvo, klädde och speglade sig; när de ej spatse-
rade, spelte de kort, och äto bar och nötter,
kastade skaien pä hvarann eller på de unga kar-
larna, som jemt omgäfvo dem. Öfverstinnan fö-
regick dem med sitt exempel.»

«Gillades ett sädant beteende af hennes man 1?»

invände Marie förundrad.
«Huru skall jag veta det! Jag säg dem aldrig

tillsammans. När hän var hemma, var hän ailtid
omgifven af sinä officerare och andra fremman-
de, som spelade hos honom längt inpä nätterna.»

«Ato de ej tillsammans'?»
«Nej, hon at nppe hos ingeniörns, der hon äf-

ven tillbragte dagarna. Hän i sinä mm.»
«Lava Ström är ju förlofvad med Jånga adju-

tanten,» anraärkte Hedda, som setat tyst och sett
ntåt fältet. «Sörjer hon mycket nu, när hän
skall bort'?»

«Det Jär nu vara si och sä med den förlofnin-
gen; åtrainstone vet modren ingenting, fast fadren
skräflar och skryter, att hän kan gifta sinä tre
äldre flickor hvad dag hän vill; men lika mycket
blir Lova adjutantens hustru som jag,» försäkrade
Snabbeckskan.

«Hvarföre säger moster så?» frågade Hedda
ifrigt.

«Jag bar minä goda skäl i alla fall kan det
icke ske nu, och hvem vet, om hän någonsin
koraraer igen utomdess ser lian mig för klok
ut, att länge tanka på en flicka, som ej mer tar
sin person i säkerhet.»
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Hedda steg hastigt npp och gick ut. Hon sjn-
tea ej road af den vändning samtalet nu fått.

«Jag tror Hedda blef stött, det var icke min
mening; jag sade blott hvad jag tänkte,» sade
frun och säg efter henne.

«Lappri, Hedda täi nog vid, när hon vänder
•ig om, är allt glömdt,» svarade Maria suckande.

Hedda gick i sitt niin, kastade sig på en stol
der, och ntbröt i denna häftiga, konvulsiva gråt,
som är så egendomlig för de qvinnors tempera-
ment, sotu ohejdadt läta sig hänföras af ögon-
blickets impuls, och aldrig lernna eftertanken,
eller soin man mera rättvist borde säga för e-
tanken, radrum att styra deras handlingar.

Fru Snabbecks anmärkning, mera skarp i to-
nen, än i orden, hade anslagit en sträng, sora
kom henne att bäfva. Tvenne gänger denna för-
middag hade en viss person gätt förbi det fön-
ster, der hon satt, utan att bevärdiga henne med
en blick, ehuru hon, ljudiigt nog, gjort tecken
med löfqvisten, sora i gär utgjorde föremälet för
hans väntan. Dä träffade frnns ord henne som
en blixt; den tanken: du har förlorat hans
aktning, genomfor hennes själ med samraa me-
teors snäiliiet. Men ty värr utan att qvarlemna
något spår, ty om en timma var hon alldeles den
sarnraa som förut. Hon tänkte nu endast på en
utväg att lemna detta ställe, för att siippa se fö-
remäl, som päminde henne om något, som hon
för alltid ville glörama.

På efterraiddagen begärte hon derföre häst af
iystern, för att fara tili ingeniörens. Båda fru-
arna föreställde henne det opassande i att nu la-
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ra dit, men ulan framgäng. Fick lion ej åka;
begaf hon sig tili fots, sade hon. Maria måste
gifva efterj

Der var hon i sitt rätta element; ingen kunde
se en skymt af de sinnesröreiser, som hos henne
vexlat om de sista tjugufyra timmarna.

Tror någon att vi i Hedda velat teckna ett
vidunder bland qvinnor, så hedrar den sig, Hon
har tyvärr många sinä likar i verkligheten, sä, vi-
da skilda, som olika yttre förhällanden förutsätta.
De hafva en höjlighet i karaktern, som gör att
de lätt knnna foga sig efter ögonblickets intryck;
den ena stunden öfverlcrana de sig åt en tröst-
lös förtviflan öfver en motgäng, den nästföljande
kasta de sig raed yster glädje i förslröelsernas och
dårskapens hvirfvel, eller roas de af ett lappri.
För dem är lättsinnet ly eka; ty tröstlösa öfver
en förlust den ena dagen, ininnas de den knappt
den andra. De sky ej som andra menniskor tad-
let och vanäran, emedan de tro alla andra vara
lika glömska som de sjelfva.

SJcilJsmessan.
Mot aftonen samraa dag, satt Leonna ensam

hos modren, som nu syntes slmnra. Skyraningen
tog tili; hon smog sig varsamt för att nppdraga
rullgardinen. Snöret var redan fästadt, när hon
hörde Jjudet af hästhofvar frän vägen; en ridande,
en militär, steg af den frustande hästen ilivid
trappan; hon hörde sin fars röst, som hjöd ho-
nom vara välkommeai.
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Var det Feodor? Det är säkert hän! Hjertat
klappade högt bäde af glädje och smärta. Hon
skulle se honom! Men hän kom för att tasa af-
sked. Viss att Feodors besök var kort, kanske
voro minnterna räknade, ville hon skynda sig tili
hans möte; ännu en gång se och inprägla de äl-
skade dragen i sitt minne, höra välijndet af hans
stärama —men hon vägade ej lemna modren allena.

Andtligen kom sjuksköterskan in. «Der är en
rysk officer,» sade hon, «och hans nåd bad frö-
ken korama xit i salen.» Ilon uträttade icke upp-
draget så tyst, att ej den sjnka hörde det.

«Gå icke dit!» ropade hon: «om Petter fär se
att du talar vid Feodor, slår hän dig ocksä.»
Hon syntes hafva hört något angående mötet på
vägen.

«Goda mamma! Petter är icke här. Pappa vill
tala vid mig;» och för att missleda modren tilla-
de Leonna; «det är Schalinsky, hän kommer för
att taga farväl af oss, ty hän reser bort i morgon.»

«Ja sa, Petter iåtsar tycka om Schalinsky;
gå, men kom snart igen.»

Leonna gick som hon trodde tili den älskades
möte.

Men hjertat ville stelna, när Schalinsky synbart
upprörd trädde emot henne för att helsa.

- «Jag skall tidigt infinna mig i morgon,» fortfor
Nordenskans i det genorn henne afbrntna sarata-
let, «för att taga afsked af bror Feodor, samt
öfvertyga honom, huru jag högligen ogillar min
sons obehöriga uppförande, hvarom jag icke är
okunnig, och det dumdristiga uppträdet pä lands-
vägen, hvartill jag sjelf var vittne. Redan samma
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afton önskade jag förklara mig för min unga vän,
men träffade lionom icke, ty jag var tvungen att
resa hcm. Sedän sjuknade niin hustru, och jag
kunde ej drömina om er liastiga bortresa. Se
der Leonna, stackars flicka, hvad en enda natts
vakande gjort lienne blek ocli rödögd,» sade ban
och strök med sin breda hand öfver dottrens glän-
sande hår. «Gå tidigt tili hvila i afton barn, nog
linns här dem, som konna vaka öfver mamma ändå.
Men laga no så att vi genast få oss the'. Löjt-
nanten har ej tid att dröja många minoter, säger
lian, men en liten «panace» måste vi dricka till-
sammans fövst, hvem vet när och om detta sker
en annan gäng.»

«Straxt pappa» och Leonna skyndade ut för att
under bestyrens täckmantel nedsvälja den felslag-
na förhoppningens bittra tärar.

I detsamma hon återkom, gick fadren ut, för
att från sin kammare hemta det fluidum, hvarför-
utan hän benäninde thd: gåsvin eller hönssoppa.

Knappt hade hän aflägsnat sig, förrän Schalin-
sky skyndade att lemna ett bref i den darrande
llickans hand, under det hän med lag och rörd
stämma sade; «Har fröken nägra tröstande ord
att säga min stackars vän, så skynda! Jag vet
icke hvad lian skrifvit, men döm honoin icke hårdt!
tro mig, hän förtjenar öfverseende och med-
lidande, ty lian lider.»

Vid ordet öfverseende, såg Leonna på talaren
med en förnndrad blick, hon förstod lionom icke

och när hon ville svara, inträdde hennes far.
Med synbar ansträngning bemödade sig Scha-

linsky att beherrska sin djnpa rörelse, och ta-
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la om antlra ämnen, men återkom dock alltid
på samnia punkt. I anledning af de oförmoda-
de skyndsamma uppbrottsorderna, yttrade hän:

«Derföre kommer mången af oss att synas o-
tacksam och känslolös för bevisad vänskap och
gästfrihet, men pligtens röst, raåste nedtysta hjer-
tats stämma. Detta är vär ursäkt. Annu äro
icke tvcnne år förflutna, sedän vi ansugos för fi-
ender; men redan äro mänga fästadc raed ömma
hand vid landets döttrar, och de flesta genom
vänskapens brodershand med landets folk, men
trohet vinner seger, och äterseendeto

Häftiga rop hördes från den sjukas rum och
afbröto löjtnantens osamraanhängande tai, hvara
raening dock klart uppfattades af Leonna, men ic-
ke så af Nordenskans, som betraktadc honom med
förvåning, ty lian förstod ej hurn den eljest så
glada och frimodiga unga mannen nu syntes va-
ra, livad lian hade lust att kalla «käringaktig.»

Ett annat rop om hjelp från sjukvakterskan
kallade far och dotter, sora funno den sjuka vid
dörren, skrikande på Leonna, som hon trodde än
röfvas bort af Petter, än af ryssarna.

Nastan med väld måste hon bäras tili sängen,
och höll sedän Leonnas hand krampaktigt inne-
sluten i sinä bäda.

Arma Leonna! endast den, som upplefvat en
dylik stund, kan nppfatta hvad du lider under
denna stund!

Hvad innehöll detta bref, öfverlemnadt under
gåtlika uttryck af hans vän*? Hvem kan väga sinä
ord, när man sjelf är upprörd, tänkte Leonna.
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Men väl förmodade hon att Feodor ville med hen-
ne uppgöra ett förslag tili framtida brefvexling.
Fjettrad här, kunde lion hvarken läsa hans bref
eller besvara det; ej en gang lerana honom ge-
nora deras samfällta förtrogne en lielsning. Äf-
ven denne måste bort, litan att hon fick säga ho-
nom ett lefväl.

Sä hade en qvart timma förflutit, när dörren
öppnades af Nordenskans. «Kom ut på ett ögon-
blick, Leonna!»

«Ack pappa, jag kan icke! Mamma släpper ic-
ke min hand.»

«Nej, nej!» intonerade modren, och grep ett
tag om flickans arm, och stirrade pä mannen,
som hon ej syntes kanna igen.

«Sä gå sjelf in tili Hiekan, och ursäkta hvad
som ej kan hjelpas,» yttrade denne. Schalinsky
kom, fattade Leonnas venstra hand, soin var fri
tryekte den tili sinä läppar, och sade med en af
rörelse bruten stämma: «Utan ett farväl af er
kunde jag ej skiljas härifrån. Mätte ni blifva sälycklig som jag önskar, lerana mig ett litet mm
i ert minne! O kunde jag med raitt» Hän
hejdade sig.

Derpä fortfor lian förläget stammande: »Om
jag kunde litratta nägot för er min fröken, ■— men
jag känner ej vår marschruta eller vår bestämmel-
seort, det stadnar således i en hjertlig önskan.»

«Ack om jag dock dristade besvära er mednägot i afton tili —»

«Kom icke fram med nägot lappri!» afbröt hen-
Leonna. 6»
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ne fadren. «Löjtnanten har, stackars gosse, nog
angelägnare att tanka pä. Det är väl något bud
tili din svägerska, kan jag förstå, men jag far
dit i raorgon bittida sjelf.»

«Dä kan Erik äfven litratta det,» invände Le-
enaa. «Hän skall lemna en bok tili kusin Feo-
dor, helsa honom emedlertid. Jag önskar er bä-
da en lycksam resa, och ett gladt återseen-
de, när Gud behagar» • -

—-

Sclialinsky störtade ut, Nordenskans följde ho-
nom; Leonna sjönk ned vid modrens säng, en
välgörande gråt lättade det betryckta hjertat.

Hon tackade Gnd för den ntväg, Hän sjelf
som hon i sin barnsliga tillförsigt tili det högsta
väsendet trodde hade ingifvit henne i nödens
stund. Ilon knnde nu besvara det bref, som na-
stan brände pä hennes bröst, tyckte hon i sin
otälighet att erfara dess innehåil.

Budet från staden för de med sig medioin; elt
pnlver skolle genast intagas. Det var rogifvan-
de. Om tvä timmar skulle den sjuka taga in an-
dra satsen. Leonna gick undertiden pä sitt rum
under förevändning att hvila sig; pä bestämdt
klockslag skulle de, sora nu vakade, säga henne tili.

Inkommen i det lilla rum, som hon bebott se-
dän barnaåren, skådeplatsen för hennes ford-
na barnsliga tidsfördrif och små funderingar, vitt—-
ne tili de lätt förskingrade raoin, som ibland
skngga barnasinnets himmel. Här hade det un-
ga hjertat klappat fortare, i den lycksaiiga kän-
slan att älska och biifva älskad; här skulle hon
nu företaga sig den första egenraäktiga raedvetna
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handling ty hon anade att det bref hon nu
akulle bryta, det svar hon derpä lemnade, antin-
gen på ett eller annat sätt skulle gripa in i hen-
nes framtid. Förut otålig, nu bäivande tv
Schalinskys utomordentliga rörelse, saramanlagd
med hans första yttrande, föreföll henne nastan
oförklarlig bröt hon förseglingen och läste:

«Dyra Leonna!
Med djup smärta aflägsnar jag inig frän den

ort, der du är. Mitt beslut står fastatt aldrig
visa mig för Leonnas ögon, om jag icke blir hen-
ne ra erä värdig, än nu. Hon den goda, den
englarena, sora skänkte sitt hjerta, sin kärlek;
sora lofvade sin tro ät den, sora så lättsinnigt

■ Dock nej, hvarföre anklaga mig inför den,
hvars oskuldsfulla sinne ej förstär, ej anar de
iidelser, soin strida och karapa ora herraväldet i
mannens oroliga själ.

Mä din englalika mildhet göra dig öfverseende!
Säg, att du förlåter mig. Säg att du sora en
genius vill omsväfva mig, och jag s k ali blifva
dig värdig!

När jag da, luttrad genom sjelfpröfuingens skärs-
eld, äfren har tillkämpat mig den grad, sora for-
dras, (ulan att nedsätta mig i egna ögon), för att
hos dina föräldrar anhålla om din hand, är jag
da äfven säker att min Leonna icke tillätit sin
hatfulla broder, eller den faderliga myndigheten
pålägga sig nägra andra hand, än dem sora före-
na henno med

Feodor von Harlinghausen1?»
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Leonna läste och äterläste dessa rader, i hvil-
ka läg en mening, som lion ej kunde förklara.
Har det åter förefallit något emellan honom och
Petter, tänkte hon; hvarföre talar lian icke öppet
om det, hvarföre i så dunkla ordalag. Men
tiden led och hon mäste svara. Hon skref:

«Älskade Feodor!
Du har rätt, jag förstär dig ej; men att min

Feodor ej står klar för mig i ett ögonblick sora
detta, då en längvarig, kanske beständig skiis-
messa hotar oss, det anade ej mitt älskande hjer-
ta, sora bäfvat af oro, men ändä lefvat i hoppet
att ännu en gång få äterse sin älskling. Vet du
Feodor, det ligger något konstladt, något pä
skrufvar stäldt i ditt spräk. Hvad betyder det?!
Hvarför denna häftighet? Har något händt, hvar-
före då ej upptäcka det för din Leonna?!

Ora du besluter att icke se mig, för att efter
som jag fattar ditt uttryck straffa dig sjelf; är
det väl rättvist att läta mig dela stralfet, litan
att veta, hvari felet består? Är detta fel begän-
get mot mig o då borde du lita pä min kär-
leksfulla tillgift, som jag pä din; ty fela kunna vi
alla, och derföre vill jag ej, för nägra obegripliga
ord, minnas annat än vär kärlek, mitt lifs sköna-
ste blomma.

Mitt löfte blef ouppfyldt i går; men Hedda
sade dig väl orsaken ännu mer min biljet,, som
visst var kort, men tydlig något som (jag
tinner det både af ditt och mitt bref) ej alltid
är fallet. Men kärleken förläter allt! Ögonblic-
ken äro räknade. Jag måste sluta!
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O, om jag kunde uppfylla din önskan och va-
ra dig en genius, som skyddade dig raot hvarje
fara!

För att säga dig min tanke om slutet af ditl
bref; sä var öfvertygad, att om du äfven åter-
kommer som general, och jag i generalen ej ä-
terfinner min Feodor, är hän utan allt värde
för mig. Frukta säledes ej; blir jag icke din här
nere, sker vär förening i en annan verld. Såle-
des evigt din Leon n a.»

Den omtalta hokens permar hekläddes raed pap-
per; hörnen förseglades med orasorg, innanföre
låg brefvet; boken sammanknöt hon med ett hand.

Det omtalta tecknet gafs, och hon skyndade
tili modren.

Ingendera, hvarken Feodor eller hon, hade
nämnt ett ord om vidare brefvexling; men detta,
liksom allt, lemnade hon at Guds försyn. Hän
styr nog allt tili det bästa, tänkte hon. Hon bar
ju den kara bilden i sitt hjerta; med hopp, tro
och förtröstan ville hon gå framtiden tili mötes.

Leouna smog sig om morgonen sakta ur sjuk-
rummet och fann sin far nastan resfärdig.

«Hur är det med mamma!» frägade lian.
«Som jag hoppas bättre. Hon yrar icke mera,

och har nu somnat.»
«Har du fått sofva sjelf barn? Laga sä, att du

intet blir sjuk ocksä. Hvar har du den der
boken du taite ora i gär“? Jag skall nu lemua den
i behöriga händer. Ja så, du har tili yttermera
visshet skrifvit adressen utanpå. Ordning bör det
vara. Du har väl något grönt från trädgården åt
Maria'} hvarom icke, så låt vara, jag måste skynda.»
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»Ä nej, tiet skall vara gjordt om fem minuter
pappa!» och Lconna skyndade ut. Da hon äter-
kom in, hade fadren öppnat bandet som höll bo-
ken tillsamman, och bläddrade liksom när barnen
söka kopparstick. Samvetet slog den unga hie-
kan; hon darrada, inen andades åter fritt, när
hän sade: «jag trodde det vara nägot, sora dugde
läsa för mig under vägen, inen jag ser det är
tyska, hvarom handlar den -?»

«En sam ling af poetiska arbeten pappa!»
«Sådant kriraskrams har aldrig värit min sak.»

lian kysste sin dotter och reste.

I andanom ty luxrn ringa an d a som kan
Annas i vissa författ:s arbeten, hafva de dock ett
visst privilegioin att se och höra mer än andra
menniskor hör säledes äfven nndertecknad
raängen fråga: «Hvad kommer ät Feodor 1? Hvar-
före lemnar hän ej sinä göromål ät en annan, för
att sjelf i flygande fart rida tili Grönskog och
taga afsked af sin Aicka; tili, som hän vet sig
vara välkommen hos liennes far -

?» •

Som en författ. står i ansvar för dem de fö-
ra fram pä scenen; i synnerhet en sora spelar
en af hufvudrolerna, raäste äfven besked lemnas
om Feodor.

Men först en liten fräga tili de manliga lä-
sare, som antingen af nyfikenhet eller andra
motiver, hedra ett sådant här obetydligt arbete
med sin uppmärksamhet. Ha de aldrig sjelfva
genom en förhastad orättvis misstanke en obe-
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tydlighet i det hela eller genom ett af dem
sjelfva begänget felsteg, blifvit försalta i bryderi
eller kanske köld mot den flicka de egnat sin
hyllning, och likväl viintät, att lion sisulle göra
första steget tili en försoning*? Hon är an-
tingen okunnig om orsaken tili lians förändrade
uppförande, eller ock finner hon sig särad i den,
för den finkänsliga qvinnan, ömtåligaste punkten:
det gäckade förtroendet. Händer det då,
som ofta är faliet, att lian finner sig trälfad af
en förhastad, eller omedveten anmärkning af hen-
nes anhöriga, då är vanligtvis förbindelsen bru-
ten, utan ali förklaring.

Ofta ana ej hennes närmaste, att det nnga hjer-
tat klappat fortare först af kärlek, sedän af fei-
slagen förhoppning; ty i det yttre lifvet är sig
allt likt. Hän fortfar med nmgänget i lui-
set. Ilon dansar, sjunger och ler; tnen hvem
räknar hennes tysta suckar, hennes nedsväljda
tärar, under det lian, egoisten, kastar sig i
förströelsens hvirflar; glönimer, åtminstone låtsar
glömma. Under andra experimenter med qvinno-
hjertan vid en annan förbindelse, knuten af
egennyttan och ärelystnaden glömmer hän sin
första ungdomskärlek.

Mången sådan kari har man ofta sedän hört
säga: «Det är horribelt hvad hon förlorat sig!
nian ansåg henne dock förut för vaeker!!»

«Men hvaiti 11 dessa frågor, denna predikan*?
«Det är ju ett theina, soin i romanväg haft och
«har tusende variationer. Håll er vid er berät-
«telse. Ni sade jn nyss, att Leonna tog saken
dornuftigt nog, och sädant var snällt. Hvad rär
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«man för att andra tokor vanligtvis taga värt prat
«för kontant?»

Finner ni er träffade? Lägg då handen på
hjertat ooh kasta, om ni liar mod dertill, första
stenen på Feodor. Bättre vore dock, att lik pu-
blikanen i templet sucka och säga: «Gud väre
mig syndare nädig!»

Det har ej värit och är icke vär afsigt, att gö-
ra Feodor tili ett ideal, ett fenomen af fullkora-
lighet, som ej existerar i verkligheten. Hän var
en vanlig menniska, men ändå ingen af de allra
vanligaste. Hän var ung, hade liittills aldrig rönt
nägon verklig niotgång, aldraminst sorg; det sju-
dande ungdomssinnet var ej dämpadt genom an-
nat än sedolärans tryckta maximer, sädana som
gifvas tili utanlexor vid läroanstalterna, men ty-
värr, så säilän der bringas tili utöfning.

Jemförelsevis stod lian likväl högt öfver de fle-
sta af sinä kamrater, ty lian hade en stark he-
derskänsla, som afhöll honom från mången för-
villelse. Vänskapen med Alexander, och deras
brefvexling, vande honom att i tankarna genomgå
hvarje händelse, emedan vännerna gjort ett öra-
sesidigt löfte att ej ens dölja sinä svagheter.

Hiiruvida ett sådant löfte, gifvet i en stund af
ungdomlig enthusiasm för dygd och rätt, orda-
grannt nppfylldes, lerana vi derhän; men det hej-
dade likväl mången dårskap på halfva vägen. Här-
tills hade Feodor kanhända gätt i en förlikning
med sitt saravete och bättre vetande, ty ännu
gjorde ingen flicka anspråk på hans trohet. Le-
onna hade värit en barndomsfantasi, ett Juftigt ideal
utau form, Men sedän hän lärt känna henne,
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blef det annorlunda; och när hän mi försyndat
sig, ångrade hän djupt sitt lättsinne och sinä o-
betänksamma tvifvel om henne, den oskyldiga och
flärdfria, tvifvel, ingifna af en sådan person som
Hedda. Men lian insåg äfven, att en bekännelse
derom icke tjenade tili annat, än att förstöra
Leonnas oskuldsfulla förtroende. Hän var icke
nog djerf, icke nog öfvad i förställning, att frara-
träda tili den förorättade flickan likasom ingen-
ting förefallit.

Hvem vet likväl huru det gätt, om hän haft
tid tili besinning, och hän ej genast lätit genom-
skåda sig af Schalinsky. Den omisstänksamraa
flickan hade värit lätt förvillad, men hän fruktade
vännens forskande blickar; längt ifrän nöjd med
sitt bref, hade hän gerna förstört det och skrif-
vit ett annat, men nu fick det vara. Hän hade
likväl, som hän trodde, littalat sitt beslut att blif-
va henne värdig. Det ville hän halla som en man,
som står vid sinä ord. «Mänga sådana löften gö-
ras hällas och hrytas!» tänker läsaren.

Med hvilken oro afvaktade hän ej vännens äter-
korast frän Grönskog. Den afdelning af raanska-
pet, som under hans nppsigt skulle frän det så
kallade tyghuset och proviant-magasinet pälasta
packvagnarna, stod sig ej mera än jemnt, ty Feo-
dor ville vara fri och ledig, för att läsa Leonnas
bref, hvars Ijufva ord derom var hän öfverty-
gad blefve en helande balsam för hans oro-
Kga hjerta.

Schalinsky kom och medförde endast en vänlig
helsning. Missnöjd med Feodor dessa dagar, ha-
de denne under hemvägen beslutit litet plåga
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honom; men da lian varseblef hans oförställda
sorg, uppbjöd lian allt för att trösta och hänvisa-
de honom på morgondagen. Hän meddelade ho-
nom ända tili de minsta orastandigheter, rörande
mötet med Leonna, och den positiva omöjiigheten
för henne att handia annorlunda.

Alit rar färdigt för uppbrottet; tross- och am-
munitions-vagnarne förespända. Manskapet, med
tornister och den konstmässigt hoprullade kapot-
ten på ryggen, stödde sig väntande raot gevären.

Ställets innevänare och äfven annat landtfolk
från granskapet samlades för att se det aftågande
manskapet och mänget förkläde samlade också
förstulet tärarne, sora skymde hoit glansen i de
vackra landttärnornas ögon, nnder det mängen
ungersven äter önskade orostiftarne så längt bort
sora pepparen växer.

Man afvaktade endast öfverstens ankomst, hvars
granskande blick skulle öfverse det hela.

Med välitän och otälighet skådade Feodor ut
ät vägen; men icke rörde denna otälighet öfver-
stens ankomst, litan den välkända gula kaleschen
från Grönskog, som mi ändteligen nalkades.

Men innan dess ägare med vanlig maklighet sti-
git ur och skakat hand med sinä bäda nnga vän-
ner, gafs tecknet att öfversten också var i antä-
gande.

Ögonblicken voro säledes dyra. «Gå du in med
gubben, jag skall förhöra kusken,» hviskade Scha-
linsky tili Feodor.
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«Vi kornma att sakna eder rätt mycket,» för-
säkrade kapten Nordenskans hjertligt, och tryckte
Feodors hand, «men hade ej det dumma missför-
hållandet värit emelian bror och min son Petter,
vore förinsten ändå känbarare, ty dä hade vi of-
ta nmgätts. Nä hvem yet, kanske äterse vi hvar-
andra framdeles, och dä mäste ett sådant groli
ha försvunnit.»

«Jag bäde önskar och hoppaa detsamma,» sva-
rade Feodor och tryckte tacksarat hans hand.
«Jag pä min sida vill visst aldräg väcka det slum-
rande agget hos min vederpart, men dä jag icke
vet hvad sora föranleder detta hatfnlla uppföran-
de»

«Sä lät oss iemna allt i förtröstan pä frarati-
den,» inföll Nordenskans. «Yi båda förbiifva vän-
ner. Men så när hade jag glömt något. Dot-
ter min sänder er här en bok, som hon haft tili
läns.» Hän dykade upp den nr den djupa rock-
fickan. «Nog bar lion aktat den, som sä förvarat
permarna,» tillade lian.

Feodor mottog boken och kastade en frågan-
de blick pä Schalinsky, som nalkades i detsarama.
Denne anmärkte leende: «boken fordrade kan-
hända en ren kiädning för att handteras af frö-
kens vackra hän der.»

Nu livirflade trumraan; alle maa i iedet!. En
handtryckning och Schalinsky skyndade bort. Na-
stan faderligt omfamnade Nordenskans den qvar-
blefne Feodor, som bestormad af känslor föll tili
hans bröst. «Innan vi skiljas, dyre farbror, så
lofva mig heligt, att aldrig låta er älskvärda dot-
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ters frarntida öde bero af hennes halfbrors god-
tycke. Lofvar farbror delta“?»

Något förvånad, svarade Nordenskans ändock
godlynt, tili och rned hjertligt: «Jag vet ej an-
ledningen tili denna brors önskan, men som den
alldeles stäramer öfverens med min egen vilja,
kan jag gerna lofva det.»

«Gud belöne dig derför!» och Feodor störta-
de ut.

Nordenskans stod ett ögonblick qvar pä trap-
pan och säg efter den bortilande, och yttrade
halfhögt för sig sjelf; «Stackars gosse! Nog ser
jag, hvar skon klämmer, och din lycka stär i vi-
da fältet. Ditt räd var eraedlertid godt, jag skall
taga det ad notam.»

Hän gick derpä in tili sin svärdotter. Fru
Snabbeck var ännu qvar, men Hedda hade ej å-
terkommit.

De stodo alla tre i ett fönster, och sågo hur
den ena truppen efter den andra försvann bakom
ett skogbevuxet berg vid vägen. Knappt hade
dammet hunnit lägga sig, förrän raan frän den
sidoväg, som förde tili landtraätarebostället, blef
varse en resande. Det var Pettei', som kom hem.
Fadren log inom sig och tänkte: «minsann ser det
icke ut som herr befallningsman, af fruktan att
förlora skinnet, legat i bakhäll.»

Petter var icke i bästa lynne; när hans fru
sporde hvarifrån lian kom, svarade lian tvärt: «sist
ifrån Branddns, der har jag hört intressanta ny-
heter.» Maria säg af hans blick och hörde af to-
nen att en storm var i antägande, och säg helst
att denna bröt löst i svärfadrens närvaro, hon
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frågade efter utseendet likgiltigt:, «Hvad höres
det dä för nytt?»

«Först och främst att frun far omkring och
roar sig, när hennes man är borta och det i
sä valda saraqväm tili')

«Ett samqväm som syntes anstå dig i somras,
när du sjelf förde mig dit.» svarade Maria kort,
«äfven antog du inviten.»

«Det var då, rnen nu har jag hört superba hi-
storier ora vissa menniskor der,» och med en gri-
raace vände Petter sig tili fru Snabbeck. «Fruns
skarpsynthet har ej heller här kömmit på skam,»
fortfor hän. «Ni har yttrat att den der öfverstin-
nan och hennes syster sågo utklädda ut, och ni
hade rätt. Bäda hafra haft rang och värdighet
af värdshusjungfrur, i sarama stad der öfverstens
fru lefver. Hän och en annan officer tog der-
ifrän hvar sin dam, och förde dem med sig hit.»

«Nä det kan jag säga, det var jo skandalöst!»
beskärmade sig fru Snabbeck, Jikväl smickrad att
se sin skarpsinnighet anmärkt. «Men att öfver-
sten icke blygdes att låta en sadan der gälla
för sin fru.»

«Hvem kan bevisa detta*?» inföll Petter. «Hän
lät det endast passera, när doktor Ström, som
nog kände förhällandet, ville introducera henne
under detta namn i sitt hus. Ofversten visade sig
ju aldrig tillsammans med henne i staden, tili och
med icke här på landet.»

«Men afskedskalaset» inföll Marie misstroget
«Nä visst bestod hän det, men fruntimren och

dansen var hos ingeniorens, ej hos honom, som
bor i en helt annan byggning; eller deltog lian
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kanhända i dansen? Neej, -nå sä har jag rätt!
och nägon ersättning mäste lian väl gifva sin don-
na när lian lernnar lienne; ryktet säger tili och
med, att hän spelt bort henne tili en af sinä vän-
ner; sanningen är att lian förlorade tvåtusen ru-
bel tili en bekant och tili densamma kommer hon
mi antingen soin pant eller betalning, huni raan
vill taga det.»

«Men af hvem har du hört alit det der 1?» frå-
gade Maria ännu niisstrogct.

«Jag har det från säker hand. Lita du på det.»
Nordenskans den äldre, en åhörare af ailt liet-

tä,- som endast med ett: «Nå? det var f—n!»
«hm, hm,» elier «så, sä,» härtills tillkännagifvit
sin uppmärksamhet, sade mi, sannolikt i den me-
nin' att förbereda något som hän sedän ärnade
afhandla närmare med sonen: «äo, jo, nog lär
du ha rätt, jag påminner mig mi, huru Feodor
Karlowitsch alltid undvek att tala om dessa da-
raer, och när prestens fru engång plägade honom
med frågor om dem, svarade lian: att hän al-
drig sett öfverstens fru; något soin föruhdrade
oss alla. Du ser häraf kara Petter, att hän
icke gillade ett sädant lefverne.»

«Det bevisar blott att en blind höna också nå-
gongång kan hitta ett korn,» svarade Petter, och
aflägsuade sig skyndsarat för att skrifva ett bref,
med den återvändande skjutsgossen; lian undvek
att vara allena med fadren, som reste hem på
eftermiddagen.

Innan vi på läng obestärad tid lemna Feodor och
hans vän, följa vi dem tili första nattqvarteret, en
vid landsvägen belägen by, nägra mil derifrån.
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När Feodor mottog boken af Leonnas far, trod-
de hän sig i Sclialinskys leende finna, att denne
af kiisken erhållit det lofvade brefvet, men under
marschen var det intet tilli'alle att, ohörda af an-
dra, vexia några ord. lian raäste säledes beväp-
na sig mcd tälamod. Boken var hän nödsakad
att lemna tili sin betjent.

I mörkningen nppnådde de nattqvarteret; åt
Feodor, Schalinsky och Boldakolf anvistes den
bättre af de tvenne kamrar, som iågo innanför
en stor stuga, der femtie man snart snarkade
godt på utbredd halin.

Det var redan långt lidet på qvälleh, men än-
nu tycktes hvarken Feodor eller hans vän vilja
lyssna tili den tredjes uppnianingar att gå tili
hvila. Denne hade genast efter den måltid, gam-
ia värdinnan i luiset uppdukat, krnpit npp i det
cna af dc höga, breda, men korta sängställena,
öfvertäckta med mängbrokiga ylleryor. Småond
öfver de andras envishet, vän de Boldakolf sig åt
väggen och somnade.

Feodor hade oupphörligt bläddrat i den om-
näranda boken, under det hans vän iakttagit ho-
noin med väntande blickar.

«Gud ske lof, mi hvarken hör eller ser hän oss;
lemna mig nu brefvet,)) utbrast Feodor, i det lian
lade ifrån sig boken.

«Hvilket brefl»
«Det sora kiisken gaf dig; var barmhertig och

hutia icke längre med mitt tålamod.))

«Jag har icke något bref,» försäkrade Schalin-
sky. «Fröken hade väl lemnat karien ett pakett,
med tillsägelse att lemna det antingen tili dig
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ellei- mig, raen sedän hade hon tagit det tillbaka,
och sagt att kaptenen ville sjelf lemna det i rät-
ta händer. När jag nu såg, att du erhöll boken,
var jag nöjd; i annat fall hade jag pämint derom.
Naturligtvis raåste boken innehälla svar pä ditt
bref, så framt hon velat svara.»

«F—n heller! Jag har genomgätt hvart enda
blad; icke en papperslapp, icke ett «nderstruket
ord skullc nndgätt min uppmärksamhet.»

«Du är ett bra dåligt ämne tili polisminister,
sora ej fått det infallet att se efter hvad sora
förvaras under dessa sigill,» skämtade den andra,
öppnade förseglingen med ett knifblad, och räck-
te Feodor det bref vi redan läst.

Djupt träffad af flickans ömma och naiva fö-
rebräelser, sora alla voro förtjenta, förstod hän
att uppskatta det ädla tänkesätt, sora röjde sig
i hvarje ord. Slutet gjorde honora förtjust, och
hän dolde ej sin glädje; hän omfaranade sin
ovärderliga vän, raen visade honora likviil icke
brefvet skälet kan man lätt inse. Men lian
tog honora tili vittne af sin högtidligt fattade
föresats att göra sig värd hennes kärlek.

Sjukdomen hade brutit sig; fru Nordenskans
förbättrades ögonskenligt, men sjelf försäkrade
hon ännu, sedän hvarje spår deraf försvunnit, att
hon plägades af den minsta ansträngning. Hon
grufvade sig öfver de minsta bestyr, sora hörde
tili hennes husmoderliga kali vi kiinna ju hen-
nes förkärlek i detta fall. Nu hade den ora-
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vårdnad alla, och i synnerhet Leonna, skänkt hen-
na, drifvit makligheten tili en iinnu högre grad.

Det åläg således den knappt sextonåriga dot-
tern, att intaga hennes plats i hnshållningen. Lnst
och omtanka göra äfven svära ting lätta, och Le-
onna insåg sjelf att hon hehöfde en verksam för-
ströelse. Den lilla tid hon värit borta hemifrän,
hade äfven i detta afseende värit henne nyttig;
ty hon knnde nu anställa jeraförelser. Hon sökte
derföre förena mormodrens driftiga omtanka med
den ordningsanda och behagliga «komfort,» som
gjorde lifvet på llönnbacka s& trefligt. Smänin-
gom lyckades hon i sinä bemödanden, visseriigen
icke utan ansträngning och några misslyckade för-
sök; men hon visste att göra sig älskad och ak-
tad af tjenstefolket med få undantag hade en
ny upplaga efterträdt den gamla och det hör-
sammade henne gerna.

Lik karlar i allmänhet och fäder i synnerhet,
kun de äfven Nordenskans ej uppskatta hvad en
ung qvinna lider, sora sä der handlöst mäste öf-
vertaga värden om ett stort hushäll, der ansvaret
ligger tungt på hennes svaga, ovana skuldror; en
börda, som endast kärleken eger förmäga att
göra lätt.

Likväl erhöll Leonna dä och då en vänlig blick,
ofta ett hjertligt ord af sin far, som nu märkte
skillnaden mot förr enär hän, tili exempel vid en
hastigt pätänkt resa, hade allt rent och i ord-
ning, (ty huru mången ledsamhet uppkommer ej
ofta om en löskrage är ilta ansad och de från-
slitna banden ej behörigt fastsydda o. s. v.), el-

Leonna. 7
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ler da värdinnan, för en oförmodad gäst, alltid
hade nägot godt och smakligt i beredskap. Alit
sådant hade värit sällsynta fall i hans husliga lif,
sedän den gamla trotjenarinnans död föregäende
året.

Dessa voro äfven de enda solskensblickar i Le-
onnas husmoderliga lif, ty modren knnde hon al-
drig göra rätt i lag; sjukdomen hade gjort henne
retlig tili sinnes, hvilket jemte ett inre medvetan-
de af egen oförmäga, och raedfödd afund öfver
andras förraäga, gjorde henne nastan svartsjuk på
sin egen dotter, när det någon gång hände att
raannen gjorde henne uppmärksam pä dottrens
tilltagande förtjenster.

Fru Nordenskans lemnade ej mera sitt mm,
med undantag af mältidstiraraen. Hon visade då
god aptit, men klandrade likväl allt; sannolikt i
den mening att derigenom synas vara fru i sitt
hus. Utan sysselsättning blef tiden henne läng,
och hon trifdes munera ej allena. Leonna fick
ofta uppbära orättvisa förebråelser, att hon vård-
elösade sin mor, dä hon för de mängfaldiga be-
styren måste leinna henne.

Ville den stackars Hiekan, för sitt eget nöje och
för att förströ modren, föreläsa henne nägot ur
en god bok, så knnde denna, i anseende tili sinä
slöa begrepp, ej fatta dess innehåll; den muntra-
ste, angenämaste och lärorikaste lektyr var, en-
ligt hennes oförgripliga mening, hara onyttigt
«mnnpladder.»

Julens annalkande ökade Leonnas husmoderliga
omsorger, ty helgen hör enligt garamal finsk sed
tili tjenstefolkets sötebrödsdagar, som tillbringas
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nnder hvila från alla icke onndgiingliga sysslor.
Nordenskans reste med son och svärdotter tili Lo-
visa, och återkom först närmare nyåret. Leonna
var hemma, mera äin någonsin ntsatt för modrens
retliga lynne. Så förlefde lion nägra långsainnia
dagar, sora verkade ofördelaktigt på bäde kropp
och sjiil; ingcn förströelse liindrade henne att
lemna sig ät minnen och reflexioner.

Hvilka förändringar hade ej föregått på ett en-
da år sä längt i perspektif så kort sedän
det utrunnit nr tidens Stora timglas! med ha-
stande steg hade hon hiifvit förd från barndo-
raens lekar, genom ungdomens blomstergärd, der
hon knappt hunnit kasta omkring sig några blic-
kar, förrän hon raäste lemna den. Nu tyckte hon
sig redan öfverträdt den gränseskilnad, sora för-
de tili medeläldrens ofta törnbeväxta hana.

Hu! Det var att måia svart vid sjutton är!
«Så ser menniskan nastan alitit! veri den ge-

snom kiinslans synglas, och den visar sig raörk
«eiler purpurfärgad, alit efter färgcn på det glas,
«hvarigenom hon betraktar den,» säger Andersen.

Leonua gjorde sig i tankarna en förteckning
på det hon upplefvat. Alit hade gjort intryck på
hennes känsliga hjerta: Vänskapsförbundet med
Ottilia, samraanträlfandet med Feodor; raormo-
drens hastiga död, vistandet med och skilstnes-
san från Ottilia, Petters gifterraäl, och otreflig-
heten med denna nya siägt, oenigheten mellan
Petter och Feodor, dennes besynnerliga bref och
den ovisshet livari hon nu lefde.

Sätta vi oss i hennes belägenhet, och genomgå
vi med henne denna förteckning, skall väl ingen
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finna det besynnerligt, att hon, utan annat säll-
skap än denna raor, ansäg lifvet äga raera skug-
ga än ljus.

Nyårsdagen passerade hon hos brodren. Maria
klagade sig iilaraående, var tyst och siliten; Le-
onna hade sä tråkigt der, att hon med glädje ä-
tervände hein.

Sent på en februariafton, vandrade hon en-
sam i den af en muntert sprakande eldbrasa npp-
lysta salen. Med ens hörde hon bandhnnden skäl-
la, ocli äfven skali af fremmande hundar. Hvem
kan det vara, tänkte hon, pappa är borta, och
mamma, som i dag värit hra otålig, sofver redan,
och jag skali så här ensam taga emot gäster! Hvad
som möjligtvis i hast kun de framsättas tili en af-
tonmältid, nndergick revy i hennes tankar, under
det att hon tillika skyndade att öppna dörren
för dera, som redan hördes vara i förstugan.

Den första hon mötte var hennes far, som o-
vanligt mnnter utropade: «Nå min flicka! Hall
dig beredd att taga emot väikomna gäster!»

«Gud skali veta huru väikomna de aro,» tänkte
Leonna inom sig, när ett par af «Hertoin herrns»
Stora hundar rusade in på det nyss skurade sals-
golfvet. De efterföljdes af sin husbonde. I det
Leonna gjorde sig fri frän dennes välmenta, men
härdhändta omfamning, och ville skynda sig ut,
med omsorg om både tvä- och fyrfotingars för-
plägning, möttes hon åter i dörren af, —■ hvem
målar hennes öfverraskning, hennes fröjd! af
onkel Ludvig.

«Nog får du sedän veta alli det der, kara Lo-
na! Laga nu sä att vi fä oss nägot tili bästa,»
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raanade hennes far, när lion öfverhopade Ludvig
raed frågor efter Ottilia.

«Förlåt sota far,» och med af glädje bevingade
steg skyndade hon ut.

En stimd sednare satt «Hertola herrn» och lien-
nes far vid sinä toddyglas i ett för oss ganska
iikgiltigt samtal. Ludvig tog plats vid den unga
värdinnans sida, der hän ujot sin favoritdryck,
the försatt med hallonsaft.

Direkte kommen frän Petersburg, hade hän
tvenne dagar hvilat ut på llönnbacka; i dag hade
lian rest tili Hertola för att helsa på sin bror,
och faun denne färdig att sätta sig i släden för
att fara tili Grönskog.

Som Ludvig i alla fall ämnat sig hit, följdes de
åt; under vägen mötte de Nordenskans, som ge-
nast vände om. De hade ätit middag hos Petter.

Utora tusende hjertliga helsningar frän Ottilia
och hennes man, erhöll hon bref jcmte ett paket
från sin vän. Ludvig skänkte henne nägra goda
nyss utkorana tyska böcker, en ritläda, blyerts-
pennor och diverse sorter papper.

Under sitt vistande på llönnbacka hade Leonna
inhemtat de första grunderna i teckningskonsten,
och somraartiden öfvat sig på egen hand; brist
på tid äfvensom tillbehör hindrade henne sedän
från ett nöje, hvartill hon kände sig äga både håg
och fallenhet. Hon säg un med glänsande ögon
på sin lilla erhällna skatt, raen snart föll det hen-
ne in, lumi föga tid hon lick disponera efter e-
get vai och med en tår i ögat, åtföljd af en suck,
nedlade hon alltsamraans tillika raed böckerna i
dessas förvaringsrum. Detta undgick ej Ludvig,
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sora iakttagit henne; hän ntforskade lätt orsaken.
Hän lofvade öfvertala hennes far att antaga fni
Palman att förestå hnshållningen på Grönskog.
Hon vore äfven ett passande sällskap for hana
fru, livarigenom Leonna vanne större frihet.

Fru Nordenskans ville i början ej höra talas
ora förslaget, men när Ludvig gjorde henne upp-
märksam på att Leonna faliit ali, att hennes helsa
led, och att hon var för nng att bräka med om-
sorgen vid en stor landthushållning, då biföll hon,
hvad hennes raan genast hade gillat, ehnru hän
af sig sjelf aldrig kömmit att tanka derpä.

Ora fjorton dagar skulle Ludvig Lurhjelm äter-
vända tili Petersburg, raen ville förnt ännu en
gång besöka Grönskog och då föra fru Palman
dit. Att hon icke med glädje skulle antaga för-
slaget, satte lian alldeles ej i fräga.

Ottilias bref ingaf Leonna den renaste glädje
och tacksamliet raot Försynens styrelse, som gjort
hennes vän så lycklig i dess äktenskap och hus-
liga lif. Hon såg häruti en borgen för siä egen
kärleks fraratid, sora, ehnru mörk den mi äfven
syntes vara, äfven en gång säkert skulle klarna,
ora det vore den Allgodes vilja.

Den farhåga, som stundom velat innästla sig i
hennes tankar, att Ottilia en gång kunde ångra
sitt vai, var nu fullkomligt skingrad. Feodor ha-
de visst sökt ingifva henne ett högt begrepp ora
IvanofFs karakter och själsegenskaper, men hon
fruktade likväl att denna manliga sjelfständighct
lätt kunde urarta tili härdhet mot den milda, ef-
tergifvande Ottilia. Nu lärde hon sig inse skil-
oaden mellan en ädel sjelfkänsla och sjelfvisk
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halsstarrighet. Dess representanter voro Iva-
notf och hennes halfbror Petter.

Leonna liade ofta försökt tanka sig in i de
personers äktenskapliga förhällande, som hon an-
tingen kände eller hört omtalas; och intet af dem
motsvarade det begrepp, ett ungt, oskyldigt och
känslofullt hjerta gör sig om en sadan förening;
men genom den teckning, Ottilia med så ijnsa
färger, så enkla drag, gjorde om sitt trefliga hus-
liga lii, sin make och dess rtioder, såg hon sin
fbreställning reaiiserad i verkligheten. Ilon jeni-
förde detta med sinä egna iakttagelser nr sin
brors ocli svägerskas husliga lefnad och nu fann
hon denna förbindelse dubbelt olyckligare än för-
ut, och beklagade dem ä ömse sidor. Sjclfkära
båda, ägde de ingendera undfallenhet för den
andras sragheter.

Samina ijufva förhoppning, Ottilia genom halfva
ord lät henne ana, och sora hos dem var ett äm-
ne för den rcnaste glädje, borde äfven liafva fun-
nits i hennes broders hus. Det sistanförda vore
ingalunda i de torftiga orastandigheter, som kuu-
na föranleda föräldrar att med oro raotse ankom-
sten af en ny tärande medlem. Iluru många i
fattigdom stadde betrakta icke ett barn säsom en
rikedom, såsom en dyrbar gäfva af Gud! Denna
tidpunkt syntes här afvaktas under knot och miss-
nöje å ha ns raed nyckfullhet och tvärhet å
hennes sida.

När Leonna dagen derpå undersökte sitt paket,
innehöll det ntom diverse sraä presenter ett raa-
nuskript af Ottilias egen hand, jerate dessa ord:

»Som jag vet huru lifligt du intresserar dig för
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hvad som är ädelt och godt, liar det värit mig
ett kärt nöje att göra dig närmare bekant med
den mans ungdom, som gör mitt lif tili en hira-
mel pä jorden; äfvensom med min goda svär-
mors upphöjda sinne och ädla hjerta. Med bå-
das samtycke liar jag för dig tecknat upp vissa
tilldragelser i deras lif, ocli skickar dem mi i form
af en liten roman, som enligt min öfvertygelse
kan bära namnet:

mor, sadan son.”
Constance de —villes fader och närmaste an-

förvandter folio offer för folkraseriet i början af
fransyska revolutionen. Efter många faror an-
lände slutligen hennes mor, med sin blorastran-
de dotter Constance, tili Petersburg; der sökte
och fann hon en tillflykt i —ska envoydhs hus,
hans fru var hennes kusin ocli barndomsvän.

Hittills hade moderskärleken förlänat styrka
ät den svaga, fint bildade qvihnan; nu dukade
hon under för den sorg hon lidit, jerate frnktan,
brist och ansträngningar under den långa resan;
äfven ombyte af kiimat gjorde sitt tili, och döen-
de anförtrodde hon sitt barn åt sin rika kusins
örahet och ädelmod.

Denna fru, en dam af stora verlden, trodde
sig fullkomligt uppfylla den aflidnas önskan, då
den unga Constance flck fullända sin uppfostran
under ledning af guvernanten i luiset. Äfven sinä
behof saknade den unga flickan icke, men väl del-
tagande och raoderskärlek; hon begret smärt-
samt och länge sin oersättliga förlust. De af mo-
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dren från spädaste ären inplantade dyrbara lär-
domar tili gudsfmktan och dygd, hade slagit dju-
pa rötter i hennes unga hjerta, och ju mera hon
omgafs af köld och liknöjdhet samt yttre llärd,
desto orasorgsfullare fostrade hon sinä dyrbara
minnen.

Hon infördes i sällskapslifvet lika okonstlad som
skön och väckte en nppmärksarahet, sora ådrog
henne sinä kusiners afund; den köld, hvarraed
hon af de sinä der bemöttes, väckte tili och med
fremmande personers nppmärksarahet.

Mamsell Dublance, guvernanten, skulle nu lem-
ua ett hus, der hon icke mera behöfdes, och säg
sig derföre ora efter en annan plats. Men trött
vid en underordnad ställning; utomdess i brist af
grundsatser och intrigant af naturen, blef hon
med glädje varse, att grefve * * *, som nyligen
hemkoramit frän en utländsk resa, i hemlighet be-
traktade Constance med passionens ögon. Som
hän var ganska rik, beslöt hon använda denna
upptäckt tili sin fördel.

Med gifven anledning å guvernantens sida, gjor-
de grefven henne tili sin förtrogna, under det
att hän skickligt dolde sin passion för alla andra,
och visade sig vara häftigt intagen i envoydns äld-
sta dotter, ehuru det allmänt var bekant, att hon
var förlofvad med en annan.

Ett raöte ställdes tili, livari den oerfarna Con-
stance endast säg shimpen räda, ehuru hon,
med qvinnans egna lina instinkt, länge sett sig
vara ett raål för den ömmaste kärlek, det mest
grannlaga uppförande på hans sida. Nog af, hon
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öfvertalades af (len emiä person, som bevlsat hen-
ne ett slags deltagande, ocli den lion sora upp-
fostrarinna värit van att hörsamma, ännu mera
af sitt egct iijerta, sora talade för grefven, att
ingå ett liemligt gifterrnäl.

Grefve * * * förenade äfven i sin person allt,
som kunde eröfra en ung oerfaren llickas hjerta.
I sinä bästa år, med det fördelaktigaste ntseen-
de, hade lian en verldsmans Jätta ocli intagande
mandr. Af gamraal farnilj, rik ooh oberoende, var
hän ansedd och ouinbärlig i de'storas salonger,
och ntmärkt 1 alla afseenden. Dessa allmänt kän-
da förbållandcn angaf hän som lika raänga orsa-
ker, hvarföre lian ej öppet vägade erkänna henne
sora sin raaka. Dock svor hän henne evig trohet,
och att hon aldrig skulle ångra en förbindelse,
som utgjorde hans fasta hopp ora lefnadssälihct

Samina dag, sora guvernanten lemnade sin he-
fattning i ministerns hus, var äfven bestämd tili
att förena de älskande. Mot aftonen afhemtades
hon och Constance genom grefvens kammartjena-
re, förklädd sora hyrkusk. De fördes tili grefvens
praktfulla hotel, der först en fransysk reformert,
sedän en grekisk andelig förrättade vigsel-cere-
monien, i ett dertill ordnadt huskapell, ehuru den
endast försiggick i tvenne vittnens närvaro; det
ena vittnet utgjordes af mamsell Dublance.

Ännu saranaa afton förde grefven sin unga raa-
ka tili en väl inredd väning i en aflägsen förstad.
Smaken och elegansen i deras hera hade kunnat
tillfredsställa en raera anspråksfuil qvinnas önsk-
ningar än Constances, som endast byggde hei»
sin lycka pä sin mans kärlek.
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fngen af familjen hade varseblifvit, att Constan-
ce följde bort raed gnvernanten, och domestiker-
na fäste ej något afseende dcrvid. De förra trod-
de, att hon inneslutit sig i den bortrestas kam-
raare, da ingen fann reda pä nyckeln. Men när
raan änmi saknade henne dagen derpå, gjordes
en nndersökning, och man fann da ett bref, som
Dublance dikterat, och det både hon och grefren
haft den största svårighet att förmå Constance
att skrifva af.

I detta bref sade lion sig vara drifven af en
oöfvervinnerlig längtan att återse sitt fädernes-
land, Frankrikc, och då hon tillika fattat en häf-
tig kärlek för en nng artist, hade hon raed ho-
noni under marasell Dublances beskydd rest tili
Paris, deras geraensamma födelseort, för att der
blifva den unga niannens raaka. Hon tackade sin
tant och onkei för ali bevisad godhet; bad dem
förlåta ett steg, hvartill, det hade hon nog
insett, de aldrig skulle bifallit, o. s. v.

I förstone ville onkein uppröra himrael och jord
för att efterspana och äterföra den obetänksamma
Hiekan, men då fru och döttrar syntes, ora just
icke raed nöje, dock ganska likgiltigt anse den
händelse, soin gjort dem fria från en nng per-
son, sora nastan odeladt fästade allas nppmärk-
samhet, lemnade lian Saken derhän. Ett rykte
spreds ut, att Constance sora sällskap åtföljde en
förnäm darn af deras bekanta, på dess resa tili
det italienska Sweitz.

Som gpefve * * * allt fortsatte sinä bcsök i Ini-
set, och alldeles förträffligt spelade rolen af en
olyeklig älskare lill den förlofvade fröken, kunde
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ingen skymt af misstanke falla på honom; om
nian ocksä ej värit öfvertygad att hennes bref
innehöli sanning.

Den lyckliga Constance bar redan första panten
af deras kärlek på sinä armar, när grefven åtfölj-
de en ärofull beskickning tili ett fremmande hof.

Skilsmessan var lika smärtsam för dcm båda,
och varade i tvenne år; men nastan hvarje post-
dag erhöll Constance de mest kärlekslågande bref,
och allt hvad lion behöfde i öfverflöd.

Grefvens bankier var den soin besörjde bref-
vexlingen.

Hon och Dublance lefde tyst och stilla nnder
antagna namn, undvikande hvarje bekantskap; de
besökte endast kyrkan, och nägon gång de min-
dre theatrarne, af farhåga att igenkännas.

Grefven återkom ännu mera intagen i sin nn-
ga fru, som syntes honom ännu skönare. Gossen
öfverhopade lian med en öinhet, som förtjuste
den unga modern. Hän skänkte dem hvarje stund
lian kunde göra sig lös från göromäl och den
verld, i hvilken hän lefde.

Så förgingo några år, nnder hvilken tid gref-
ven ofta reste bort, men frånvaron var aldrig
längvarig; nnder tiden blef Constance moder tili
en dotter, och när den lilla Anna var två och
Konstantin sjn år, dog mamsell Dublance, som en
längre tid värit sjuklig.

Ebuni Constance, nnder en närmare bekant-
skap och kännedom af hennes äsigter ora lifvet.
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ej lamde skänka Dnbiance sin fulla aktning, var
hon dock hennes enda sällskap, ett slags beskydd
inför verlden.

Grefven iiade under guvernantens sista sjukdom
värit bortrest; äterkommen öfverraskades hän syn-
bart vid nyheten om hennes död. Icke litan en
viss oro, sporde hän efter hennes sista ögonblick,
om hon dä hait sinnesredighet, och syntes lug-
nad när hän hörde, att hon först yrat, sedän vä-
rit mållös. Icke dä, raen väl efteråt, kunde Con-
stance tyda de oroligt forskande blickar, hvarmed
hän under dessa frägor iakttog henne sjelf.

Några dagar sednare, leranade hah sin fru en
större penningsumma, och beredde henne pä en
längre skilsmessa; ty den stora egendom, lian eg-
de närä polska gränsen, fordrade hans personliga
närvaro; ett år kunde säkert gä om, innan hän
kunde komma tillbaka.

Denna underrättelse var henne sä smärtsarn, att
hon bönföil att fä resa med, såsom en ersätt-
ning, att hon försakade namnet af hans maka in-
för verlden. «Dess dom bekyrarar mig föga. Jag
följer dig under hvad namn du finner för godt,»
sade hon. llörd af detta bevis på hennes upp-
olfrande ömhet, afböjde lian det dock, ty vägens
längd och barnens späda älder gjorde det ftogörligt.»

Mera än ett är hade gätt förbi, och Constance
hade endast erhällit tvenne bref; i det sista ha-
de hän sagt sig vara så öfverhopad af göromäl
och rättegångar, så väl med grannar sora med
dem, sora förvaltat hans egendom, att hans äter-
resa tili Petersburg ännu var obestärad. Detta
var antagligt nog; men det förekom henne sora
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läge något oförklarligt svalt i uttrycken, hvilket
ej bådade något goclt.

Sä förgingo åter några raänader imder oroliga
aningar, hvilka oaktadt allt hennes bemödande ej
ville iåta kufva sig; de skingrades vai af barnens
smek och jollei’, men Konstantins anletsdrag, som
liknade fadrens, kommo cfta hennes hjerta att
klappa af oro öfver hans tystnad, hans långvariga
fränvaro.

Sedän Dublances död, hade hon värit i saknad
af ett nöje, på livilket hon satte ett stort värde.
För att söka förströelse ville hon besöka fransy-
ska operan. Hon knnde nu göra det, ntan fruk-
tan att igenkännas, ty hennes slägtingar hade lem-
uat llyssland, och hvilken skulle också erinra sig
henne efter sä raånga ärs förlopp!

Under en mellanakt varseblef hon att de lie-
stas blickar vände sig mot en loge i granskapet
af den Kejserliga. Hon lyssnade tili sinä närma-
ste grannar för att erfara orsaken. De talade ora
den «vackra polska grefvinnan,» och lion följde
deras blickar; dä säg hon en dam, lika utmärkt
för sin strålande skönhet, som för sin dyrbara
toilett. Annu intagen af denna vackra syn, hör-
de Constance en af de bredvid henne sittande
damerna säga tili en annan: «Publiken tröttnar
aldrig att beundra henne, eliuru de redan sett
henne mänga gånger.»

«Hon visar också allt större lyx,» invände en
annan; «men hvar har man grefven i afton?»

«Hän står ju der i Jogen näst intill, och talar
vid den feta furstinnan D—, som alltid för sitt full-
mångansigte tili torgs,» sade en tredje skrattande.
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Constance följde äfven denna anvisning, litet
nyfiken att se den lycklige, soin var förenad med
en sädan skönliet, och säg sin man.

Vid denna kara syn, glömde hon allt livad som
oragaf henne, och fästade ej en tanke mera på
tien vackra grefvinnan, endast på honom säg hon.
Hän var säledes återkommen.

liidän drogs npp; för att undvika nppseende
måste hon vända sig tili skådebanan lik alla de
andra. Aktörerna gjorde sitt bästa; sjöngo och
spelade förträffligt, men Constance hörde dem
utan allt deltagande. När akten var slut, flög
henues blick äter tili logen, för att skäda sinä
egna tankars hjelte, men lian var icke mera der.
Då sade hennes graane: «Se der står grefve ***

och talar vid sin sköna fru! Ack, ett vackrare,
charraantare par har man aldrig ännu setti»

Ja det var hän; der stod hän, och skänkte ett
annat föremäl sin liyllning, lian betraktade det
med samina förtjusning, samma lågaade kärleks-
blickar, som lian förr egnat henne sjelf. Constance
kunde ej mera tvifla ora sin mans otrohet. Hon
som velat hvad svartsjuka ville säga, led
nu på en gäng af alla dess qval.

Hon måste samla hela sin styrka för att nthär-
da tili det ögonblick, när hon, otan att väcka sinä
grannars anmärkningar, kunde aflägsna sig.

Efter en i qvalfull smärta tillbringad natt, fat-
tade hon det besiutet att skrifva tili sin man, li-
kasom hon ännu vore oknnuig om alit. Hon, som
aldrig hyst en tanke dold för honom, skulle nu
förställa sig! Efter många fruktiösa försök, var
hon i stund att saramanbinda orden tili inening.
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Hon skref, att händelsen underrättat henne ora
lians återkomst, och frågade hvarföre hon ännu
ej fått se honom hos sig. Inom några timmar
tekoni hon ett ganska vänligt svar: Hitintills hin-
drad, skref lian, ville lian dagen derpä tillbrin-
ga aftonen hos henne och sinä hara.

Detta svar kom henne nastan att tro det allt
endast värit ett missförständ, ett foster af en fe-
hersjuk fantasi. Ack den olyckliga, 1 fara att
drunkna, fattar ju sä gerna i ett halmsträ, i tan-
ko att finna räddning! Tyvärr blef hon snart ta-
gen ur denna korta villa.

Grefven kom, och medförde som vanligt skän-
ker för henne och barnen. För den fyraäriga
Anna var fadren fremmande, men Konstantin gjor-
de honom frimodiga frägor, hvarföre hän värit
borta så länge.

Hän bad Constance aflägsna barnen, emedan
lian hade nägot att säga henne i förtroende. Lifc
delinqventen som afhör sin dom, fästades hennes
stela blickar vid hans läppar.

Icke utan att en stor förlägenhet röjdes i hela
hans väsende, underrättade grefven nu Constan-
ce, att lian värit tvungen att ingå ett giftermäl,
som värit en så bestämdt nttalad önskan frän hö-
gre ort, att hän ej vägat vägra den. Men deri-
genom skulle hvarken hon eller hennes barn blif-
va lidande. Hon hade ännu främsta rummet i
hans hjerta. At henne ville hän anslå ett rikligt
nnderhäll sä länge hon lefde; för barnens npp-
fostran och framtid viile lian hafva ali omsorg
ospard.

På det hon ej skulle göra sig några skrupler
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öfver hans tvegifte, erkände lian, eller rättare
sagdt upplyste hän, det deras vigsel endast var
ett gyckelspel, för att tiilfredsställa hennes då-
varande barnsliga fördomar. Den ena af prester-
na var en klockare, den andra hans fransyska la-
kej. «De utförde begge sinä roier så väl,» tilla-
tle hän, «att om mamseli Dublance ej värit med
ora koraplotten och den sora uppgjort planen
dertill, hade mamsellen ej anat detta bedrägeri.»

Utan afbrott af Constance hade hän fått tala
frän början tili slut. Hon satt der likblek och
stura, med hopknäppta händer och stela blickar.

I medvetande af sitt onioraliska nppförande mot
henne, hade grefven tagit plats i sotfans andra
hörn, för att nndvika hennes på honom fästade
blick, men nn när allt var sagdt, närmade hän sig
deltagaude; bad henne icke oroa sig, allt sknlle
blifva som det värit; hans ömhet för henne och
barnen Tore sig alltid lik och hvarje stund, hän
kunde komma ifrån, skidle hän skänka at dem.

Dessa ord åtföljdes af en smekning, men med
ett utrop af fasa sköt hon honom bort och vred,
Unnu allt stnra, krampaktigt sinä händer.

Dä hän såg att hennes smärta var för djup,
för ny, att iklädas ord, ringde hän efter hennes
båda qvinliga domestiker, sade att deras fru hade
blifvit sjuk, och anbefalite dem den största ora-
sorg. Hän sade sig vilja äterkomma dagen der-
pä, ty lian var fullkoraligt öfvertygad att hon då
besinnat sig.

Men dagen derpä erhöll hän ett bref, hvarpå
Constance arbetat hela natten, Hennes oryggliga

Ltonna. 7*
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beshit var, att aldrig mcr eraottaga hans besök.
Hon som knappt leranat barndomen, oerfaren och
hänförd af den ömmaste kärlek, hade, förlitan-
de sig på hans heder, ingått denna förbindelse,
som lion trodde vara lielgad af religionen. Väl
visste hon hvad hon derigenom försakade. Men
det var ju honom sjelf hon älskat, ej hans natnn,
icke hans rang, lycklig ocli sali hade hon satt sig
öfver menniskors omddmen; inför Gnd var lion dock
hans lagliga maka. Men nu sedän lian sönder-
rifvit den slöja, som betäckt liennes ögon, var
deras förening ett brott. Hvad hon omedveten
brutit, skulle en nådig Gud förlåta, men nu raa-
ste den upphöra.

Löftet ora underliållet antog hon för barnen,
emedan hon ej ägde rätt att beröfva dem, hvad
de hade rättighet att fordra, tuen för sin egen
del afslog hon det bestämdt. Alit hvad hon fätt
i en lyckligare tid, ville hon dock behålla säsom
ett minne af denna tid; med arbete och spar-
samhet vore det nog för hennes behof.

Ora gossens fraratida uppfoslran ägde lian, som
far rätt att beslnta. Hon önskade blott att anna
några år få hellalla honom hos sig. Men från
Anna ville hon aldrig skiljas; hon ansäg sig hafva
skicklighet nog, att meddela henne de kunskaper,
som fordrades.

Grefven svarade skriftligt: det hän för närva-
rande ej ville motsäga henne, men hoppades, atl
hon fraindeles torde ändra sin äsigt.

Hän sände tillika en anvisning på sin bankir,
hos hvilken hon hvarje år hade att Jyfta intrcssc
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af ett betydligt kapital, insatt för barnens räk-
ning. Detta kunde användas efter behag.

I erfarenhetens och olyckans stora skola kunna
få dagar iitveckla mera tankekraft och sjelfstän-
dighet, än under hela år, tillbragta vid det van-
ligen så kallade lyckliga lifvets passgång.

Så hade äfven dessa dagar förändrat den glada
bekymmerslösa Constance, hvars lif i många år
förllutit som värdagar, endast skiiggade af de
raoin hennes rnans fränvaro förorsakat; men då
hon aldrig tviflat på hans kärlek och trohet
dertill var hon sjelf alltför renhjertad och oskyl-
dig motsågs alitid äterseendet med förnyad
förtjnsning. Nu säg hon sig på en gäng beröfvad
alla de illusioner, sora förljufvat hennes ensliga
lefnad. Bedragen af den man hon afgudat, var
hon sårad i sinä heligaste känslor, och det i Sam-
ina ögonblick, då hon ofiVade honom allt.

Men i stället att under overksamt pjnnk bort-
gråta sinä dagar, utvecklade den unga qvinnan
en själsstyrka och beslutsamhet i handling, som
oraedveten af henne sjelf härtills legat i dvala.
Hon hyrde sig rum i en helt annan trakt af den
stora Kejsarstaden; sälde alla henne mi öfverflö-
diga blefna möbler, och behöll blott hvad som
fordrades tili trcnne enkla, men trefligt inredda
rura. Hon höll blott en piga samt en nng gosse
i sin tjenst. Denua gosse var son tili en af gref-
vens lifcgna, och endast två år äldre än Konstan-
tin. Hon behöll honom, på det att grefven, hvars
aktning hon likväl aldrig ville förlora, alltid ige-
nom gossen kunde erfara htiru hon lefde.

Innan hon beträdde sin nya booing, hade hon
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anlagt sorgdrägt för sig och barnen, och gaf sig
iit för att vara enkä efter en militär, död pä en
aflägsen ort. Hon beslöt att här lefva lika skild
från umgänge som förut. Ilon ingick dock se-
dermera bekantskap med sin värdinna, en enke-
fru med tvenne nppväxande döttrar. Snart öfver-
talades hon att lemna dera och nägra andra nn-
ga flickor lektioner i språk, teckning och musik.
Härigenom vann hon sin bergning, och kunde
spara räntan af sitt hopsamlade kapital för en
oviss framtid.

Efter tvenne fäfänga försök af grefven, att vin-
na inträde i hennes boning, hörde hon ej af ho-
nom på Hera år.

Af allmänna bladen erfor hon, att lian som
arabassadör rest tili * ** * ätföljd af sin fru, der
de utvecklade en lyx, svarande mot deras rang
och rikedoin.

Ora man undantager lektionstiraraarna, lefde
Constance endast i ocli för sinä barn. Hon lärdc
dem allt hvad deras ålder knnde mottaga, och
framför allt inskärpte hon en innerlig kärlek tili
Gud och dygden, sanning och rättvisa. Konstan-
tin ägde, både af naturen och sin mors medver-
kan, en stark hedcrskänsla, men äfven ett kär-
leksfullt hjerta. Af sin far, som hän numera trod-
de vara död, behöll lian alitit! ett kärt minne.

Lilla Anna var hans ögonsten. Aldrig har en
nioder bättre uppfyllt sitt ansvarsfnlla kali, än
Constance. Sallan ha tvenne syskon mera älskat
hvarandra, och nastan afgudat sin mor, än Kon-
stantin och Anna.

Den förstnämnde var i femtonde äret, när gref-
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vc * * * återkom tili Petersburg, höljd af de lag-
rar lian skördat på diplomatikens fält; som be-
löning erhöll hau nya gods mcd Hera tusen själar.

Igenom en biljet, önskade lian ett möte med
Constance lins sin bankir, för att med henne öf-
verlägga nägot rörande gossens framtid. Hän öf-
verlemnade ät henne sjelf att bestäraraa dagen
ooh timman.

Det skedde, och de återsågo hvarandra efter
sju år.

Hvad dessa åren förvandlat den förut blom-
strande och kraftfulla mannens utseende och ge-
stalt! Hän liknade nu en gubbe; ansigtet var gul-
blekt och infallet, glansen i ögat var slocknad,
och håret skiftade i grätt; äfven gestalten var
sammanfalien.

Ovilkorligt studsade Constance tillbaka vid hana
åsyn; så hade hon aldrig kunnat föreställa sig
honom. Lidandet och åren hade väl äfven ver-
kat på henne, raen vid sinä 32 år var hon ännu
vacker, och melankolien hade gifvit hennes an-
sigte ett högst intagande uttryck, något som icke
tillhörde jorden.

Förrän hon gick tili detta möte, sökte hon be-
väpna sitt hjerta med mod, för att med kallsin-
nighet återse den man, som allt ännu lefde i hen-
nes svaga hjerta; hon trodde sig vara viss om
segren men nu

Som hän nu stod der, tog lian den i hvarje
rent qvinligt hjerta högträdande känslan medli-
dan det i anspruk, och den menskliga sjelfkärle-
ken hviskade; «Hän bar lidit genoin förlusten af
dig; hade du värit den maka, som ledsagat ho-
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noin på lefuadsbauan, skulle dia hand bortjagat
hvarje smärtä, åtmilistone jernuat hvarje skrynka,
som im bildat sig tili djupa fåror i ett ausigte,
sora utmärktes af helsa och lefuadslust, uär du
tillhörde houora.»

Meu hägkorasteu af deuna tid medförde äfven
ininuet af den oförrätt hon Jidit af sara n; a man,
och den, efter sitt ofriviiiiga fall, npphöjda sjä-
len återtog sitt herravälde öfver hvarje annan
jordisk kausia. Hau var åter för b.enne en lik-
giltig person, som hon hr arken älskade eller ha-
tade; meu hau var fader tili heuues barn, och
som sadan visade hau sig värd heuues aktuiug.

Äfven för iiouora syutes detta möte cj aflöpa
litan siuiiesrörelse, meu van att belicrrska sinä
auletsdrag, anslog hau snart äfven den tou Con-
stauce syutes öuska: eu förbiudlig artighet raot
eu bekant person. Och sora baukiren sjelf förde
henne in i det mm, der grefveu redau väntade,
gjorde deunes närvaro, att de å ömse sidor bi-
behöllo fattuingeu. När hau sedän på eu vink af
grefveu lemnade rummet, skred man genast tili
ändamålet af sarnraaukorasteu.

Det beslöts att Konstantin ora två år skulle be-
söka universitetet, meu förut skulle lian herrana
hos siu mor, af eu skicklig lärare iuherata ele-
raeuterua i latineu och ryska spräket sarat andra
för houora nödiga k liuskaper. Denue man knude
genast tillträda siu befattning, och grefveu lofva-
de att dageu derpå sjelf införa houora tili dem;
ty hau satte alls icke i fräga, att det var houora
tillåtet att se sinä barn.

Coustance ausäg sig äfven ej hafva rättigliet att
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for (lennä enda gång afslå hans önskan. Hou
svarade: att som barnen trodde sin far vara död,
och grefveu sä rnycket föräudrat sig nuder des-
sa ären, att gossen troligtvis ej knnde kanna igen
honom, vore det enligt hennes tanke bäst, att
hau föreställdes dera som en slägtinge, tili hvilken
de stodo i förbindelse. Dermed var grefven nöjd.

Coustance liade rätt i sin förmodan; gossen
drog ingen kausia tili sin far, som lian nu för
första gängen såg i uniform och hörde af modren
beuämnas «grefve.» Ba.de hau och den nioåriga
Anna betraktade honom med skygghet, ja nastan
med en slags ovilja; desto mera slöto de sig tili
läraren. Som rnm voro lediga att hyra i samraa
gård, knnde dennc genast flytta dit och börja sin
befattning, Grefvens visit var kort; förhällandet
var tvunget på alla sidor, och besöket förnyades
aldrig.

Läraren, som nu blef en medlem i deras lilla
krets, var rcdan öfver mcdeläldern. Hän hade
ingen kännedom om det förhällande, sora värit
raellan grefven och Coustance. Ilon, som snart
fann denna sin farhåga ogrnndad, gladde sig, när
hon i sin sous Jedare lärde kanna en ganska akt-
uingsvärd man. Lärd litan pedanteri, rik på er-
farenhet, var hau ett lika interessant som lärorikt
sällskap för bäde yngre och äldre.

Gcnom honom erfor hon efterhand, att grefven
icke var lycklig i sitt äktenskap. Hans fru var
honom nppenbart otrogen. Svartsjnka och harm
hade drifvit honom att söka förströelser i hö-
ga spel och andra utsväfniugar, som inverkade
menligt på hans helsa. Hau hade mj på begä’
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ran erhållit tjenstledighet, men frun hade stad-
nat qvar i * * * *.

Tiden var inne för Konstantins resa tili univer-
sitetet, dit hans lärare var honom följaktig. För
första gängen aflägsnad från sitt siiliä hem och
de älskade, det inneslöt, såg ynglingen sig försatt
i hvunlet af nägra hundra kamrater. Van vid en-
samheten, drog hän sig ifrån deras stojande um-
gänge, och blef af dem ansedd för dum och inbilsk.

Eraedan hän var trägen och hade lätthet att
fatta, förkortades hans vistande der, och redan
var hans resa utsatt tili den innevarande terrai-
nens siat, äfvensom en plats var ledig vid det
rangregeraente, der hän enligt grefvens önskan
och sin egen böjelse skulle gä in; när en hän-
delse inträffade, som gaf en helt annan riktning
så väl ät hans tankar sora handlingssätt och frara-
tida öden.

Sora redan är sagdt, ansågs hän af kamraterna
för stolt, eller dum och högfärdig, sora me-
rendels vill säga detsamma. En af dem, känd för
ett retsamt lynne, ansåg sig svåra förolämpad dä
Konstantin nekat att deltaga i ett af honom före-
slaget lustparti. Heraraa hos sig hade hän der-
före talt ora Konstantin under försmädliga uttryck.
Dessa hördes af hans betjent, som lag i nägon
delo med Feodor, hvilken följt med sin unga her-
re. Vid ett nytt gräl emellan dessa båda gör
den förra den slutsatsen: «Sädan herrn är, sa-
dan är drengen.') Feodor tog med häftighet sin
unga husbondes parti. Drifven tili det yttersta
ntbrast lian sluteligen: «Du säger, att min herre
är stolt, men du bör äfven veta att hän är son
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tili en stor, rik ocli förnäm man, som nog gör
honora tili detsamma med tiden.» På illistigt sätt,
under sken af dispyt, lockades Feodor af den an-
dre att sdga allt hvad lian visste, och den andre
var ej sen att rapportcra delta för sin husbonde.

litan rninsta aning ora allt delta, spatserade
Konstantin en dag i allraänna promenaden tillika
raed sin iärare. I det de gingo förbi en grnpp
af ynglingar, hörde de den, sora stod dem när-
mast, yttra tili de öfriga och raed afsigt att hö-
ras af de förbigående: «Der gär den furst- el-
ler grefliga bastarden med sin nientor.»

Delta yttrande var obegripligt för vår Konstan-
tin, raen då hän påtagligt fann delta förnärman-
de talesätt riktadt raot sig, ville hän genast be-
gära en förklarlng, men TschukofF - detta var
lärarens namn afhöll honora derifrån. Hem-
komraen ville hän skrifva och affordra den an-
dra en förklaring, oaktadt alla föreställningar, hu-
rn lätt ett raisstag kunde räda, då flera menni-
skor, än de, värit i promenaden.

Under denna deras strid, stod dörren öppen
tili det mm der Feodor gick och sysslade. Man
plägade ej väga sinä ord i hans närvaro, ty man
kände hans trohet och tillgifvenhet. Det namn
som närandes, väckte likväl Feodors nppmärksam-
het, och så snart lian fått reda på hvarom talet
handlade, störtade hän in, omfattade sin unga
hnsbondes knän och bekände att lian värit orsa-
ken tili alltsamraans, bad honora ora att straffa
sig, men besvor honora ocksä att sedän förläta
hvad lian brutit af oförständ, raen ingalunda af
ondt uppsåt.
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«Jag förlätcr tlig visst, blott du tillstår hvar-
före du behagat smida ihop en sadan osanning,»
sade den förvänade Konstantin, som nastan trod-
de ynglingen vara förryckt.

aAck Herre! Det är ingen osanning. Jag bar
ju värit i er mors hus frän sex ärs ålder, och
jag skulle ej kanna vår husbonde grefve * * *, som
dagligen koin dit, bara hän var i Petersburg. Jag
hade ofta sett honora förut, ty minä föräldrar ä-
ro hans lifegna. Minnes ni ej Andruschka, sora
dagligen förde mänga goda saker tili ert hus.
Alit delta koin frän grefven och Andruschka var
min far. Jag var visserligen strängt nekad att
oratala för nägon delta förhällande, och har äf-
ven aldrig gjort det förr än nu, då högfärds-
djefvuln regerade mig.»

Man bör kunna uppfatta den djupa aktningsful-
ta kärlck Konstantin hyste för sin mor, den höga
tanken hän gjort sig ora hennes själs renliet, för
att rätt begripa hans smärtsarnraa känslor vid den-
na upptäckt.

Nu mera var hän icke den stolta ynglingen;
den oförtjenta vanäran hade förlamat själ och
kropp. lian satt dyster och siliten inom sig sjelf.
Blott nägon gäng hörde Tschukoff de orden: «0
min mor! Anna och jag äro säledes brottets barn,
och du» Hän fortsatte aldrig raeningen,
men det läg något tröstlöst i hans stela blick.

Naturligtvis afstod lian frän alla frägor tili den
omnämnda unga herrn. Denne och hans sällskaps-
bröder ansågo Konstantin för feg, cmedan hän
undvek dem. Men de gjorde honom åter orätt.
Ebuni hän nu ansäg sitt lif af intet värde, var
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en duell i hans ögon ingen handling af rättvisa,
endast sjelfhämd.

Orasider blef lian ingnare, åtminstone tili det
yttre. Hän längtade hem för att la veta hvad
som rar sanning eller ej, ty Tschukoif kunde ej
gifva honom nägon npplysning. Snart var hän
inneslnten i raodrens armar, öfverhopad af hennes
och Annas ömhetsbctygelser, men få mimiter för-
flöto innan det forskande raodersögat upptäckte
att något tnngt tryekte ynglingens sinne och hjerta.

De blefvo omsider allena. lian omtalade dii
allt och bönföll ora förklaring. lian liknade en
brottsling, som afvaktar sin dora.

Man föreställe sig hvad verkan delta skulle göra
på en mor med Constances hjerta och tänkesätt.

Ilon meddelade honora allt hvad vi redan kan-
na; tyst och nppmärksam på hvarje ord, satt
hän der; då och dä förde lian den hand tili
sinä läppar, som lian höll inneslnten i sin. Då
hon npphört att tala, höjde hän en tacksam blick
tili höjden och sade: «Gud väre evinnerligen lof-
vad, som förde dig ren ur denna skärseld, ty på
hvem och på hvad skulle jag raera tro här i verl-
den, om jag funnit dig, min sä ömt dyrkade mor,
vara en hycklerska! Jag hade då förlorat tron på
dygden, på mig sjelf och hela menskligheten.
Men lian, hän, för min far vill och skall jag
aldrig erkänna honora.

sFörlåt hans fel, min son! och tänk på honom
i dina böner, hädanefter lika som förut; ty lian
älskar dig, och sörjer med faderskärlek för din
nppfostran och framtid.»
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«Hvad jag fått kan jag ej återgifva, men väl
förakta mig sjelf, om jag hädanefter sknlle låta
honora skjuta mig fram i verlden; dervid blir
det,r> försäkrade ynglingen. «Var icke ni, min
mor, bäde tili börd, skönhet och bjertats egen-
skaper värdig att blifva hans maka! och med sinä
lumpna penningar tror hän sig konna godtgöra
allt! Aldrig en kopek tar jag af honom!»

Hans beslut stod fast; i stället att gå in vid
det regemente grefven önskat, och der Konstan-
tin genom honom värit säker om snar befordran,
tog hän tjenst vid ett grenadierregeraente, fär-
digt att afgå tili turkiska gränsen.

Lemnad af sin älskling var den blomstrande
Anna raodrens tröst och glädje. Hon var i lyck-
lig oknnnighet om allt det, som afhandlats erael-
lan mor och son.

Anna hade nyss fyllt sexton år, när hon en
dag erhöll tillständ af sin mor att, i sällskap med
deras värdinna och ett par af liennes bekanta,
göra en liten lustfärd pä Newa. Dagen var ut-
märkt vacker och sällskapet trefligt; de voro in-
alles fem damer samt en äldre man med sin nn-
ga son.

De landade vid ett af de vackra Instställen, som
ligga vid stranden, intogo några förfriskningar
hos Sweitzaren, och proraenerade sedän orakring
tili dess solen, som sänkte sig bakom de lummiga
träden, raanade tili heraresan. Shipen, som på
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bestärada timmar gjorde sinä turer, gaf sitt tec-
ken, och våra lustfarare måste skynda sig, för
att korama i lagein tid tili bryggan. Lika ifriga
sora de, voro nägra unga herrar insvepte i släng-
kappor, dem man hera gånger raött under pro-
menaden.

Anna var bändelsevis den sista sora skulle stiga
i slupen. I samma ögonblick sköt en af rodda-
rene oförsigtigtvis båten från land, och Anna
föll i vattnct.

Sora blixten störtade en af de omnäranda unga
berrarna frara, kastade af sig batt och kappa,
lutade sig långt öfver relingen och fattade tag i
Annas kläder, innan hon ännu hän försvinna i det
här temmeligen djupa vattnet, sora af shipens ha-
stiga vändning kömmit i svalining. Ett utrop af
förskräckelse hördes af hennes lilla sällskap; frun-
timren vredo sinä händer, och deras enda raanli-
ga följeslagare hindrades af trängseln att komina
frara, ty alla de andra unga männerna af fö-
renämnda sällskap rusade tili, för att tillbaka-
hålla den sora sökte rädda hiekan.

I sin ifver om hnnom, syntes de föga bekymra
sig om henne. Deras sakta men häftigt uttalade:
«För Guds skidi ers Höghet!» besvarades af den-
na nied ett befallande och ogillande «lysti» De
drogo sig tillbaka, i synnerhet sora ett par af
bätkarlarna i detsamraa upplyfte den af en stöt
raot slupen och af förskräckelse sanslösa hiekan.

Inom ett ögonblick hade den unga mannen svept
omkring henne den varma duk, sora hän nastan
ryckte från en af fruntimren, och der ofvanpå
sin egen kappa. Glörask af sig sjelf sait lian nu
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fördjupad i hennes åskädande, och stödde defi
änmi vanmäktiga, under det att den goda frun,
under hvilkens vård Constance anförtrott sin un-1-

ga dotter, försöktc alla medel att återkalla hen-
nes lifsandar; hvilket omsider lyckades.

Undertiden trängde sig en af hans följeslagare
åter fram; vördnadsfullt hviskade denne några
ord i hans ora; dcssa äterförde lionom tili bc-
sinning. «Du bar rätt» svarade hän, och svepte
skyndsamt in sig i den slängkappa denne bjöd
honom, samt tryckte hatten djupt ned öfver den
höga pannan. «Likväl kan ingen liär kanna igen
mig, så framt ej cr obetänksarahet förråder raig.»

När Anna första gängen nppslog ögonen, var
hans hlick det första hon säg; djupt rodnande
sänkte lion dera åter och lutade sig raot sin qvin-
liga grannes bröst. «O Gud hvad skall mamma
säga, när jag koraraer hera!» hviskade hon.

«Frukta icke dyra flicka! Jag skall sjelf föra
dig hein, och förbereda din raor,» svarade lian,
och tillade sedän sakla, men med en röst sora
trängde ända in i hennes hjerta: «Haf biott för-
troende tili mig, och vänd icke bort dina milda
ögon. Denua stund skall alltid vara mig en Ijus-
punkt i minnets skattkammare! Säg mig hvad du
heter*?»

«Anna,» hviskade hon blygt.
«Tade du hulda! Det narnnet var mig kärt för-

nt; im är det raig dyrbart!»
Anlända tili stranden, befallte lian fram en hyr-

kusk med sin droschka. Sedän hän sjelf bu-
rit Hiekan ur slupen, bjöd lian frun sätta sig upp
och understöda den darranda Anna. Sjelf in-
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tog hän kuskens plats, sedän hän tiilsagt dennc
och sitt följe alt der afvakta hans återkoinst.
Derpå frägade lian efter deras boning.

Enligt sitt löfte gick lian in förnt, och beredde
på varsarat sätt Constance på hvad sora händt,
lade sedän dottern i modrens armar, och ined
några knappt hörbara ord bjöd hän dem farväl.
De återsägo honom aldrig.

En långsarnt tärande sjukdom var följdcn af
den enda gång, Anna värit undan modersögat.
En af de englar, soin omgäfvo oskuidens piågo-
läger, och manade tili tålamod sarat hviskade
Jjufva ord ora tro och hopp och sällheten af ett
återseende i en högre verld, der ingen stånds-
skillnad finnes, antog ständigt hiiden af hennes
nnga sköna räddare.

En dag våren derpå mönstrades, på ett af för-
städernas Stora torg, ett nyss aniändt regemente
grenadierer, sora raed tapperhet utmärkt sig i
Hera träffningar vid turkiska gränscn.

Manövern var slutad, officerare stodo i grnpper
af anhöriga och vänner, hvilka samlat sig for att
välkorana dem. Manskapet hvilade i skuggan af
de omgifvande inisen.

Det högre befälet hade jerate generaiitetet bc-
gifvit sig bort, endast en ung skön resiig raan
i den vackra übiammiforraen, ridande en eldig
arab, liade lemnat sig efter. lian red mi orakring
platsen ocli närratde sig i allt trängre kretsar tili
ett hörnhus, på hvars höga, med pelare omgifna
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trappa en ung fanjnnkare stod med armen om-
kring fanans stäng.

Yar det kanliända dennes ädla allvarliga utse-
ende och hälining, som redan under mönstringen
räckt ädiingens uppmärksamhet?- Alit nög, med
blicken oafvändt fästad på honora, syntes lian 1
begrepp att tiiltala den unga mannen, som nu stod
der sä ensam. Da hördes från sidogatan den
sång, hvarmed de andeliga af grekiska kyrkan be-
ledsaga sinä döda tili grafven. Snart vände en
iikprocession förbi samraa höm. Enligt sedva-
nan läg den döda med obetiiekt ansigte. Det var
en ung flicka, i sin livita drägt med myrtenkran-
sen i de blonda lockarna. Döden liade endast
med lätt hand vidrört anletsdragen, ett leende
syntes sväfva på de bleka läpparna.

Nägra fnmtimmer gingo efteråt, bland dera mo-
dren; ej sä myeket utmärkt genom klädseln, som
af den djupa sraärta, som läg i den Mick, hon
ömsora riktade mot höjden än mot jorden.

Ett lätt utrop af smärtsara öfverraskning und-
föll den ridande, som stadnat helt närä trappan;
delta besrarades med en dof suck i hans gran-
skap. Hän säg sig om.

Der stod den unga fanjunkaren, blek, med stir-
rande blick följande liktäget; handen pressad mot
bröstet. Hans hufvud sjönk mot den närmaste
pelaren.

«Hur är det med dig, unga kamrat?» frägade
nhlanen med deltagande röst. «Var det äsynen
af den döda, soin grep dig tillhördc hon dig
på något sätt?»
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«Det var Anna! det var min syster, anna mo-
der!» Sraärtan liar en ton, en accent, som djupt
griper den känslofnlles hjerta.

«Din syster! Jag bedrog raig säledes ej pä lik-
Jieten! Jag beldagar af alit hjerta din förlust, och
vill alltid vara din vän! Adjö, vi träffas snart äter.»

Trumraan Ijöd; manskapet samlades, mekaniskt
intog Konstantin sitt led. De troppade af tili ka-
sernen.

Fri frän tjensten, skyndade hän tili niodrens
boning. Ilon var nyss hemkoramen frän Annas
graf. Hvilket äterseende!

Dagen derefter besökte Konstantin» unga gyn-
nare kasernen, lian kallades fram.

I ganska nådiga nttryck lät denne honom veta,
att lian, for att bättre kunna sorja for hans fram-
tida befordran, ville antaga honom vid sitt eget
regemente.

Konstantin visste nu hvem lian liade för sig,
kände att detta var samma korps, i hvilken hans
far sökt anställa honom, och några ögonblick
smickrade det hans stolthet, att litan dennes med-
verkan koraraa in i den; men snart hviskade sam-
ma stolta kansia: «Du har icke dig sjelf att tac-
ka för denna utraärkelse, det är minnet af din
syster, ögonblickets nyck,» och lian bönföll
att fä qvarblifva, der lian tjent upp sig frän sol-
dat och der lian var afhällen af fordna kararater,
samt med vänskap orafattad af sinä förraän. Med
dem vore det ett nöje att offra lif och blod för
kejsare och fädernesland, och då de alla voro
likasinnade som lian, anhöll hän alt Fursten vil-

Leonna. 8
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ie vara så nådig och utverka att detta regemente
åter blefve användt i aktiv tjenstgöring.

Förundrad öfver ett afslag, sora var lika oför-
väntadt sora sällsynt, var Fursten for ädel att, lik
många andra stora och ieke stora, läta de
nnderordnade med misshag umgälla, att de ej mot-
tagit lyckan i den forra, deras förmän funnit för
godt. Hän biföll hans begäran och L—ski rege-
mentet var sedän bland de första sora fördes i
elden, när kriget hröt ut 1808.

Gradvis hade Konstantin uppstigit tili kompani-
chef, och hvera vet huru längt lian hunnit, om
ej finnarnes kulor vid Revolax satt ett mäl för
hans krigiska bana.

I enlighet med sin karakter höll lian ett i mo-
drens och sin lärares närvaro nttaladt löfte, att
under fadrens lifstid hvarken tala fransyska språ-
ket eller erkänna nägon talang, sora kunde utvisa
en högre bildning (ehuru lian odlade den i hem-
lighet, endast för att ej derigenom igenkännas, i
fall fadren ville spana efter honom).

Med fadrens död, och den ljufya tillfredsstäl-
lande känslan att blott för sin egen skull biifva
älskad, hade den tyngd, sora hittills tryckt hans
för hedern sä Ömtåliga sinne, alldeles försvunnit.

Att Constance led af förlusten af sitt ena barn,
och det andras beständiga frånvaro, inses lätt,
nien dess af ädla grxmdsatser npphöjda själ ned-
trycktes ej af sorgen. Anna, den späda blomraan,
var nn förvarad nndan lifvets stormar och att
Konstantin en dag sknlle äterkomma, hoppades hon
af en nådig Gnd. Af grefven hade hon ingenting
hört, sedän hon underrättat honom om dotterns
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död, och fränsagt sig allt vidare understöd af
honom; tili dess lion genom tidningarna och ryk-
tet sporde hans frånfälle.

Se sä goda Leonna, mi nedlägger jag min för-
fattarpenna, ty hvad sedän passerat känner du,
äfven att den finska flickan uppskattas af dem
sora en liten juvel, och hon är så tacksam, så
lycklig i sin dyrbara infattning! Förstär du den-
na guldsraedsliknelse 1? jagkänner ingen mera träff-
ande‘ O tiiliä.»

Leonna var ock den sora förstod att värdera
vänskapens förtroende och atl besvara detsamma.
Härtills hade Ottilia endast anat hennes böjelse
för Feodor, nu fick hon erfara allt, äfven hans
uppförande nemligen sä, sora det uppfattades af
den älskande flickan, jemte hennes oro öfver hans
tystnad, den hon likväl tillskref omständigheter-
na, ej nägon glömska.

Onkel Ludvig hade rcst bort. Fru Palman var
installerad i sin befattning. Leonna upphörde ej
derföre med ali verksamhet i hushållet, men hon
ägde mera ledighet och iugn. Modrens lynne var
sig likt, men hon blygdes att läta en freraraande
höra detta jeninä gnatande, och Leonna kunde mi
undvika att trälfa henne allena.

Yintern var förbi; vårsolen smälte drifvan; jor-
den grönskade, allt knoppades för att fira upp-
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ståndelsens högtid, och Leonnas lijerta började
äfven njuta af förnyad lefnadslust.

Man räknade de sista dagarna af Maj, när Pet-
ter Nordenskans en dag kom tili Grönskog för
att be sin syster tillbringa nägon tid lios Maria,
sora hvarje dag väntade sin nedkomst. Sjelf raa-
ste lian göra en resa, såväl i tjcnstäliggande som
andra affarer «på obestärnd tid,» sade lian; en
annan sknlle under tiden sköta sysslan.

Hans far var icke af det sentimentala folket,
likväl förtröt honom den likgiltighet, sonen visade
att fara bort hemifrån sin Imstru vid ett sådant
tillfälle.

Leonna följde honom, men nndrade inom sig,
hvarföre ej Hedda knnde vara hos sin syster,
Ilon erfor sedän af sin svägerska, att Hedda ba-
de rest hemifrån utan att någon kände hvar hon
nu vistades.

Ett besynnerligt öde syntes sväfva öfver alla
Leonnas ntflygter hemifrån, ty knappt hade hon
värit en vecka der, förrän hon äter efterskicka-
des. Den biljet, budet medförde, npplyste henne
hvarföre det skedde. Fadrens ord Jydde så:

«Blif icke ängslig barn, men skynda dig hera.
Mamma fick slag i natt och har ej, efter som vi
tro, många tiramar qvar. Hon kan ej mera tala,
men hennes ögon irra omkring efter dig. Gura-
raan Palman bevisar gcnom hundrade exempel, att
hon ej har ro förr än du komraer! Din hukia far

Ad. Fred. v. Nordenskans.»

När Leonna nnderrättade sin svägerska om den-
na oväntade bortresa och anledningen dertitl, syn-
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tes lion väl ledsen, men dä det ej kunde hjelpas,
tog hon som vanligt saken kalit.

Äfven nu syntes slumpen eller ödet, huru man
vili kalla det, stadfästa fru Palman i sin öfverty-
gelse eller vantro eller kan verkeligen den
flyende lilsandan uppeliållas, i dess jordiska om-
klädnad, af en ouppfylld önskan*?! ty Leonna
fann modrens händer redan kalla och känslolösa,
raen den förut kringirrande blicken fästade sig
snart på henne med ett svagt nttryck af tillfreds-
ställelse och det var slut.

Att nu ätervända tili svägerskan, hade af folket
ansetts som en vanvördnad för modrens minne;
äfven hade Leonna mycket att bestyra hemma;
den varma årstiden gjorde skyndsamhet nödvän-
dig. Det bild sora medförde notisen ora dödsfal-
let, återkom raed underrättelse att unga frun
nedkommit med en dotter.

Liket bisattes, begrafningen skulle försiggå, när
Petter koin tillbaka.

Dagen efter bisättningen besökte Leonna sin
svägerska. Hon fann henne rask, men barnet var
svagt och klent. Med blandad kansia af smärta
och glädje, tryckte hon den späda tili sitt hjerta,
som hon trodde, för både första och sista gängen.

Atta dagar derefter kom Petter hem. Kapten
Nordenskans reste genast åtföljd af sin dotter,
för att med honom öfverlägga om anstalterna för
begrafningen, och Leonna öfverraskades vid åsy-
nen af den lillas friska och förändrade ntseende.

Man öfverenskora att begrafuingsgästerna skulle
saralas hos den yngre Nordenskans. Nägra af
dessa borde först blifva vittnen tili barnets dop.
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Efter jordfästningen skulle allesaniraan följas åt
tili Grönskog och dröja der tili andra dagen öf-
ver middagen.

Sedän begrafningsstöket var förbi, blef hemlif-
vet ganska trefligt för Leonna. Med den hjertligt
välmenande fru Palman kunde bon spräka om sinä
frånvarande vänner, äfven ora Feodor, ehurn gum-
raan visst icke anade burn dyrbar hän var för Hie-
kan. Hennes far var ocksä meddelsammare än förr,
vidbordet eller när de om aftnarna voro tillsamraan.

Tiden skred lugnt sin gång. Frn Palman var
outtröttlig i dagens värf och Leonna delade sin
tid bland nyttiga och behagliga sysselsättningar;
ibland annat hade hon tagit en egen vård ora
trädgården. Läsarcn bör dock icke tro, att hon
gick der frän raorgon tili qväll med mulliga hän-
der och brynte sig i solen. Nej, dertill använde
hon morgonstunderna. Den nppfriskande morgon-
Inften har ju i alla tider värit ett skönhetsraedel,
obekant eller ringa aktadt af salongens bleka syl-
fider. Utvandringar gjorde hon äfven i det grö-
na, merendels med en bok tili sällskap, sedän
liennes öfriga göromål tilläto sådant.

En söndag i medlet af Juli, reste hon med sin
far tili kyrkan, för att sedän äta middag på prest-
gården. Som följderna af denna lilla utflygt. och
de personer, med hvilka hon mi gör bekantskap, i
betydlig raån komma att inverka på riktningen af
hennes karakter och framtid, utbedja vi oss lä-
sarens tålamod och sluta här första delen af vår
skildring.
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heonna lär sig litinn a en fru meA
verldston och en annan af viirde.

tre mil från kyrkbyn, i en annan trakt
af socknen, lag en herrgärd raed vidsträckta ägor,
från längliga tider ett fidelkommiss för Bären-
dorfska familjen. Egendonien var på sednare ti-
der ganska vanvårdad, ty nuvarande ägaren, lag-
man Bärendorf, bodde i bufvudstaden, der hän
innehade tjenst; lian bade efter sin faders död
arrenderat bort den åt en man, som endast sök-
te ögonblickets nytta, litan att bry sig ora fram-
tiden eller vårda de fordna anläggningarna. Un-
dertiden Jcfde lagmannen nied sin familj på stor
fot i Åbo, och ansåg det småaktigt att revidera
ntgifter och inkoraster, förrän de förra togo öf-
verhanden. Hän uppsade då arrendatoren. Fru
och barn skulle bo på godsct; sjelf tog lian sig
tjenstledighet denna somraar, för att se tili egen-
domen, som lian endast trenne gänger besökt
under tjngu år.

Andra gängen detta skedde, medföljde hans fru
på besöket. Elliini de värit gifta i flera år, gjor-
de hon nu först personlig bekantskap med sin
svärfar. Sedän dess bade hon hvarken återsett
honom eller Johanneshof förrän nu.

Under de några veckor hon der passerat, såg
Leonna dagen, och kapten Nordenskans, hvilken
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stod i affärsförbindelse rned gamla lierrn på Jo-
hanneshof, hade bjudit unga herrskapet tili fadd-
rar ät sin dotter.

Någon tid efter denna tilldragelse hade, lielt
oväntadt för arfvingarna, den redan tili ären kom-
ne mannen gift sig för andra gången, ehuru lian
snart åter blef enkling; ocli lians son, lagrnannen,
som öppet visat missnöje med detta gifterraäl,
kom icke mera tili Johanneshof i sin fars lifstid.
Sora redan är sagdt, hade hän arrenderat bort
egendomen.

Ryktet hade väl oratalat denna familjs hitflytt-
ning, raen ingen af våra bekanta hade ännu sett
dera.

Sarama söndag, vi omnärant i slutet af förra
delen, såg Leonna i kyrkan tvenne okända frnn-
tiraraer inträda i frärasta bänken frararae vid cho-
ret. Deras ankomst väckte desto större uppseen-
de, som halfva predikan dä redan var förbi. Den
ena af dessa damer, var ett ännu vackert raen
blekt medelälders fruntimraer raed ett förnämt,
raen graciöst väsende. En röd kaschmirs läng-
schal var smakfidlt draperad öfver en rock af
svart siden. Pä hnfvudet hade hon en enkel spets-
raössa med ljusröda band; hatten tog hon genast
ganska ogeneradt af sig, för värmens skull.

Den andra var något utstyrd, ty toiletten öfver-
ensstämde icke med personens utseende och äl-
der. Hennes safflorsröda tyllklädning med korta
ärmar, dess hara hals och axlar endast omgifna
af en kolleretrimsa; dess raed bloraster prydda
hatt o. s. v., skulle väl anstått en tjuguårig tär-
na, men hos lienne sqvallrade en viss snörpning
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vid munnen, ocli vissa linier vid pannan, om ett
och annat tiotal mora. Utoradess säg hon pre-
tentiös och tvungen ut, och hela hennes figur an-
tog en marionettlik rörelse, när hon tilltalades af
sin granne, eller trodde att nägon beraärkte henne.

Leonna, som satt rahit emot dem pä andra si-
dan i choret, hade en stund värit ett raäl för den
först omnämnda damens förstulna blickar, hvar-
efter denna tycktes hviska några ord tili sin föl-
jeslagerska, hvilken, hittills npptagen af sin egen
värda person och jemkning om sin paryr, nu gaf
sig tid att begagna den på ett svart hand hän-
gande lorgnetten, och rikta blicken på Leonna.
Den stackars Hiekan rodnade af blygsel och harin
öfver ett så oskickligt beteende i Gnds hus, och
första gängen afvaktade hon med otälighet guds-
tjenstens shit, da hennes far kom tili bänken för
att afhemta henne.

Straxt efter deras ankorast tili prestgården,
körde en ståtlig vagn in pä gärden och en betjent
i livre hjelpte de tvenne omtalta daraerna derutur.

Pastoin gick emot dem, förde dem i salen, pre-
senterade dem för sin hustru och deras öfriga
gäster.

Den ena af daraerna var fru lagmanskan Bären-
dorf, den andra hennes kosin fröken Renata Strutz.

Lagmanskan sade sig vara «charmerad» att gö-
ra fröken Nordenskans’ «connaissance» och utbad
sig det nöjet, att genast härifrån få föra henne
med sig tili Johanneshof, der hennes tvenne äidre
flickor skulle mottaga henne med «förtjusning.»
Hon «reklamerade» sin rättighet som gudmor tili
fröken Leonna, och ville ej veta af nägon «refus.»
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Kapten Nordenskans ansäg detta sora en stor
heder och förmån för sin dotter, ocli Leonna på
sin sida intogs af lagftianskans artighet och lediga
raane'r. De voro säledes lätt öfvertalade.

Efter kaffet ville lagmanskan bryta upp. Hon
skulle göra ett besök hos friherrinnan Perlkrans,
sora öfver sommaren hyrt sig rum på Löfsala
rustliäll.

«Friherrinnan är köttslig moster tili Bärendorf,
och ntoradess en charmant guraraa,» sade hon.
«Jag har, sedän jag kom hit på orten, cj värit i
tillfälle att göra henne min visit. Hon skulle fä
skäl tili raissnöje ora jag underlät det, när jag är
henne sä närä, derföre raaste vi redan rekora-
raendera oss.»

Pastorskan ville öfvertala lagmanskan att dröja
en stund. Det vore god tid ännn, menade lion,
da hennes näd och fröknarna troligen dröja qvar
öfver natten på Löfsala.

«Dertill aro vi något för raanstarka!» invände
lagmanskan leende.

«På Löfsala saknas ej rum, och ntoradess är
värdsfolket väl försedt med hvad sora kan behöf-
vas för deras hyresgäst, att taga emot fremmande
hvad tid sora helst,» försäkrade pastorskan. «Löf-
sala mor skulle anse sig vara i sjunde lumien,
ora hon finge herbergera fröken Leonna bäde sora
granne och gudmor för hennes lilla son.» —-

«Ja, är det icke märkvärdigt, hvad bondfolk
gerna åberopar sig bekantskap raed bättre folk,
hara för det de bo i en och samraa socken,» an-
raärkte fröken Strutz.

Tout comme ehez nous, hade hennes ku-
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sin gerna svarat, men fröken hade troligen ej
förstätt tillärnpningen, och ingen svarade på hen-
nes anmärkning.

Snart rullade vagnen utföre « prestgårdsbac-
ken,« och inom några ögonblick voro de på den
vackra skogsväg, soin förde tili rusthållet.

Leonna hade ej färdats den vägen sedän Feo-
dors möte med hennes bror. Ilvilka minnen väck-
te ej dess åsyn —!

Under äkandet hörde hon, burn daraerna sins-
emellan gjorde teinrneligen bittiä anraärkningar
öfver en person, som lagmanskan betecknade med
«la bonrgeoise,» men för mycket upptagen af eg-
na tankar, fattade Leonna blott, att denna för
närvarande var på Johanneshof, och att de ön-
skade dess bortresa m. m. d.

Ungefär klockan sex var man frarame vid Löf-
sala. Ilusthållarraor öppnade sjelf grinden och
friherrinnan stod på trappan färdig att taga emot.

Friherrinnan Perlkrans var, efter hvad Leonna
sedän erfor, fylida sjnttio år, men lion var en af
dessa sällsynta, som ännu i ålderdoraen bibehålla
nngdom. Ånnn hade ej åren böjt hennes gestalt,
eller fördnnklat glansen i hennes mörka blä ögon,
hvilka allvarliga, och likväl sä vänliga, blickade
omkring sig. Likväl hade antingen sorg eller be-
kymmer plöjt en fåra på hennes vackra hvälfda
panna, och häret var silfverhvitt. Under en hvit
nettelduksraössa, omgifven af ett gredelint hand,
läg häret slätt kammadt åt sidorna. Klädd i en
rock af hemväfdt- bomullstyg bar hon den så väl,
att mängen dam i siden och sammet sknlle i hen-
nes närvaro synts raindre väl klädd.
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Med hjertlighet omfamnade hon lagmanskan
Bärendorf, sedän sade hon: «Förra veckan erfor
jag först händelsevis, att ni flyttat tili Johannes-
hof, och jag gläder mig att vara er sä närä, men
kan detta nnga fruntimrner vara din dotter? då
har hon ntomordentligt förändrat sig på tio är.»

«Nej bästa tant, det här är fröken Nordenskans
frän Grönskog; jag enleverade henne frän prest-
gården, der hon med sin far, jemte oss, var tili
middagcn.»

«Välkommen min lilla vän!» och den gamla drog
Leonna tili sig, kysste hennes panna och skädade
henne sedän med synbart välbehag i de mörka
ögonen. «Min goda värdinna här pä Löfsala har
taiat om er med så många loford, att jag gläder
mig att så oförmodadt få göra er bekantskap.»
Glad och tacksam öfver denna mottagning tryckte
Leonna den ännu vackra handen tili sinä läppar.

Fröken Strutz såg förnärmad nt, att ha blifvit
sä förbisedd. Hon presenterades nu af sin kusin
lagmanskan.

I friherrinnans «välkommen!» låg yäl artighet,
men ej en skymt af den förra hjertligheten.

Lagmanskan lät snart öfvertaia sig att dröja der
öfver natten. Sällskapet satte sig på den öfver-
byggda trappan, sora söndagen tili prydnad var
omgifven af rönn- och hjörklöf. I stället för the',
som friherrinnan aldrig nyttjade om somraaren,
förtärde man sockervatten lörsatt med halloo- och
lingonsaft.

«Hurn och af hvem har tant fätt anvisning på
detta rätt trefliga ställel» frågade fru Bärendorf.

«Ödet styr ibland sä der underligt.» svarade

\
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friherrinnan med en \acker blick. «Min läkare
bar redan länge förordnat mig saltsjöbad och
landtluft, men än yppades en, än en annan svå-
righet.»

«Hvarföre Taide ej min tant Johanneshof tili
vistelseort, en vik af saltsjön Tattnar äfven dess
stränder,» inföll lagmanskan.

«Du Tet af gammalt hrad Tärde jag siitter på
oberoende,» svarade tanten leende. «Äfven Tar
jag okunnig om att ni flyttat dit.»

«Men genora hvem koni min tant hit?» frägade
den andra.

«Jo ser du, Tärdinnan här är systerdotter tili
min gamla Anna, ocb tidigt i väras kom hon tili
Borgå, så Täi för att helsa på sin moster, soin
för att sätta sin stjufdotter i syskola ho s ett frun-
tiramer, som syr kläder ät andra,k srarade tanten.
«Då omtalade hon för mig, huru lyckligt hon
tar gift, och hvilken racker belägenhet detta rust-
håll ägde, med ett ord hon gjorde mig helt pick-
hågad att komina hit. Här trifs jag ocksä oför-
liknelägt Täi.»

«Har min tant gjort nägon bekantskap med
grannarna häromkring*?»

«Annu icke. Du känner minä små egenheter,
tili hrilka ocksä hör trögheten att komma hein-
ifrån. Mitt Tärdsfolk är dessntom OTanligt stä-
dade och trefliga menniskor; dagligt sällskap har
jag afren i det fruntimmer jag nyss närande, hos
hrilket rnsthållarens dotter Tarit för att Jära sy.
Äfven hon är hitkoramen för att nnder några vec-
kor ujuta landtluft och begagna bad, för att ve-
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derqvicka sig efter Hera ars träget arbete och
stillasittande.»

«Hvad heter lion? raänne lion är skicklig kläd-
sörnmerska?» frägade lagrnanskan med synbart in-
tresse.

«Hennes namn är Sellzing,» svarade friherrin-
nan; «hon har bott i Borgå i åtta eller nie är,
der hon med sitt arbete försörjt bäde sig sjelf
och en sjuklig äldrig far. Hän har värit död se-
dän ett år. Ehuru hon ganska litet vidrör deras
iördna öden och förhållanden liar jag dock hört,
att hon är barnfödd i Reval, der hennes far vä-
rit handlande.»

«Manne hon syr väl och får kläderna att sitta
väl och efter modet?» inföll lagrnanskan, som fö-
ga syntes vara intresserad i en sömmerskas öden.

«Säker om det förra, sätter jag ej det andra i
fräga, då hon arbetar för alla de bättre luisen,
och ofta nödgas använda både natt och dag, för
att medhinna allt. Uerigenora har äfven hennes
helsa lidit.»

«Hvilken lyckträlf för mig,» utbrast lagrnanskan
lilligt. «Ilon mäste komina tili oss på en liten tid;
ty i anseende tili flickorna, som växa så horribelt,
är jag just i behof af en sadan raenniska.» —•

«Du glömmer,» och i friherrinnans ton och blick
lag en Jindrig lörebråelse, «du glömmer att den-
na raenniska nu är hitkommen, för att hvila sig
och sköta sin helsa.»

«Den som arbetar för betalning, bör jn vara
glad att fä arbetsförtjenst,» invände mi fröken
Strutz, som såg sin kusin vara förlägen om svar.
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«Den koramer ej att fattas henne, när hon ä-
tervänder, med återherntade krafter ocli arbets-
lust,» svarade friherrinnan. «Hon bar många som
vänta henne både kunder ocli elever.» «Ja hon
ger timmar. Marasetl Sellzing tyckes erhällit en
ganska bildad uppfostran.»

Lagmanskan fann mi för godt att anslä en helt
annan ton. Ilon försäkrade att mamselln hos denx
pä Johannesko!' skullc ujuta så väi af landets be-
liag, som af ett muntert sällskapslif. «Jag för-
modar, att det är hon, som sitter der på gung-
brädet, i den lilla trädgärden,» fortfor fru Bä-
rendorf. «Om sä är, vill tant vara så gracieus
och presentera mig för sin favorit, sä fä vi se
hvad min öfvertalningsgäfva förrnår.»

Utan att svara, steg friherrinnan upp, och Icd-
sagade sällskapet dit, der raarasellen satt och joli-
rade racd värdsfolkets lilla gosse.

Blygsamt, mcn ledigt besvarade lion deras hels-
ning. Ilon hadc stigit upp för att lemna dem
plats, och satte barnet i gräset.

Fröken Strutz, hvilken sade sig halla ofantligt
af smä gossebarn, ville locka honora tili sig, men
barnet stretade emot och begynte gräta, deremot
räckte lian snart sinä smä armar mot Leonna.

«Barn ha en egen iustinkt,» anraärkte friherrin-
nan leende.

«Det är första gången lian ser* mig,» invände
fröken litet förnärat och tog plats pä gungbrädet.

«Mamsell Sellzing var honom äfven helt frem-
niande, när hon kom hit, men på ögonblicket vo-
ro de vänner.»

Leonna. 8*
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«Hon liade vai något att muta honom med, kan
jag förstä.»

«Innan något sådant kora i fråga, var vänska-
pen oss emellan knuten, och hvarmed har den
unga fröken nu raotat barnet*?» yttrade mamsel-
len med ett fint leende.

Fröken mäste ansett sig något förnärraad, ty
hon svarade något hvasst, ehuru det skulle lia ut-
seende af ett skämt: «Med sin sota min och sinä
vackra ögon; derraed lockar man både barn och
narrar!» Fröken Renata syntes helt förtjitst i sin
egen qvickhet.

«Fröken har i bäda fallen rätt. Ögat är själens
spegel, och att se i den hör tili englarnes natur

men med narrar, sä väl raasculina som femi-
nina, hoppas jag, att vi för närvarande ej ha nå-
got att beställa,» anmärkte friherrinnan leende.

Det syntes på fröken, att den sista meningen
var för henne fulikomlig lätin.

Med vänlig nedlåtenhet vinkade lagmanskan
mamsell Sellzing, och bjöd henne sitta bredvid
sig; sade sig vara förtjust af att göra bekantskap
med ett fruntimmer, af sä «erkänd» skicklighet
i raodearbeten; med nttalad förhoppning att få
henne en liten tid tili Johanneshof, för att hjelpa
tili med några klädningar.

Förgäfvcs invände mamsellen, att hon aldrig
värit borta och sytt; burn nödigt hon var i behof
af hvila och oberoende den korta tid, hon bar
kunde dröja, m. m.

Men nu hopade fru Bärendorf löften på löften;
mamsellen skulle ha ett eget mm för sig; ega
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sin frihet, gå och promenera när hon behagade.
Genom arbete skulle hon visst ingalunda uttröt-
tas; de voro mänga som kunde sy, endast hon
ville «klippa tili,» och visa dera huru allt blefve
nätt och moderni. Ingen motsägelse hjelpte. Det
afgjordcs, att mamsellen efterskickades, så snart
lagraanskan koni hem tili sig.

Friherrinnan, soin under allt delta ej yttrat ett
enda ord, litan syntes vara npptagen af att se
huru förnöjd lilla gossen jollrade med Leonna,
reste sig, och inbjöd sällskapet tili aftonmältiden.

Mamsell Sellzing, inbegripen i bjudningen, af-
lägsnade sig för att leimua ifrän sig barnet.

Under denna hennes frånvaro frägade friher-
rinnan, hvarföre ej lagraanskan tog henne med
sig, då det fanns tillräckligt mm i vagnen.

Den tillfrågade syntes ett ögonbiick förlägen,
raen svarade sedän ferrat: «Bättre än jag, kän-
ner min nädiga tant, att värt stånd har konside-
rationer att iakttaga. Om jag, för egen del,
denna gång ville göra ett undantag, skulle dock
Bärendorf efteråt bli ledsen, när lian erfore, att
hon åkt tiilsammans med mig i värt stadsekipage.»

«Jar har likväl sett barnsköterskan silta med
dig i vagnen.»

«Det är ju också något helt annat, sota tant.
Hon är min domestik; men en sadan här person
skulle genast tro sig vara «en camerade.» Här
pä landet vore en gång ingen gång; men sora
jag sagt, jag vågar ej för min man.»

«Ilvad man kan se en sak frän olika sidor;»
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anmarkte tanten. «Jag för min del är fullkomligt
öfvertygad, att om vi sjelfva aro upphöjde öfver
hopen, icke allenast genom börd och förmögen-
het, som aro tillfälliga gäfvor, litan äfven genom
vår ställning i samhället, genom förstånd ocli bild-
ning, nägot som jag benäraner själsadel, dä
«kali aldrig en förnuftig nedlätenhet raot en rin-
gare klass ty jag vill ej förmoda att du vill
hänföra niamsell Sellzing tili det, hvad man of-
ta orättvist nog benämner «sämre folk» hvar-
ken göra dem djerfva eller anspräksfulla. Äfven
de raest o bild ad e ana dock värt högre inrc vär-
de, notabene, om vi äga ett sädant; och skola anse
*ig hedrade genom vär artighet; af erkänsla visa
de oss då den vördnad, vi ha rättighet att fordra.
Se de sig äter behandlade med öfvermod eller
niissaktning frän vår sida, dä först skola de npp-
söka våra fel, och nedsätta oss af harm eller
hämdbegär. Revolutionen i Frankrike lemnar der-
pä tusende exempel raen lemnom detta. Jag
vill blott säga, att jag för min enskilta del, vär-
derar längt högre en «sädan här raenniska,» som,
med ljust hufvud och verksamhet, gagnar sinä li-
kar och förskaffar sig ett oberoende af andra, iin
vissa andra, hvilkas hela värde är ett namn som
«lumpen gifvit; hvilkas hela politur består i några
lanta fjädrar, hvarraed de likt kajan i fabcln sö-
ka dölja sin själsfattigdom.»

»Lilla nådiga tant, fatta ej humqr för ett så-
dant lappri, och lät för ali del ej märkä sig för
mamsellen som kommer der,» inföll lagmanskan
sraekande. «Ty värr är jag alltför litet homma
i de politiska alfärerna,» tillade hon leende, med
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afsigt att få den ankommande att tro, det samta-
let rört dessa förhållanden.

Sednare Hima vi Leonna ensam i det henne aa-
vista sofrummet. Hon öfvertänkte allt hvad som
passerat demia dag, huru oförmodadt hon kömmit
bland henne ionit alldeles obekanta menniskor.
Huru skuile hon trifvas ibland dem“? I början in-
tagen tili fru Bärendorfs fördel, anade hon redan,
att ej allt är guld som gliramar. Fröken Strntz
ingaf henne en raotvilja, som stegrades med hvart
ögonblick, ehuru den goda flickan förebrädde sig
denna kansia, som kanhända var orättvis. I sam-
ma förhällande ökade sig den högaktning, hon
genast fattat för friherrinnan Perlkrans, hvars räl-
villiga och ädla väsende, den öppenhet hvarraed
hon uttalade sin tanka, intog helt och hållet hen-
nes unga hjerta. Genom hennes ord trodde Le-
enaa sig något så när hafva uppfattat de omgif-
vandes värde.

«Men har jag äfven rätt att bedömma dem?
Jag som är sä oerfaren, som ännu så litet känner
mig sjelf,» tänkte hon. Hon erinrade sig då en-
kel Ludvigs reflexioner, att taan hör iakttaga an-
dra, dels för att hemta varning af de dåliga, dels
för att använda de goda exemplen tili sin egen
förädling.

När hon vaknade morgonen derpå, såg lion på
solen, att klockan gick tili Sex. Hon klädde sig
skyndsamt och gick ut. I förstugan träffade hon
rusthållerskan, som pä friherrinnans vägnar bad
fröken gå tili den omtalta lilla trädgurden.

»God morgon min lilla vän!» sade friherrinnan
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vänligt och räckte henne handen. «Det var snällt
att hon steg tidigt upp. Våra nordiska soramar-
morgnar aro för vackra att sofva bort. Drick raed
oss ett glas af värt friska källvatten; det är en
medioin, som jag ordinerat bäde för mig och
raamsell Elise, och jag hoppas med Gnds hjelp,
att den skall göra oss godt.»

Sedän gjorde hon Leonna nägra vänliga frä-
gor rörande hennes uppfostran, modrens sjuk-
dom och död.

Leonna fann att derom ej kundc sägas mycket;
uppehöll sig desto längre vid sin bekantskap med
fröken Lurlijelm, och saknaden cfter henne. «Jag
får nu göra bekantskap med fröknarna Bärendorf,
men en aning säger mig att ingen Ottilia finncs
bland dem,» tillade hon öppenhjertigt.

«Sä förmodar äfven jag,» svarade friherrinnan,
som hört henne med stigande interesse. Jag bar
ej sett flickorna Bärendorf på raänga är, när jag
lemnade Åbo och flyttade tili Borgå var Jeanette
ändå nio är, och Emma fyra år yngre. Förkle-
mad hemma, gick Jeanette sedän i flere är ien
pensionsanstalt, der hon visserligen, efter hvad
hennes mor skrifvit mig tili, inliemtat nägra yt-
liga sällskapstalanger, men kanske aldrig tänkt
öfver nägot som var nyttigt. Tidigt blef hon in-
dragen i förströelserna af ett sä kalladt sällskaps-
lif, och der bildas säilän, kanske aldrig, trogna
och upprigtiga vänner. Der sökes ocksä endast
skalet, aldrig kärnan. Emma stammar och är,
efter modrens utsago, skadad af koppor. Bedrar
jag mig ej är Emma tillbakasatt af modren. Hon,
soi» sä mäoga andra, vanlottade af naturen el-
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ler genom olyckshändelser, skall kanhända då ega
den sinnesretlighet, som läter dem alltför högt
uppskatta andras förmåner, ocli se sig sjelfva i
för raörk dager; deraf blir afund och mennisko-
hat med tiden.»

«Lyckligtvis finnas många undantag,» anmärkte
Elise, «bland dessa är yngsta fröken Z. Genom
ett olyckligt fall i barnaären, blef hon krokryg-
gig, af dverglik vext och åldrigt utseende. Hon
är nu 17 år och den mildaste, mot alla menni-
skor välsinnade varelse. Utomdess äger hon bå-
de kunskaper, omdöramesförraåga och klar blick
i det högre af Jifvet. Med ett ord, hon väcker
interesse hos alla soin lära att kanna henne.»

«Hvarje regel har sitt undantag, men är i sig
sjelf riktig,» genmälte friherrinnan, «sä äfven här.
Efter hvad jag hört, har den unga fröken akt-
ningsvärda föräldrar, som mera värdera sinä barns
själsförmögenheter, än skönhet och kroppsliga för-
mäner, som visserligen aro en stor gåfva af Gud,
men för hvilka de förra aldrig få åsidosättas.
Den väl valda uragängeskrets, hvaruti rådet
Z —s iefva, en förnuftig hushållning och ord-
ningsanda, som gör att ntgifterna ej öfverstiga in-
komsterna, pälitligt tjenstefolk, som värderar och
älska sitt herrskap, allt bidrar att göra ett
undantag, men ty värr blir sädant mera sällsynt.
Låt deremot en sadan olyckligt lottad varel-
se omgifvas af ytlighet och flärd, af raedfjäsade
bortskämda syskon, hos hvilka de svaga föräldrar-
na se skönhet och qvickhet, raissnöjdt tjenstefolk

och några tili dagligt sällskap, som likna frö-
ken Strutz; då få vi se om icke jag har rätt.»
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«Fru friherrinnan förutsätter bra mänga olyck-
liga fali,» svarade Elise; «iagraanskan Bärendorf
synes vara så bildad, hennes väsende och tai ut-
visar sä niycken välvilja och hjertats godhet;
skulle hon göra skillnad emellan sinä barn'?»

«Ack jag vill gerna tro, att hennes hjerta är
godt, inen hon är svag och utan fasta grundsat-
ser. I synnerhet är hon utomordentligt svag för
yttre glans och lyder blott ögonblickets impuls.
Jag gillar ej, att hon samlar omkring sig menni-
skor, som endast för nöje skidi vistas hela tider
i deras hus. Der barn och ungdom finnas, böra
sådana väljas med urskillning. Enligt niin öfver-
tygelse fcan mamsell Elise tillräkna sig en god
del i fröken Z—s lyckade uppfostran; ty boende
i sarama gärd, har hon i ätta är haft tillfälle att
se eder arbetsamhet, ert tälainod och allt npp-
offrande barnsliga kärlek. Men se der ha vi
vära damer pä trappan och hakoni dem Anna
Lena, som vinkar oss sä nyter med kalfepannan
i hand.»

Friherrinnan gick för att helsa sinä gäster.
Under gåendet frågade Leonna mamsell Elise,

som lemnat sig nägot efter; «Har friherrinnan
nägon dotter*? Hvilken afnndsvärd lycka att äga
en sadan morin tillade hon af tulit hjerta.

Med uttrycksfnll blick lade den tillfrägade fin-
gret på sin mun, och hviskade sedän: «Väck ic-
ke detta ämne, sota fröken! Hvar och en har sin
sorg och detta är hennes.»

Under det de andra lagade sig i ordning tili
afresan, var Leonna några ögonblick ensam med
friherrinnan, som med det henne egna behagliga
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sätt lade sin hand på den unga ilickans arm och
»ade: «Mycket nöjc på Johanneshof! men sedän
önskade jag, om fröken Leonna ej tror sig få
alUför tråkigt här, att lion ville uppofFra några
dagar, för att halla en garamal gamma sällskap.»

Förtjust af denna oväntade godhet, kysste Le-
onna den hand, sora ännu hvilade på hennes arm.
aFår jag verkeligen komina 1? kanske får jag blif-
va här med ens, ty denna resa interesserar mig
föga.»

«Det gär icke an; löften måste raan halla
men sedän, min sota flicka.»

«Ack hvad jag gläder mig derät! Jag skall ge-
nom rusthällarns underrätta min far om denna
friherrinnans stora godhet, och hedja att lian snart
kommer och afhcmtar mig frän Johanneshof.»

«Låt mig sorja för den saken, men lyssna nu
tili en gammal gunimas räd: I fröken Leonnas
natur ligger okonstlad öppenhet, den är älskvärd;
men bland obekanta personer bör man äfven va-
ra försigtig; var glad och vänlig, men förtro er
icke tili någon der. Håll sig sä raycket som möj-
ligt tili raamsell Elise, litan att likväl stöta de
andras fördoraar för hufvudet.» Lagraanskan
och fröken inträdde resfärdiga. Den sednare hade
inlagt och förvarat sin tyllklädning, och stod nu
der litet förlägen, insvept i en snäf kappa, med
en slokig halmhatt på hufvudet; den blomster-
prydda hatten hängde öfverklädd i vagnstaket.

Lagraanskan som ej gjort någon förändring i
toiletlen, skrattade ät sin «metamorfoserade»
kusin, som hon mi benämnde henne, sägande:
<Så der går det, när man, tvärtemot sinä vänners
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rad, klär sig lika sora tili en «bal päre», för att
äta middag i en liten landtprestgärd, och det li-
tan att vara dit bjuden.»

«Men besinna, gnlle du, folket i kyrkan, som
såg en första gängen; äfven kunde prestfolket
liaft flere gäster,» invände fröken.

«Nä det var ja sä äfven, och en enkling tili
på köpet! Ja, ja, Renata det der rnäste vi söka
arrangera,» skämtade lagmanskan.

En lätt rysning genorailade Leonna, ehuru hon
nog begrep att det blott var ett skämt.

«Du syncs letnna detta ställe med saknad, Le-
onna lilla!» anmärkte fru Bärendorf, dä hon såg
att den unga fröken, som satt baklänges i vag-
nen, ännu pä afständ vinkade ett farväl med näs-
duken.

«Stället är visst trefligt,» svarade hon, «men
saknaden egnar jag den goda friherrinnan, som
tillätit mig att besöka sig, rnedan hon bor här.s

«Då behöfver hon väl nägot broderi eller dylikt.
Deruti bestod väl också hennes hjertnjupenhet
mot den der raamsellen, kan jag tro,» inföll frö-
ken Strutz.

«Du tar mycket felt, kära Renata, ora du vill
jemföra henne med tant Barbara,» svarade hennes
kusin med ett visst allvar; «tant Perlkrans har,
efter en sorglig tilldragelse inom farailjen, vinn-
lagt sig ora att studera fysionomiken, och»

«Hvad har väl fysiken att göra med raamsel-
len“?t inföll fröken nyfiken.

Lagmanskan skrattade rätt hjertligt, men utan



251

att upplysa den andras misstag, srarade hon;
«Jo ser du Renata, friherrinnan tror sig i mam-
sells anletsdrag ocli person upptäcka något sär-
deles hvad vet jag.»

«Nå för Gnd, jag vet hvar det sitter,» utro-
pade fröken raed liarmsen ton. «Ilon är livarken
vacker eller ung, äfven syntes hon ej halva vett
att sentera, det hon var i sällskap med personer
vida öfver henne.»

Efter frökens begrepp ora skönhet, kunde den
ej kallas vacker, sora ej liade en hlomstrande
färg; ung var hon också icke, men likväl raycket
yngre, än fröken Renata sjelf.

Elise Sellzing räknade snart 27 somrar; an-
sigtsfärgen var blek, tili och raed gulaktig, ty
helsans rosenfärg hade flytt för ansträngningar,
nattvak och sorger; men anletsdragen voro ädla,
och stäraplades af lugnt sinne och eftertanke, äf-
vensom af hjertats godhet. En viss återhällsamhet,
sora hvarken häntydde på falsk stolthet eller till-
gjord blygsamhet, låg i hennes sätt att presente-
ra sig för obekanta personer. Ilon raötte hvar
och en med öppen blick. Hennes ögon hade ingen
bestämd färg, men nttrycket var vackert, och blott
genom dem såg man, att hon ägde en liflig, lätt-
rörd själ. Ora något väckte hennes interesse,
såg man i dem ännu gnistor af den eld, sora
förskönat hennes ungdom.

Men naturligtvis var icke fröken Renata den,
sora uppskattadc något sådant. Utoradess hade
Elise icke kunnat dölja det obehag, sora väcktes
hos henne, vid förslaget ora resan; och visade
sig säledes ej tili sin fördel. Hon skulle bestämdt
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nekaf, om icke lagraanskans skenbara godhet, änmt
niera den önskan att närraare lära kanna fröken
Nordenskans, förmätt henne att säga ja. De ytt-
randen friherrinnan sedän fällt, ingåfvo lienne en
aning, att lion der kanhända kunde gagna, om ic-
ke just genom sax och synål.

Xatur och JKConst Konst och Xatur.
Yåra resande passerade genom en stor nymå-

lad grind, sora förde dem på Johanneshofs ägor;
derefter gick vägen genom en vidsträckt alld at’
åldriga löfträd; äkrar lågo å ömse sidor, några
ojemnt besådda, mognande tili skörd, a n «Ira i trä-
de. Sedän krökte sig lägen uppför en bög bac-
ke; derifrän hade man en skön utsigt af herr-
gården Johanneshof, som syntes dem helt närä.
Leonna yttrade högt sin beundran.

Efter några yttranden af sin far, trodde Leon-
ua sig komma tili ett kanhända stort, men gam-
mälmodigt, otrefligt boningshus; burn öfverraskad
blef lion mi icke vid åsynen af ett nytt, stort
tvävåningslms, bygdt i en smakfull raodern stil;
pä flera är hade lion ej sett något sä vackert.
Det väckte hennes barnaminnen frän Stockholm.
Husets vackra gula färg, de höga fönstren med
sinä hvita lister, de fyrkantiga, äfven hvita pelare,
som nppburo den med svart gallerverk omgifna
balkongen, en arkitektonisk prydnad, den tiden
ganska ovanlig i Finland. Alltsammans tog sig
sä väl ut der det låg, i middagsljuset, oragifvet
af åldriga träd, hvars skugga och skiftande grön-
ska fulländade den behagliga tallan.
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En läng omväg fördc tili inkörsporten. Tätt
saramanvnxna träd dolde undcrtiden utsigten af
luiset. Med ens svängde vagnen om ett hörn,
och kdrde in genom en svart gallerport, hvartill
tvenne kolossala, hvitmenade pelare utgjorde stol-
par. Ofvanför porten lyste Bärendorfska vapnet,
mäladt i bjerta färger.

Vagnen stadnade vid trappan tili en äldre del
af boningshuset; ty åt gärdssidan var en vasendt-
lig skillnad, både på byggnadssätt, färg och fön-
ster; de soin hörde tili den äldre delen hade
helt små rntor.

Förstngan var mörk och något fdrfallen af ål-
der; tili höger säg rnan en smal gäng och skym-
ten af den trappa, sora förde tili öfra våningen.
Lagmanskan öppnade en dörr tili venster, och en
äldre qvinna, synbarligen stadd i köksbestyr, kom
ut. Frun i luiset tilltalade henne med ordct
»madam.»

Ilon läste npp dörren midt emot ingången tili
förstngan; det var ett stort lågt niin, med tren-
ne fönster af två rntors höjd; ntanföre hade de
likväl utseende af att vara af tre.

På efterfrågan sade madamen: «inga herrska-
pet» ännu vara på Östervik, dit de farit söndags
inorgonen; trädgårds Janne, sora rodde dem dit,
hade sagt dem komina hera denna qväll; unga
frun och fröknarna vore i «gräskammaren.»

«Det är hra. Madam skall mi laga, att Eklund,
sora värit med oss, genast får sig mat, sedän skall
lian spänna «blacken» för garala ensitsiga schäsen,
och fara tillbaka tili Löfsala efter den syraara-
sellen, sora jag tingat hit. Säg tili, att hän intet
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sölar på vägen, äfvensom att hän först ömsar på
sig sinä livardagskläder.»

Efter några tysta tillsägelser så väl tili ma-
damen, som tili en yngre qvinlig domestik, som
infnnnit sig, vände lagmanskan sig tili Leonna
Renata hade genast lemnat dem och fråga-
de om hon hade Just, skulle de öfverraska de
heramavarande damerna, i hvad madamen benärant
«gräskammaren.»

Mot Leonnas fdrmodan förde hennes ledsager-
ska lienne icke tili trädgården, som med måladt
staket och gallerport, såg ganska inbjudande ut.
De inträdde genom en liten förfallen grind tili
en slags park, som var ganska vanvårdad. Under
gäendet genom den, sade lagmanskan: «Min svär-
far gjorde sig raycken kostnad och besvär med
denna anläggning. Efter hans död anbefalltes ar-
rendatorn att hålla den vid makt, men ungboska-
pen har förstört träden. Grottan har dock blif-
vit fredad genom denna gärdesgård, öfver hvil-
ken vi nu nödgas klifva, obehagligt nog för oss
stadsboer, som ej aro vana dervid. Med tiden
skall allt bekomraa ett annat ntseende. Bären-
dorf ämnar förskrifva några bildstoder. De skola
taga sig väl ut ibland träden. Se så, lät oss
nu nalkas så tyst som möjligt, för att obemärkt
kunna se hvad de hafva för sig. Jag är riktigt
nyfiken.»

«Grottan» var en hög gräsvall, hvilken bildade
ett allängt terameligen stort rum. Jordvallen var
innanföre horisontelt afskuren och utgjorde rum-
mets väggar beklädda med grästorf, och dessa
beskuggades ofvanföre af tätt samraanvuxna träd;
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ingången var bred, och läg raot sydvest. En
stentrappa förde dit ned. Marken var stenlagd
för att af lialla fuktighet.

Med Leonnas arm inom sin, smog lagmanskan
sig så närä soin raöjligt, för att ofvanifrån mellan
träden, höra och se hvad vi nu skola skildra.

I midten af rummet stod ett fyrkantigt bord.
Framför detta med ryggen raot ingången satt en
äldre qvinna, af den ringare folkklassen. Man
såg tydligt, att den ära henne mi vederfors för
stunden liade förbättrat toiletten; den träget be-
gagnade hvardagsklädningen kjol och tröja
betäcktes af ett vidlöftigt snyggt förkläde och hai-
sen af en ny, ännu ofållad kattunsduk; de hara
fötterna voro instnckna i kyrkskorna. Det skrynk-
liga ansigtet, i hvilket nttalade sig en viss bakslug-
het, omgafs af en med rimsor garnerad raossa af
kattiin. Ilennes små djuptliggande ögon tindrade
genom de på nästippen balancerande glasögonen.

Denna person lade ut kort; i den yälkända ord-
ningen, nie i raden, genomgick hon, ehuni adept i
konsten, dera likväl räknande med fingret; sedän
betraktade hon alltsammans med raystiska blickar.

Tili höger på sidan om henne, så närä som
raöjligt, med framlntadt hufvud, satt ett äldrigt
fruntiramer. Det var den flyktigt omnämnda «tant
Barbara.» Uuni garamal hon egentligen var, der-
om måstc raan fräga kyrkoboken, ty hon sade sig
ej veta det. Hennes ansigte var skrynkligt och
intetsägande, det glesa blonda håret, hvaribland
inga grä kunde upptäckas, var sirligt lagdt i pa-
piljotter, som tittade fram ur en broderad natt-
raössa, uppskjuten vid ena orat, i tydlig afsigt
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att höra desto bättre. Hatten, med en vidhdn-
gande lång broderad trådtyllsslöja, lag bredvid
på bordet. Orn henne återstår oss endast att
säga, att näsa och haka syntes ha sintit en al-
Jians på lif och död.

Uti den person, som innehade platsen på an-
dra sidan om bordet, var det Leonna lätt, att i-
genkänna en yngre syster tili fröken llenata, men
endast anletsdragen bnro syskontyeke. Vårdslös-
het i toilett och hällning, sarat en affekterad mc-
lankolisk biick, var en motsats tili llenatas stela,
anspråksfulla faconer. Afven frökens biick var
nyflket fästad på ödets förkunnerska.

På en torfsofFa i hörnet af grottan satt, ellcr
rättare sagdt, hvilade en ung dara klädd i hvit
garnerad morgonrock. Fint bildade anletsdrag,
en nastan genomskinlig hy, jemte en späd kropps-
ställning, gjorde, att hon säg yngre ut än hon
var. Ett vaekert raörkt, med omsorg värdadt, hår
läg i en tjock liata omkring hennes hufvnd; snö-
hvita papiljotter sutto som blommor kring den
täcka ovalen, der man Jikväl ej såg den skönhet,
en skön själ meddelar sin ägarinna, ty i blicken
läg ironi, kring raunnen spelte förakt, likväl upp-
blandadt med en tillsats af nyfikenhet, den hon
sökte dölja. Ender det hon lätsade syssclsätta
sig med läsning, syntes det dock tydligt, att
intet ord gick hennes ora förbi.

På fröken ilarbaras tvenne gänger upprepade:
«Nä Maja Stinaan begynte denna, sedän hon med
halsdukssnibben torkat glasögonen och päsatt dem
igen: «Nädi fröken mä säga, hva hon vill, sä lig-
ger det falska frnntimbret här igen, å lissmar sig
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in raed fröken, for att fä en «skänkas,» och kät-
ten fare i mig! är hon icke närmare än nädi’
fröken tror.»

Leonna kände en lindrig ryckning i den arm,
sora omfattade hennes. Barbara kastade en miss-
tänksam blick pä Eva Strutz Maja Stina fort-
for: «Sjelf fär nädi fröken nägonting af ett ungt
fruntimmer; men ora det skall hällas i handen,
eller nnder föttren vet jag inte sä noga säga»
ett försrnädligt leende krusade den unga fruns
läpp «hm! Tili hus kommer en så «illemenskad»
rasker och ståtlig herre i giftermälstankar, men

—■ nej si pä bröliopp ligger intet tili laiset,
litan pa väg. Men stort traktamente här det är
säkert.» Fröknarna gåfvo hvarandra ett jakande
tecken. «Men aller vet jag, hvad fröken Eva
skrifver för granna bref, sora en stor herre tryc-
ker raot hjerta sitt. Fä se om lian icke friar.»
Hon räknade korten: «Tvi vale! är hän icke gift
förut. Men kätten i mig blir lian då icke tai-
man, ty kärlåten är lian i tankarna! Det är sä-
kert det.»

«Jag vill hans kärlek ingenting, när hän kan
tala för en annan,» anmärkte fröken Eva.

«Men hon säger ju att lian sjelf är redan gift,»
yttrade Barbara. «Hvad är det eljest för ett bref
Maja Stina talar om?»

«Jag håller på att skrifva nägra verser tili
Fredriks dag. Hvem vet, nägon kan fä se och
tycka ora dem.»

Sibyllan öfversäg ännu en gång korten. «Hit
kommer också oväntadt qvinnfolksfreraraande,»

Leonna. 9
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sade hon. «Genom henne blir Jedsamhet, åt
.ge mej si en två tre ätta och nie, ja
rakt träifar det unga hennes nåd.»

«Jag förbehöli mig att vara frän alltsaramans»
inföll den läsande damen, nägot högdraget.

«Hennes nåd nrsäktar dä,» svarade Maja Stina
litet stncken, «vi fä väl se burn det gär»
Hon ärnade fortfara, men blef afbruten genom en
tjensteflickas ankomst, som bar en brödkorg samt
tvenne smörassietter m. m., på en tebricka; detta
ställde hon på bordet, och sade att lagmanskan
nyss kömmit hem och hade med sig en ung frö-
ken. «De komma hit i ögonblicket för att äta
frukost,» tiilade hon.

«Samia dä fort ihop dina kort, kara Maja Stina,
och smyg dig bort på en omväg, att de icke mö-
ta dig,» sade fröken Barbara, xfrigt påskyndande.
«Men märkvärdigt hvad den menniskan alltid sä-
ger sannt! Få nu se om den der unga fröken
jag undrar just hvem hon kan vara om hon,
säger jag, kan göra kusin Riebnitz nägon led-
samhet.»

«Gör sig icke onödigt bekymmer, sota tant, jag
hvarken fäster mig vid sådant derprat, elier tror
derpä; då har det också ingen betydelse,» sva-
rade denna med en viss öfverlägsenhet.

Båda fröknarna sägo förnärmade ut; de ärnade
just svara, men hindrades af lagmanskan, sora in-
trädde.

Leonna presenterades för damerna, och de för
henne.

Barbara var faster tili lagman Bärendorf, och
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fru von Riebnitz en aflägsen slägtinge, henima
från Reval, och för närvarande här på besöfc.

Efter frukosten gjorde fru Bärendorf tant Bar-
bara reda för sitt besök hos friherrinnan Perlkrans.

«Gumman bar visst ännu qvar sinä smä egen-
heter,» sade hon, «men man glömmer dera gerna
för hennes personliga älskvärdhet, eller huru mitt
hjerta*?» frägade hon och vände sig tili Leonna.

«Det tant behagar kalla egenheter, derom kan
jag icke döma, ty jag märkte dem icke,» svarade
Leonna; «men att friherrinnans personlighet, lik-
som allt hvad hon sade, gjorde hos mig ett godt
och outplåniigt intryck, derom är jag öfvertygad.
Alla hennes ord vittnade om ett sä upplyst för-
ständ och raenniskoälskande hjerta.» Ingen sva-
rade härpå. Samtalet fick en annan vändning.

Efter middagen togo alla sig en middagsiur
utom Leonna, som läste i «Munchhausens resor.»
Sedän samlades de åter i salen för att gäspa i
kapp, och dricka ett däligt kaffe.

En stiind sednare lade fröknarna Barbara och
Eva patience; fru Riebnitz sömmade något i en
knäbåge vid det ena fönstret; Renata stickade me-
kaniskt vid ett annat. Lagmanskan gick fram och
åter, undrande allt emellanåt, när mamsellen skul-
le komma, och önskade att ungdomen vore hera-
ma för att roa Leonna, som återtagit sin bok.

En gäng hade Leonna närmat sig tili fru Rieb-
nitz, men var det spådomen eller af annan hem-
lig anledning, nog af, hon afspisades ganska kort.
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Derefter begärde hon nägot arbete af lagmanskan,
men denna svarade: «Nej sota Leonna! i dag skall
du bara hvila och roa dig, men i morgon, när
marasellen klippt tili, är du alitför söt och snäll
ora du vill hjelpa roina flickor att sv. Bara tänl
Barbara slutat sin patience, gå vi allesammans i
trädgärden, för att promenera, och dricka the.»

Omsider skedde uppbrottet tili proraenaden.
Leonna hade i inbillningen gjort sig ett högt

begrepp ora trädgården, ty mängahanda träd höj-
de sig öfver det granna staketet; men den be-
fanns vara högst vanvårdad. Gångarne öfvervux-
ne med trädskott och gräs. Bär- och rosenbuskar
förqväfda af nässlor, snärjgräs och i synnerhet af
kräkvicker, hvars täcka violetta blommor höljde
dera, likt en tapetväfnad. Tistel och svinmolla
frodades på kryddgårdssängarne. Det hela hade
likväl ännu ett friskt och saftigt utseende, som
kom en att ej sä raycket tanka på skördetiden.

Under gäendet knotade Barbara på snärjgräset,
som fastnade i hennes slöja; under skämtsamma
ursäkter, befriades hon derifrån af de andra; men
så lätt slapp icke fru Riebnitz, ty då hon sökte
hefria sin garnering frän en torkad törnegren ocli
gamla tistelbollar, och raumlade nägot för sig, om
brist på ordning och eftersyn, anraärkte Renata
med ett visst eftertryck och vanlig skärpa: «Du
vet ju, att familjen först kom hit i våras. Den
närmaste omsorgen gällde boningshuset, hvarfö-
re sraåsaker mäste lemnas. Hvem vet hvad som
hemraa hos dig kan vanvärdas, under det du och
din man aro frånvarande.»

Ltt harrafullt drag syntes vid de sista orden hos
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den unga frun. «Jag vet mycket väl,» sade hon,
«att jag värit liär alltför länge, men jag hoppas
att andra äfven veta, huru jag väntar på lägenhet
att resa hera.»

Det låg något tili hälften ogillande, tili hälften
gillande i de blickar lagmanskan vexlade med Re-
ilata, men vänligt närmade hon sig den synbart
förfördelade, sägande: «Det gör mig ondt, att du
icke trifves här hos oss, men kanske får du tref-
ligare nu! Du har säkert en gamraal bekant i den
mamsellcn, som kommer i afton. Hon är barn-
född i Reval, der hennes far värit kopraan, lika-
som din. Hon heter Sellzing, ora jagrainnes rätt.»

Manne hon föraktas för denna sin härkomst,
tänkte Leonna, och gaf nu mera akt pä den unga
frun, som Jätt rodnande eftersade naranet «Sell-
zing» och sade sedän hastigt: «Jag känner henne
icke, det är raänga år sedän nägon handlande
med detta namn var bosatt i Reval.»

The väntade dem ien löfsal. Antingen för att
undvika annat grannskap eller af den instinktlika
känslan, som säger den tillbakasatta, hos hvem
hon finner deltagande, vinkade fru Riebnitz Le-
onna att taga plats hos sig och gjorde henne se-
dän några frågor om hvad hon läst och hvilken
sorts lektyr, som intresserade henne mest*? Här-
vid blef hon allt tankspriddare, och under det
hon drack sitt the, började hon klaga öfver ett
hastigt illaraående, satte bort koppen, och steg
npp för att aflägsna sig. Leonna tillbbd henne
sin arra, den hon med en tacksam åtbörd antog.
Lagmanskan ryckte väl Leonna, oförmärkt af den
andra, i klädningen, men det låtsade Leonna el
märkä.
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«Jag vet icke hvad fröken Nordenskans skall
tanka om mig,» sade fru Riebnitz, sedän de köm-
mit ett godt stycke ntom Jöfsaln, «men i anseen-
de tili det sätt hvarmed jag bemötes, raaste jag
synas i bi’a ofördelaktig dager.» Hon fortfor ef-
ter en kort tystnad: «På förnyad bjudning, genom
bref tili min man frän sväger Bärendorf, kom jag
hit, under det att min man, sora är sjöfarande, är
bortrest; min tanke var, att tillbringa en ses vec-
kor här, der jag väntade ett trefligt landtlif och
ett vänligt bemötande. Fyra veckor ha ej gätt
förbi ännu, och jag ber Gud hvar dag att siippa
härifrån. När sväger är hemma, är det bättre;
jag är dä mera fredad för deras sarkasmer, men
hän har nu värit borta öfver en vecka.»

«Det är väl muntrare när ungdomen är hem-
ma?» invände Leonna.

«Fröken skall nog fä se, jag fär ingenting göra,
utan att det anmärkes, ingenting säga, litan att
det upprepas och vändes och förtydes.»

Leonna teg, hon fann sig försatt i den kinkiga
belägenhet, man alltid är, när man opåkalladt fär
förtroende af stridigheter iuom en familjekrets.
I detsamma syntes en åkande sakta köra uppföre
backen på vägen; afständet var här icke så stort,
att hon ej kunde urskilja ett fruntimmer, med en
kari på baksätet. «Det är säkert mamsell Sell-
zing! Kan hon vara fru Riebnitz obekant, dä hon
är frän samma stad?»

«I större städer kan folk ofta bo i samma hus,
utan att känna hvarandra,» svarade den tillfråga-
de med en viss min. «Det kan likväl hända, att
jag sett denna person, i min barndom; här hvar^
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ken kan ellei’ vill jag reklaraera någon bekant-
skap; men vänd om tili sällskapet, bästa fröken!
jag är mi mycket bättre, men vill ändå gå och
lägga mig, ursäkta mig lios de andra.»

Leonna vände också skyndsamt om, för att
anmäla den väntade; helt närä, men ännu dold af
träden hörde hon frn Bärendorf säga; «Hela det
der illamäendet var blott en uppfinning, som en-
dast kunde narra en enfaldig landtflicka, jag skall
nog veta locka fram hvad hon kunnat säga.»

För en oskyldig själ, som tror alla om godt,
är det högst obehagligt att se eller höra något
mindre skickligt, eller dåligt. Leonna tvekade
om hon sknlle gä in tili dera, eller vända om; hon
raide dock det förra, men gaf sin ankomst till-
känna genom en liten hostning.

Med hvilket deltagande frägade ej lagmanskan
henne nu efter frn lliebnitz! derpä befallte hon
tjenstflickan, som passat upp vid the'et, att taga
mot raamsellen och föra henne hit i trädgården.
Leonna ville gå med, men leende drog lagman-
skan henne ned bredvid sig: «du är alltid söt
och god, men jag vet bättre hvad som passar sig.»

«Hvar skall den nya gästen softa*?» frågade
Eva Strutz.

«I spökkammaren, sota du,» svarade kusinen
skrattande. «Yore hon sä poetisk och snillrik som
du, Eva lilla, finge vi väl äter höra en ballad om
den, i hvem vet huru många verser; men dertill
skall hon väl knappt eröfra någon tid, ty jag har
der låtit föra in ett stort bord, hvarpå hon skall
klippa tili, och då hon får ett halft dussin snälla
sömmerskor i frökenkammarn utanföre, skall väl
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alla poetiska griller och uppenbarelser förgä, sä
framt hon har några.»

«Är Täi delta samma fni, som lofvade henne
ali möjllg beqväralighet ocb ostörd frihet*?» tänk-
te Leonna för sig, raen frägade: «hvarför vummet
fätt benämnlngen af «spökkammarn.»

«Jag säger så pä skämt, svarade lagmanskan
leende, emedan min snillrika kusin fröken Eva
Strutzj som, om vi ej vore ryssar nu, skulle vin-
na priset af Svenska Yitterhets-Sällskapet, har
i raånga, raånga vers, behagat dikta: alt en af
Bärendorfs förfäder i det oranämnda ruraraet mör-
dat sin hustru. Men sedän har hon blifvit sä rädd
för sin egen skapelse, att hon allena ej törs stic-
ka näsan in i detta mm, ehuru minä flickor ho
derutanföre.»

Svärt var att fatta, hvad sora i detta yttrande
var skämt eller allvar.

«Men sådant är ju ett bevis på min lifliga in-
billningsförmåga, och en sadan tillhör poeten, har
jag hört sägas.D Eva sade detta ej ntan sjelf-
behag.

Lagmanskan varsnade intet; tant Barbara tog
sig en pris ur sin guldsnusdosa; Renata anmärkte
med en blick, ingenting mindre än systerlig, att
«det ingalunda fattades Eva inbiilning.»

Mamsell Sellzing kom; hon bjöds en kopp the,
både kalit och svagt; sedän företog sällskapet en
promenad, för att bese en för detta ruddam, der
väl inga rudor mera funnos, men väl grodor i parti.

Vid aftonbordet ville Leonna taga plats bredvid
Elise, men lagmanskan önskade att hon skulle he-
llällä den hon haft om middagen, emellan frök-
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narua Strutz. «Man mäste för betjeningen bibe-
hälJa en bestämd ordning,» sade hon; Elise satt
således vid hörnet nedanom Eva.

Under promenaden hade Leonna förvärfvat en
vän i Eva, da lion bedt henne ora att få läsa den
omtalta balladen. Hvar och en har sin svaga si-
da; fröken Eväs var versmakeri.

Smickrad, lofvade hon att dagen derpå lemna
henne detta «hastverk,» sora kunde sjungaspäme-
lodin af «Alonzo ocli Imogene,» den hon förrao-
dade vara fröken bekant; raen da Leonna bekän-
de sin obekantskap, så vai med denna sora några
andra «visor,» förlorade hon väl nägot i Eväs ora-
dörae, raen hon hoppades att Leonna skulle bli
desto raera förtjust i hennes egna korapositioner.

Eva hade ingen aning ora att Leonna, sora bil-
dat sin sraak vid Schillers och Göthes poetiska
arbeten, skulle genast linna det vattenaktiga i
Eväs rimmerier.

De liknade, ora vi våga komma fram med
en Jiknelse ora ej «ijuflig och klar,» sä ätminstone
träffande de liknade diskvatten; det innehåller
väl en blandning af hvad soin värit pä faten, äf-
vensom af kryddade säser, raen har ingen sraak;
det endast äcklar.

Ingen örtsamlare är angelägnare att oka sitt
herbarium, än vär Eva att samla visor; dernr
plockade hon allt hvad hon ansäg vackert och rö-
rande; ty värr voro bloramorna det icke.

Följande dagen lemnade hon icke allenast bal-
laden, utan en mängd andra snilleprodukter åt Le-
onna, sora ihågkom friherrinnans ord och bad att
få lana dem hera med sig; detta bifölls med nöje.
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Men fröken Eva och dess snilieprof, hafva nar-
rat oss fram om tiden.

Det syntes vara förgäfves att räntä på nnga
lierrskapet, denna afton, och lagmanskan ledsaga-
de sjelf vara nykomiingar tili deras sofrum, ge-
nom den förr omtalta raörka gången.

Det rum hvaruti de först inträdde, var stort
med tvenne sinä fönster åt gärden; Leonna anvi-
stes en tältsäng; utomdess voro tvenne breda sän-
gar bäddade för fröknarna, och det fremmande
de kunde medföra.

Detta är säledes frökenkammaren, tänkte Le-
onna, och såg sig omkring i det med hrokiga ta-
peter heklädda, något dystra rumraet, raedan vär-
dinnan förde mamsell Sellzing i ett annat, som
lag derinnanföre. Hennes blickar folio pä en stor
gammal talla, rnålad med oljefärg. Den föreställ-
de tvenne rödkindade barn, en gosse och en flic-
ka, om tio ä tolf är. Gossen höll en vid kedja
bunden gärdshund vid orat med venstra handen,
med den högra kastade hän en holl i Jnften; Hie-
kan bar en docka pä arraen, och en stor törnros
i handen; kostymen var frän ferra ärhundradet,
och artisten, om hän kunde sd kallas, hade ej
sparat pä lysande färger.

Lagmanskan hade tillshitit dörrn tili «spökkam-
marn» med en liten rigel, och Leonna erfor nu
af henne, att hilderna föreställde fruns svärfar,
och en hans syster som dött i unga ären. Det
ena väekte det andra, och Leonna frågade, burn
närä slägt lagmanskan var med fru von lliebnitz:
Med en axelryckning hörjade den andra lialfhögt:

«Min svärfar reste en åtta eller nie är före sin
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dötl tili Lifflami, ocii var däraktig nog att der,
ehurn en gammal man redan, gifta sig med en-
kan efter en sin ungdomsvän, vid namn von Rieb-
nitz, sora endast lemnat efter sig fattigdom, och
en son, den tiden 16 ars gammal. Denne yng-
ling kostade gubben rätt ty först stu-
derade hän ett par år i Åbo, sedän betalte lian
en accordsumma för honom tili fändrik vid llot-
tan. Efter tvenne ärs äktenskap var svärfar äter
enkling.

Naturligtvis hade unga Riebnitz intet anspråk
pä arf, när min svärfar dog, och vi sora trodde
honom vara på Sveaborg under några är, sora vi
icke hörde af honom, flngo sedän oförmodadt hö-
ra, att lian tagit afsked och rest som kofferdi-
kapten. Som sädan anlände hän ett par gänger
tili Åbo, och var da hos oss, nägon gång. För
några är sedän gifte lian sig med en förmögen
köpmansdotter i Reval. Hon tog en bjudning,
litan mening, för kontant, och är mi här. Hon
har fätt en gentil uppfostran, raycket för grann
för en borgardotter.»

«Bästa tant,» inföll Leonna, «om, (det jag likväl
icke förstår), hennes uppfostran värit öfver hennes
härkorast, så vore den enlig med hennes villkor
mi, och alltid en förmån och en prydnad i hen-
nes närvarande förhällande.»

«Nej min lilla vän! Det gör henne hara an-
språksfull, och utomdess hvad är en kofferdi-
farare‘l!»

«Men lian är jn adelsman, och kan gä in igen
vid militären.»

«Äh, lian sätter för mycket värde på penningen
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och handein, för att taga ett så klokt beslut, och
ora sä skedde, glömmer man ej hvem hon värit.»

«Har hon dä hegått nägot felsteg i sin ung-
dom*?» stammade Leonna förlägen, ty hon knnde
ej fatta det ständshögmod, som beherrskade den
andra.

«Nu gjorde du en bra enfaldig fräga, min lilla
van, skulle hon då fått inträde i värt hus, tyc-
ker du? raen hennes far var en parveny i sitt
stånd, och hvem vet af hvad för folk hennes
raor värit.»

Leonna tog sig före att gäspa och hlef
lemnad ensam.

Mlemlijvet och sullsTcapskretsen på Jo-
hninnesh of.

Ehuru Leonna vant sig att om aftonen anställa
betraktelser öfver dagens företeelser, tog dock
sömnen och tröttheten öfverhand, och lemnade
alla de obehagliga intryck, hon den sednare häit-
ten deraf erfarit, i bakgrunden.

I sin djupaste soran väcktes hon af flere talan-
de röster, jemte skratt och säng. Blott tili hälf-
ten vaken, vände hon sig, för att skingra hvad
hon trodde vara dröra, men det fortfor, och nu
besinnade hon, hvarest hon var, och att rösterne
måste tillhöra fröknarna Bärendorf.

Hennes halföppna ögon möttes af Ijussken; hon
beslöt att låtsa sofva, men iakttaga sällskapet, som
tycktes ingen aning hafva om närvaron af en
fremmande.
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Det fanns ej niera än tre fröknar Bärendorf,
det visste hon; dessa unga damer voro dock sju
tili antalet, tvä roro barn om H eller 12 är, men
lika frispråkiga som de äldre.

De flesta voro mer än tili hälften afklädda, blott
en, som satt med ryggen vänd mot Leonna, hade
endast tagit af sig hatten. «Emma fu, fu,
fun dera intet sä mycket pä ga, ga, las-
ögonen och lorgnetten nu, utan kläd af dig,» ro-
pade en af de sinä flickorna, sora kastat sig midt
i en af sängarne.

«Hör du Emma, hvad Bata säger?» yttrade den
som säg äldst, och tillika nägot trött ut.

«Hvad bry yr jag mig om hva den
näsp perlan säger, eller pra atar,» stammade
den tilltalade häftigt; alla de andra skrattade.

Tjenstflickan kom in med en vattenkaralf, sä-
gande: «Fröknarna ska vara goa och int väsna så,
och väcka de fremmande, som sofva redan.

«Fremmande? är här nägon fremmande? hvar!
livari» ropade Hera på en gäng.

«Jesstandes! sir intet fröknarna att en ligger
der i sängen, en annan är der i bakkaramarn,»
svarade Hiekan, och gick ut.

«Sannerligen ligger det intet en menniska i din
säng, Emma!» sade en.

«Bara det intet är en förtrollad prins,» sade
en annan.

«Man tro hon hört alla vära galenskaper?» in-
fo 11 den tredje.

«De det skulle alls icke ska da!» för-
säkrade Emma, «men hvar i Guds namu ska
jag dä lig ga?»
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«I min säng, pä min arin,
Svarade bondens luisten,» sjöng Bata; raen Em-

ma ville ligga ensam, och bäddade så godt sig
göra lät, på några stolar, och småningom blef
allt tyst.

När Leonna vaknade, och säg sig omkring, lek-
te solens strålar genom det utanför fönstret stä-
ende aspträdets darrande blad, och skirarade på
de eljest smaklöst målade röda och blä och giila
rosorna pä tapeterna. De sägo rörliga ut i den-
na magiska helysning; alla de andra sofvo ännu.

Hon ville ej vara vittne tili deras uppvaknande;
hon klädde sig derföre fort, och tyst. Hon läng-
tade ut ur detta qvafva mm. I förmodan att mam-
sell Sellzing äfvenledes var vaken, ville hon be
henne komma med sig ut i det fria. I förbigäende
kastade hon en blick pä Emma, som hon pä talet
funnit vara en dotter i luiset; visst bar hon spär
af koppor, men var ingalunda hvad man kallar
skadad tili annat än hyn; tvärto m hade hon ett
välbiidadt ansigte.

När Leonna sakta drog pä rigeln, kändes sam-
ma bemödande inifrän; der stodo grannarne nu
med ett tyst, men väniigt god morgon pä läpparne.

Leonna inträdde och säg sig omkring i «spök-
kammarn;» den hade ett fönster med helt små
rutor skiftande i mänga färger, och fastän solen
nu läg in, hade rummet nägot besynneriigt och
dystert; väggarne voro mörkröda, derpä voro
cherubhufvuden med förgyllda vingar, som mi af
älder antagit en bronsfärg. Dessa hufvud, nägot
närä i storlek liknande ett tre mänaders barn-
hufvud, bildade med vingarna Stora allänga fyr-



271

kanter. I bakgrunden af det långa sraala rura-
met stod en paulunsäng, med styfva mörkröda
sidenomliängen; festoner af samma tyg kantade
med guldgaloner, svartnade af tiden, oragåfvo
sängens tak, der ett adligt vapen, numera svärt
att dechiifrera, intog medelpxmfcten. Gardinerne
voro nedfälide, ty det inre af paulunen utgjorde
en garderob.

Samtidigt med denna praktsäng, voro ocksä
några liögkarmade stolar, som hade haft förgyll-
da ornamenter; öfverdragen hade värit samma
slags röda tyg som fondens draperi, men deraf
syntes endast fragmenter i hörnen; skärande var
kontrasten emellan dessa qvarlefvor efter en
praktäiskande förgängen tid, och den bädd, hvaruti
Elise tillbringat sin natt. Det var en så kallad
kistsoffa, af simpeit brunmäladt träd, med afbru-
tet ryggstöd. Ofvanför den hängde en tafla, ett
verkligt memento mori: en dödsskalie med si-
nä korslagda ben; rundt omkring voro dagens
timmar; nedanföre tänkespråket: «Hvad du än
gör, sä betänk ändan!»

Ramen tili tallan var af vriden bernsten. I en
stor rosett, ofvanför det Bärendorfska familje-
vapnet, utvisade ärtalet 1721 taflans ålder.

Föga anledning var att tro, det någoa af de
mi lefvande ättlingarne senterade förfädrens vörd-
nadsväckande varning.

På Leonna gjorde aiit delta sammantaget ett
djupt intryck. Hon lick ej fram ett ord; lion na-
stan drog Elise med sig genom de ännn sofvan-
des mm.

Utkomna på gården, drog hon djupt efter an-
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dan. «Aldrig hade jag kunnat föreställa mig nå-
got sådant,» utbrast hon sedän; «hvem skulle ock-
sä tro, att detta hus, som på afständ erbjuder
den fremmande en så glad och modern anblick,
kan inom sinä väggar hysa ett så dystert och
antikt rura.»

«Det är sannt,» svarade Elise, «men raindre
förundrar jag mig öfver det gamla, ty sådant bar
jag sett förr, än öfver det i sädan hast tillkorana
moderna utseendet, ty min värd, rusthällarn, som
värit här mänga gånger, och sist i förliden som-
mar, sade att boningsluiset var mycket gammalt
och hade blifvit tillbygdt på olika tider. lian sa-
de att det mi bestod af sex ellei- sju rura på ne-
dra botten; ofvanpä dessa hade lagmans far, i sed-
nare tider bygt nägra kamrar, på ett sätt att hela
luiset säg ut soin en liten gammal kyrka. Som
jag äfven hört, att aifärerna aro på någorlunda
obeständ, förundrar det mig att se allt så annor-
lunda, inom denna korfa tid af nägra raänader.
Men lät oss beskåda det litet närmare!» De gjor-
de ett slag rundtomkring den nyare delen af lui-
set, och funno snart att denna var uppförd af
bräder. Endast tvenne fönster i nedra väningen
hade glas, de andra voro mälade; i den öfra e-
tagen räknades tolf fönster af tre rutors höjd,
alla prydda raed gardiner.

«Huru träffande är icke namnet «spökkammaren»
för marasells rura,') anmärkte Leonna leende, «står
det icke der som en gengängare frän fordom,
skådande med mörka blickar på sinä efterkom-
raande, sora lysa raed bräd-raälad fäfänga.»

«Fröken uttalar min egen tanke; men var så
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god och upplys mig, hvad är meningen med or-
det spökkammaren?»

Leonna upprepade samtalet i IBfsalen och lag-manskans skämt med fröken Eva.
cJlar hon fallenhet och utförsgäfva, felas här

visserligen icke ämnen,» anraärkte Elise leende;
«men emedlertid var det bra nog, att jag ingen-
ting hörde i gär aftons, ty otan att vara vidskep-
lig, hade kanhända sömnen försvunnit på några
tiramar. Nu sof jag förträffligt i min brädlär,
och hade blott ett oredigt medvetande af dem,
som koramo hem midt i natten, I annat fall ha-
de jag kanhända tagit dem för gastar. Känner
icke fröken nägon af dem?»

«Ett eller två ansigten drog jag känsel åU Jag
tör förr ha sett dem i kyrkan, men vet ej hviika
de aro. O, om första mötet med dem alla vore
förbi!»

Medan de taga en morgonproraenad i träd-
gården, skola vi göra en morgonvisit i lagman-
skans sängkammare.

Nyss uppstigen satt hon insvept i en stor schal
på sängkanten. En liten kaffepanna och tvenne
par koppar stodo på ett litet bord framför henne.
Hon äiog nti det ena paret, och skickade det med
huspigan tili fröken Barbara; sedän njöt hon sjelf
med synbart välbehag, hvad som både tili färg
och lukt vida öfverträffade det, som vankades för
den öfriga personalen.

Leonna. 9*
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Med skyndande steg inkom nu en lång, smärt
flicka om 18 eller 19 år. Ett öfvermodigt drag
missprydde det ovanligt lilla ansigtet. Det i gult
skiftande rika håret, var ännu okammadt och häng-
de i en halföppen fläta utåt ryggen, likväl så, aft
en del deraf Tar uppfästad med en sköldpadds-
kara, defekt pä flere tenar. Den kortlifvade kläd-
ningen samraanhölls af dragbandet kring haisen.
Men de som tillhörde lifvet voro afslitna och
hängde i en trasslig knut på ena sidan; klädnin-
gen hängde säledes bokstafligen, och hela hen-
nes figur utmärkte den största värdslöshet. Det
var äldsta dottern; hon helsade sin mor med föl-
jande rapsodi:

«Bon matin, chere maman! Ack sä roligt vi haft
pä Ostervik och sä mycket nytt jag kan heratta:
bror Jean kommer hem i dag! Clas Möllerstedt
och hän, och ännu en tredje som mamma svär-
ligen skall kunna gissa tili anlände i gär tili
Östervikj vi blefvo alla sä öfverraskade, sä:
Denna tredje är flickorna R— s kusin, härads-
höfding Schafhausen. Mamma minns väl, hvad vi
skrattade ät honom i dansskolan hos fru Geller-
stedt, der lian fick heta Dumbom? Men nu är hän
alldeles en «gentilhomme,» alldeles «comme il faut,»
dansar excellent, klär sig syperbt, nyttjar bäde
glasögon och lorgnette. Det var icke utan att hän
ijäsade mig i gär, vet mamma, fast den enfaldiga
Bina Möllerstedt, som jenit hängde mig under ar-
men, tog hans artigheter ät sig. Apropos! Hon
och flickorna R. kommo hera med oss i aftons.
De skulle eljest tillika med herrarne komma först
pa eftermiddagen i dag, men jag hade minä skä!
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att fa hit dem förut. Än«u något mera, vi ha
ett bref med oss frän pappa; ungherrarne ha
träffat honom i Borgå. Hän komraer säkert hem
i dag eiler morgon.»

Hennes mor, som ännu ej fätt tillfälle säga ett
ord, begärde nu se brefvet.

«Den envisa Emma ville nödvändigt ge det
tili mamma, hon är väl här straxt,» svarade dot-
tern och fortfor: «Jean säger att hän väntar hit
nägra hekanta, som lian bett komma tili pappas
namnsdag i thorsdag. Jag vill nödvändigt hafva
den der plånboken färdig tili dess; med den skall
Wendla 11. hjelpa mig; de andra konna sy på min
peleriukrage, sjelf har jag nog att göra för att öf-
va in det musikstycke pappa skickade hem i förra
veckan, och som jag hittills försummat. Ack mam-
ma, hvad det vore bra, om «la bourgeoise» ville
hjelpa mig med det välsignade landskapsstycket
ändå. Det passade som en namnsdagsgäfva åt
pappa, och för att den dagen få det uppsatt i
salongen! och hvad det nu värit roligt, att ha de
nya kattunsklädningarna men derpä är icke
att tanka.»

«Derföre har mamma sörjt, min sota flicka!»
och nu redogjorde mamma i sin tiu- för hvad
som passerat.

«Sömmerskan koni förträffligt tili pass, men frö-
ken Nordenskans de som sett henne i kyrkan,
säga hon är vacker,» invände fröken Jeannette,
«är detta sanat?»

«Det är hon äfven; lion är ett ärane tili något
nobelt, ehuru hon ännu är litet blyg och enläl-
dig, men det ger sig nog. Jag skall säga dig i
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förtroende, att jag önskar, att hon mätte finna
det trefligt här, ty ett mera passande parti för
Jean finnes icke.»

«Åh mamma har ju för längesedan bestämt
Thilda —stråle för honom,» invände Jeanette
skrattande.

«Det var väl sä,» tillstod mamma litet förlägen,
«men ser du, den tiden ansägo vi oss förmögna
ännu. Thilda är visst en charmant flicka i män-
ga afseenden, men hon medför ingen redbar för-
mögenhet; dereraot har Leonna ett stort arf;
arrangeras detta parti skickligt, och det för-
står nog pappa, blir Johanneshof skuldfritt,
och vi kunna som förut lefva i Åbo, och»

Här kom pigan och afbröt dem, i det hon ville
hafva mera kaffe åt fröken Barbara; lagmanskan
befallte henne höra efter, om det var städadt in-
ne hos marasellen och fröknarna; om de fått kaffe
o. s. v., sedän skulle hon be fröken Emma kom-
ina hit men nu kom Emma sjelf inrusande,
och utan att helsa god morgon, sade hon häftigt
staramande tili systern:

«Jag kunde väl tanka att du intet unnade mig
säga mamma, att pappa kommer hem; hade jag
ej lagt brefvet under min hufvuddyna, hade du
nog knipit det.»

Sta’ du, jag ville icke bemöda dig med så mån-
ga p—p—per,» sade Jeanette skrattande.

Emma harmades, modren sade intet dertill,
men bröt brefvet, sora alla tre läste pä en gång.
Lagmannen skref, att hän alidrasist vore hemraa
om onsdagen, att hän förde hem med sig en gäst,
den lian likväl icke namngaf, men för hvilken hän
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ville ha ett mm i ordning; liksoin i förbigående
yttrade hän: det hän raed denne om fredagen
skulle besöka friherrinnan Perlkrans.

Under det att lagmanskan klädde sig, bråka-
de alla tre sinä hjernor med att utgrunda hvem
den fremmande kunde vara, för hvars skull ordet
«ordning» var nnderstruket. «Det måste likväl
vara nägon äldre betydande man, efter hän är
bekant med friherrinnan Perlkrans,» menade lag-
manskan.

Mor och döttrar mötte Elise och Leonna i för-
stugan der nere; alla följdes derefter åt i «frö-
kenkarnraarn.» Der presenterades de andra nnga
damerna för Leonna, som tre fröknar R. frän
Östervik, och mamsell Möllerstedt, dotter tili ma-
joren som rädde om Vestervik. «Yrhättan Rata»
var tredje dottern i Iniset.

«Och här är en mamsell, som blir hos oss nå-
gra dagar,» fortfor lagmanskan. «Låt nu se, att
ni aro snälla och hjelper tili, sä fä flickorna sinä
klädningar färdiga, för att öfverraska pappa på
sin namnsdag i öfvermorgon. I skolen dä få dan-
sa för omaket, det lofvar jag.»

«Ja bevars, sota tant!» ropade alla med en mun,
och voro genast färdiga. Men ingen hade fin-
gerborg med sig; för att nu skaffa fram sådana,
jemte tråd, silke, synålar, vax och skrufdynor ät
hjelperskorna, sprungo husets döttrar som yra
höns, utan att Elise kunde erhålla ett mätt af
dem. När hon sedän fått de raka väderna, jera-
te deras kilar klippta, anammades de genast, och
man arbetade en stund så ihärdigt att «det var
lust och glädje att se derpä,» yttrade lagraan-



278

skan, som gick för att göra sin morgonvisit hos
tant Barbara.

Men ack, snart uppstod ett kacklande bland
damerna i frökenkammarn, föga olikt det, som
fordomdags frälste Eapitolinm; men raan sydde
ändå flitigt.

Nu koni frukostbud, och de skyndade raangrannt
bort; Leonna som satt inne hos Elise, nnder fö-
regifvande, att lion behöfde bordet, begaf sig ef-
ter. De andra voro i friskt arbete; endast spä-
ren af ost pä en tallrik, samt fragmenter efter
grädde på den stora filbunken voro synliga för
de sistkomna.

Hvarken fru Riebnitz eller «Strntsarna» voro
tillstädes; af värdinnan säg man blott en skymt.
Lemnade af det öfriga sällskapet, sora skyndade
bort, sedän de ätit, frågade Leonna af hnspigan,
hvar de äldre damerna voro. «Fröken Barbara
äter icke frukost förrän sent, ty hon doppar i
kaffe, och nnga hennes näd raär icke hra. Frö-
ken Renata hjelper hennes nåd med skorpbak och
bakelse, och fröken Eva bar läst in sig på vinden
och skrifver,» redogjorde jungfrun.

De «snälla» sutto med arbetet framför sig och
sägo pä, huru Bata och hennes leksyster dansade
en ekosäs, efter Jeanettes musik vid ett gararnalt
ostämdt klaver med tvä brustna strängar. Bata
härmade nägon sä träffande likt, att de andra vil-
le kikna af skratt.

Lagmanskan kom in sora hastigast, för att se
hvad som var pä färde. Äfven lion roade sig ät
flickans härmningsförmäga, men anmärkte: att Ba-
ta äfven mäste ha något nytt, ty hon hade växt
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ansenligt. Äfven den högre klassen var ännu
den tiden sä fördomsfull, att ej vilja se sinä dött-
rar i byxklädningar längre, än på sin höjd tili
åtta ars älder.

En af Emmas klädningar skulle ändras för hen-
ne, och flera undergingo skärskådande; medan
lion derom rådgjorde med mamselln, ropades på
mera arbete från yttre rnmmet, men Elise skulle
först stryka ut söramarne och jeninä de hopsydda
våderna; dä befunnos nägra vara upp och nedvän-
da i fasonerna, kilarne förvexlade och orätt fast-
sydde: allt måste sprättas upp igen, Lagmanskan
sade ingenting, men klappade Leonna, som redan
hade ärmarna färdiga.

Om niiddagen när alla voro samlade i salen,
koin fru Riebnitz äfven dit; hon säg blek och
upprörd ut; hon helsade flygtigt på sällskapet
och gick för att intaga sin vanliga plats emellan
Barbara och Renata,

Leonna vände sig tili Elise, för att säga, hvein
det var som kora, men förvänades att äfven se
henne synbart upprörd. Man satte sig, och «mam-
sclln» var en alltför obetydlig person, att nägon
annan än Leonna blef varse, att hon föga njöt af
anrättningen.

Enligt en öfverenskommelse förut, hade hon och
Elise iordningställt sitt arbete förut, som de med-
togo och begåfvo sig tili grottan, för att söka
fria luften och för att freda sinä örhinnor, ty
Jeanette satt vid det skrällande instrumentet, för
att inöfva sin musik; under det de andra skulle
sy, hvad Elise haft omsorg att tråckla och laga i
ordning. Emma, soin fattat vänskap för Leonna,
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ville komma med dem; hon skulle sprätta upp den
klädningen, som skulle vändas och ändras för Ba-
ta, men niåste lemua dem nägra ögonblick, för att
gä efter sin sax. Medan hon var borta, frägade
Leonna om icke maraseli Elise kände fru Riebnitz.

«Jo,» svarade hon, «vi ha ofta lekt tillsammans
som barn, och sedän värit i samma pension. Det
var mig så oförväntadt, och väckte sä många,
många minnen att äterse henne här! NamnetRieb-
nitz var mig alldeles obekant.»

«Men hon bar sig bra illa ät.»
«Jag fann det likväl icke underligt, hur skulle

hon kanna igen mig? det är många år sedän vi
träffades; jag har förändrat mig mycket sedän
den tiden.»

«Hon visste bestämdt att mamsell Sellzing
var här.»

«Kände hon det? Nä vara förhällanden äro
bra olika raot fordom!»

«I hvad förhällande som helst, tycker jag, att
man alltid hör komma ihäg förra bekanta.»

«Fröken Nordenskans skall visst alltid tanka så
upphöjdt, men hon har ännu för liten erfarenhet,
för att inse burn småaktiga motiver ofta styra i
sig sjelft goda menniskor. Hvem vet livarfö-
re lion*

Emmas ankomst afbröt samtalsämnet.
Fria frän tvånget deruppe, njöto de af ställets

hehagliga svalka och foglarnas ljufva qvitter i trä-
den öfver dem; de arbetade flitigt en god stund.
På en gång kastade Emma ifrän sig sitt arhe-
te och ntbrast: «Ē vi intet tokiga som arbeta så
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träget, när de andra flickorna säkert lättjas, me-
dan vi aro borta.»

«Om sä vore, sota fröken, mäste vi vara desto
flitigare, för att få allt färdigt;» svarade Elise
leende utan se upp; «hedern blir da vår.»

«Jo visst, de skola bara göra narr af oss.»
«Göra narr af oss hvarföre det, menar fröken?»
«Nå, just icke af mamselln, men väl skratta de

inom sig åt Leonna och mig.»
«Sota fröken hvarföre det? jag ber sä raycket!»
«Nå, emedan emedan raamsell just kömmit

hit för att arbeta, och»
«Vidare sota fröken!»
«Och fär betalning för sitt arbete; men Leonna

har kömmit hit för att roa sig med oss»
«Men vet du Emma,» inföll Leonna med ett

henne ovanligt allvar. «Du är obeskedlig och o-
tacksam mot mamsell Selizing. Hon arbetar visst
för sinä behofver hemraa hos sig och detta län-
der henne tili lieder, men hon är ej van att bor-
ta vara en slaf för andra. Ingen vet bättre än
jag, huru ogerna hon lemnade friherrinnan Perl-
krants, för att korama hit. Din mamma hade
någon möda att öfvertala lienne dertill, Elise
tryckte stillatigande Leonnas hand.

Förlägen stammade Emma: «förlåt, jag ville
visst ej säga nägot förolämpande.» Ilon fortfor
sedän med allt större ifver: «gör mig tili viljes
goda raamsell! Laga först min och Batas klädnin-
gar färdiga, och lemna Jeanettes tili aldrasist.»

«Hvarföre sä? Ilon är ju frökens äldre syster,»
invände Elise.
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«Äh, hara derföre att lion sjeif gör ingenting,
hara sjunger, spelar ocli spektaklar, och vill att
alla skola std pä tå för hennes nycker och infail.
Att detta är mammas fel, soin gillar allt hvad
.Teanette gör, det vet jag nog; tili och med när
lion skrattar och gör narr, för det jag stammar,
och ej är sä vacker som lion, derföre»

«Det är hra illa, jag inedger det,» afbröt hen-
no Elise, «inen hesvara nn nppriktigt min fråga,
och blif ej ledsen. Hvarföre stammar också frö-
ken Emma sä raycket?»

«Det var verkeligen en besynnerlig fråga, hur
kan jag rä derför?»

viLängt mera än fröken kan tro. Huru kom det
sig, att fröken för en stund sedän stammade ii-
tet och allsintet ibland, och nu häftar det vid
hvarje ord, detta måste ega någon orsak. Frö-
ken tänker nu hara riktigt efter.»

Tyst i nägra minuter svarade hiekan: «jag gör
det mera när jag blir ond.»

«Men icke har fröken kunnat blifva ond pä
någondera af oss, vill jag förraoda.»

«Ack visst icke, men när jag tänker pä Jea-
nette och ali hennes elakhet raot mig, sä får
jagß

«Förlät sota fröken, att jag äter faller i talet.
Det är ej elakhet, hioit barnslig kittslighet, ett o-
lörständ, som visst icke passar hvarken för hen-
nes kön, eller älder men ingen lär också haf-
va sagt henne huru fult och illa det är att retas
med nägon, myeket raindre med sin egen sy-
ster, som oaktadt hennes fel, ändå älskar hen-
ne ty icke sannt: fröken Emma skulle aldrig
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pä alivar önska att det liände fröken Jeanette
något omit*?»

«Nog liar mamsell rält i det,» svarade Emma
eftersinnande. «Jag minnes mi liani jag i vintras
gret när lion var sjuk, och bad Gad att lion ej
sknlle dö; litan att alls tanka på att lion nägra
dagar förrän hon sjuknade, tili och med narrade
pappa att skratta at mig, soin likväl säilän hän-
der, och det i närvaro af flera herrar tili» -

«Nu är jag äfven öfvertygad,» försäkrade Elise,
«att fröken Emma, hara hon med alivar vill, kau
vanja sin syster från att gäckas med sig, och sig
sjelf att stamma.»

«Ack sota goda mamsell, det hade jag nog lust
att försöka; men hiivu?»

«Genom en ihärdig uppmärksamhet pä sig sjelf.
Fordrar fröken Jeanette nägon liten tjenst eller
hiträde, vet jag nog, att hennes goda syster nt-
rättar det gerna, ty hvad är vackrare än hjelp-
samhet eraellan syskon? Har hon dereraot lust
att retas, lätsa dä hvarken höra eller se henne,
ty det lönar ej mödan att förarga sig; gä bort
ifrån henne men visa intet huraör, hon skall dä
blygas, och läta hli en annan gäng. Äfven bör
fröken taga sig tili vara för vissa ord, som äro
henne svärare att littala. Fröken har tili exem-
pel lättare att säga: «goda talit» än «sota tant»
soin dä blir sta tant. Hall sä ut en tid, och
jag svarar för att alla skola anse fröken Emma,
för en god och söt flicka, som endast värit för
liäftig och snarsticken ända tili dess hon trälfade
en som ränskapsfullt och nppriktigt sade henne
sinä fel, och huru hon borde ändra dera.»
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Emma kastade sig högt grätande kring Elises
lials, kysste henne och tackade för hennes råd,
dem hon skulle söka att efterfölja. Leonna som
värit en tyst, nien högt intresserad åhörarinna
tili deras samtal, styrkte henne i denna goda fd-
resats, och slöt sig med aktningsfull vänskap än-
nu närmare tili Elise.

Nu var deras medtagna arbete slut, och de gin-
go npp. Elise med det glada medvetande att
lion sökt göra det goda; men utsädet fordrar god
jord, och skörden kommer först med tiden. Gud
ser likväl tili viljan.

I luiset rädde stor uppståndelse; det sopades,
dammades, skurades, fönster tvättades, sängklä-
der huros ut och in; med ett ord, det var en
dag, anmärkningsvärd i husliga litanian.

«Tycker Emma att det nu är tid på att gå och
spatsera?» frågade Ilenata och kastade en af sinä
hvassaste blickar på vara vänner; i det hon snod-
de förbi dem i förstugan.

«Yi ha haft arbete med oss och värit flitiga,»
svarade Elise, som nog fann, att detta gällde henne.

«Hvar iiro de andra flickorna?» frågade Emma.
«Inne och sy!» svarade med en viss häftighet i
tonen, hennes mor, som stack hufvudet genom
köksdörrn; derpä befallte hon Emma tillsäga Maja
Stina, sora tvättade fönstren i salongen, att hon
och frökenpigan, skulle föra en af sängarne från
«frökenkaramarn» tili den nya «herrkammarn;»
de skulle skynda sig.

Hvar de «snälla» nu äfven voro; i frökenkam-
marn voro de icke; arbetet lag i samma tillstånd,
som då Elise hade leranat det ifrän sig; der stod
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äfven en båge med ett halffärdigt schattersöras
arbete. Pä bordet lag ett äfven ofulländadt land-
skap i blyerts; allt annat var i det nogaste fär-
digt, utom en björk och en betande ko; att
dömma efter de många misslyckade försöken ha-
de tecknerskans genie, eller rättare sagdt tåla-
raod, här gjort bankrutt. Originalet lag äfven
der: ett väl lyckadt stentryck.

«Ack den sora hade tid!» suckade Elise, som
med kännareöga jeraförde teckningen med ori-
ginalet: vi vilja sä kalla det.

«Att förfärdiga det? Sädant skulle visst upp-
tagas mycket väl,» försäkrade Leonna skrattande.
«Ilörde icke mamsel! Elise vid bordet i middags,
burn tant Bärendorf för fru Riebnitz beklagade
den «stackars» Jeanette, som icke hinner förfär-
diga sitt landskapsstycke tili fadrens namnsdag,
raen fick intet svar.» Sedän hörde jag henne i
förbigäende säga tili Jeanette; «Nog bar jag gjort
hvad jag kunnat, ty be henne derom, gör jag ic-
ke men jag begriper intet när marasell Elise
skulle göra det, ty de lassa ju det ena arbetet
pä efter det andra.»

«Nog ser det mörkt ut, men om jag stiger ti-
digare upp i morgon, sä bvera vet! Fröken Le-
onna förråder mig väl icke?»

«Ingalunda, men då tillfaller hedern fru Rieb-
nitz»

«Desto bättre! Sora de icke lära yttra nägon
tacksamhet derför, blir saken oupptäckt, och jag
gör henne en liten tjenst.»

De som skulle föra ut sängen, koramo nu in.
Pä mamsells fråga efter fröknarna, svarade den
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äldre, i hvilken Leonna igenkände Grottans Si-
bylla. «Ah, vi vänta unga herr «Sehän,» som i
gär kom hem tillika medmajorens son; de ha båda
blitt «oppserare». Jag tyeker alit hva lill’ Sehän
ska’ se rasker nt!» Hon hade värit barnsköterska
i nägra år i luiset, ocli var något frispräkig.

«Hvad bar detta att beställa med mamsells frä-
ga efter fröknarna*?» sade Leonna skrattande.

«Yäntas mi! Dä de väntas hit mi pä eftermid-
dan, gick väl fröknarna tili sjöastrand för att ta
mot dem kan jag tro. Jag säg från fönstre att
di raka med gängstigen på ängen i ons.»

«Hit ska än korama en herre tili, som heter
«Längätt,» efter hva fröken Sjanetta sa,» tillade
frökenpigan. «Prat int länger nu:» fnös gamman,
och sä bar det af ut med sängen, som erhöli
väldiga knuffar.

Vägguret i yttre rummet slog fem, sedän sex,
och inga fröknar syntes tili, utom Emma som gick
fram och åter i små bestyr, men nu kom lagman-
skan omklädd och nöjd, att allting var undan-
gjordt, och ville gerna taga en öfversigt af hvad
som här var färdigt. Ilon syntes förundrad att
ej linna de «snälla,» men lätsade alldeles icke
liöra, att de värit borta hela eftermiddagen. Nu
syntes de allesamman komraa in pä gården i
sällskap med fyra ungherrar. Lagmanskan gick
dem tili mötes, kysste en ung militär och förde
dem tili de nya prakfrumraen.

En stund derefter, kom hon för att afhemta
Leonna. Inställsamt bad hon raamsell Sellzing nr-
säkta det ringa biträde hon liaft af de andra flic-
korna. «Men hon litade helt och hället på mam-
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sells godhet och snälla fingrar,» sade hon, Icke
derföre att hennes flickor vore utan kläder, men
pappa skulle misstycka, om ej de nya vore pä
den dagen, hon fann tillika att det vore stor
synd om den lilla Että, när de andra tre sysko-
nen blefvo så nya och nätta. Marasell mäste va-
ra söt och tråckla ihop ett lif tili en kjol, som
vore alldeles färdig, hara den rynkades och syd-
des vid lifvet

När hon gick, fnågade hon, om mamsell ville
vara god och komma upp i salongen för att dric-
ka the; när detta blef färdigt, skulle hon tillsä-
gas eller kanhända hon heldre ville ha det tili
sig. Svaret inses lätt.

Öfra väningen i nya delen af luiset, eller för
att begagna lagraanskans favoritterm «bel etagen.»
bestod af två Stora rura, förmak och salong, samt
«nya herrkammarn» med fönster at gärden. För-
maket var inredt efter den tidens bästa smak,
med sidenmöbler; men salongen var enkel: några
spelbord, en soffa, för resten bänkar, och ett
fortepiano antydde, att detta rum endast var eg-
nadt nngdoraen; här hade man nu slagit sig ned.

Tant Barbara intog högsätet i solfan; hon var i
stor toilett, ora man så kan kalla en mycket snäf
sidenklädning, garnerad med mänga rader stnala
utsydda trådflors rimsor: en «puderkappa» nastan
i form af nutidens mäntille, af gulnadt bloramigt
silkesflor, och några hvarf samraetsband på det
tunna ljusa häret fulländade hennes paryr.
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Framför henne stod unga Möllerstedt; hän mä-
ste för henne redogöra om sällskapslifvet i den
stad, der de värit i garnison, ty hon var i afläg-
sen slägtskap med några der ännu boende famil-
jer, sade hon. Herr Fanjunkarn syntes liksoin
stä pä glödande koi, med ena orat vändt tili gam-
la fröken, det andra jemte båda ögonen riktade
på de unga daraerna, sora stående vid ett fönster
närä dörren tili halkongen skrattade emellan sig,
sarat tycktes observera några närstående perso-
ner, sora likväl icke ktmde ses af den inträdan-
de Leonna.

I soffans andra hörn eller rättare sagdt
vräkte sig, den af tjensteflickan oratalta «Läng-ätt.»
Ytterligt modernt klädd, med glasögonen npp-
skjutna pä pannan, syntes hans tankar uteslutan-
de vara fästade pä halfstöflarne med bruna skaft,
pä hvilka hän slog med en rotting, sä att det
genljöd i rummet; ora detta mi var för att gifva
takt ät sin egen värda tankegäng, eller at fru
Riebnitz’ musik vid fortepianot, lemnas likväl o-
sagdt. I sednare fallet hade det dock värit
got misslyckadt.

När Leonna vid lagraanskans hand inträdde i
rummet, satte lian lorgnetten för ögat och reste
sig med en förnäm nonchalans; hän presentera-
des sora vice häradshöfding von Schafhausen.

Leonna följde riktningen af de andra flickornas
blickar; pä halkongen säg hon Eva Strutz i ifrigt
samspråk med den fjerde af herrarna, deruti
kunde hon icke Anna något anmärkningsvärdt, el-
ler något att skratta åt; och hon ville gå tili fru
Riebnitz, som satt ensam vid fortepianot; men
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qvarhölls af Jeanefte. nÄr du icke lika nyfiken
som vi andra, att veta hvad tant Eva har otaldt
med den skefögde magistern?» frågade hon.

«Alldeles icke, men jag förmodar, efter hau
sora magister har studerat, att lion rädfrägar ho-
nom ora det hon skrifvit hela dagen.»

«Hvad du alltid är klok, Leonna! det liar in-
gen af oss hittat pä, litan trodde fullt och fast,
att det angick en kurtis dem emeilan.»

Leonna såg sig bestört omkring, ora nägon hört
detta opassande uttryck, men herrarne stodo sam-
lade omkring lagmanskan och besägo ett af fa-
miljeporträtterna i andra rummet.

The serverades af Renata, sedän arrangerade
hon ett spelbord för sig, Barbara och lagman-
skan; tili Eväs och kanhända hans eget missnöje
mäste «magistern» blifva fjerde man. Eva blef
sedän ej synlig förrän vid aftonbordet; när de
skiides om aftonen såg och hörde Leonna, att hon
lemnade magistern det «omtalta.»

De nnga slöto sig omkring Jeanette, som vid
pianot sjöng stycken ur Tanddoktorn, en då
ännu ny och omtyckt vädevill, soin ännu förd pä
scenen, i värt tycke, skulle öfverträffa de flesta af
nyare produkter i denna väg. Den soin tili exem-
pel rätt nppfattar Niklas’ komiska och dock icke
burieska rol, der dumhet och sjelfbehag, enfald
och likväl en viss bakslughet uttala sig öfverallt,
skulle bestäradt kunna anses ha smak och onulö-
me, ja äfven såsom uppträdande väcka uppseen-
de och bifall.

När hans kusin en ung flicka, åt honora be-
Leonna. 10
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stämd tili brud af förmyndaren, förebrar honom,
att hän är utan talanger, svarar hän: «Talanger!
Vasserra hvad jag dem har; men hon eger sjelf
hlott talangen att kläda sig.»

«Det skulle icke skada dig, om du hade den
också,» invänder hon; Niklas ber henne då betän-
ka att hän nu är i sinä hvardagskläder, men be-
skrifver högtidsdrägten på följande sätt:

«Mins min sarnmetsväst raed fransar,
Mins min blå manchesters frack,
Mins min halsduk sydd med kransar,
Och min sko med högröd klack;
Minä breda spetsmanschetter,
Som jag ärft af sota far.
Säg mig hvilken klär sig bättre,
Uti vara dyra dar?!»

«Dig fattas kunskaper och skicklighet,» invän-
der hon. Hän svarar:

«Jag ingen bättre doktor vet,
Hvars konst gjort större under!
Min säkra hand, min skicklighet,
Bevisa guffars kunder.
Den sjukdom doktorn ren tror slut;
Hän fär på nytt kurera!
Men jag, dä jag en tand ryckt ut
Hon värker aldrig mera!»

Men hvarthän har jag nu forviliat mig? såle-
des «revenons ä nos moutons!»

Upptagen af spelet hade lagmanskan dock ett
modersöga på sonen, för att se hvad intryck Le-
onna gjorde på honom.

Det yar likväl ett svärt problem att lösa, ty
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lian, som de flesta nyssblefna officerare i allraän-
hef, och unga Bärendorf i synnerhet, var ailtför
intagen och kär i sin egen värda person, sin nya
uniforra, sin porte-e'pe'e nu skulle man tillägga:
sinä mustascher, men infanterister nyttjade dä
ännu ej denna hjelteprydnad. Hos Jean, hade
dessa värit röda, att dömma af färgen pä hans
hår, sora hade denna skiftning.

Växten var under raedelmättan och ryska uni-
formen gaf Jionom en emhonpoint, som hän eljest
icke haft. I sinä mane'r, en sprätt, lik nutidens
lejon, var hän äfven icke efter dem i «ta mig ta-
san,» hvilket hän likväl i nädig mammas närvaro,
och dä hän ville göra riktig effekt, nthytte tili
«au diable» och «sur raon honneur!» Artig och
uppmärksam var hän äfven raot alla dem hän
ansåg gälla nägot i stora verlden, och förstod att
presentera sitt eget lilla jag.

När man kände hans föräldrar, insäg man att
hän värit en lydig son. Att hän hade spelskulder
och kurtiserade en liten aktris i sin garnisonsstad,
derom visste ingen här, ora icke unga Möllerstedt,
men hän var för godhjertad och fredälskande att
löpa med limstången. Hvad den sistnämndes mi-
litäriska utseende beträlfar, tog hän högra handen
af sin kamrat. Hän hade fått en enkel, anspräks-
lös uppfostran i fädernehemmet, var ingen drif-
hnsväxt, utan rotad i Finlands jord.

Uti farten att mäla silhouetter, borde vi lemna
en teckning af v. häradshöfdingen Schafhausen;
men hvarföre med vår underordnade talang ko-
piera den, som haft och har så raånga originaler,
som tro att hvarje flickas ögon riktas på dem;
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som tro att hvarje familjefader, eller moder, aro
artiga mot dera endast af spekulation. Som dröm-
ma sig blifva högt uppsatta, och likväl sedän stä
stilla på första stadium af den tilltänkta banan,
och slutligen dö, glörada af tideböcker och sörj-
da af ingen. Som denne «chevalier comrae il
faut» endast är en biperson ulan allt intresse i
vår berättelse, är det nog att säga, det hän som
bäst var i inbillningens jäsningsperiod; pojkaktig
adelshögfärd utgjorde skummet.

«Magistern,» inforraator under sommarmånader-
na på Östervik, hade denna afton det missödet
att ädraga sig Renatas ovänskap. Hän var, sora
vi redan hört, vindögd, och det tili nog hög grad;
när hän derföre som bäst såg i egna kort, trod-
de Renata att hän såg på henne, och fann sig
oaktadt hans ungdom och plebejiska härkomst
litet smickrad, om man skall dömma efter utseen-
det; men snart varseblef hon att lagmanskan såg
på henne med ett visst (af fröken) nogsamt kändt
leende, och som hon hade otur i spelet, miss-
tänkte hon nu att hennes granne såg i hennes
kort; misstanken blef hos henne visshet; i sin häf-
tighet gjorde hon het på bet, och d& hän, som
artig medspelare, beklagade hennes otur, trodde
hon sig se att hän gjorde sidoblickar ät lagman-
skan; men oskyldig var hän, stackars kari, ty de
olyckligt vinda ögonen sköto alltid tili ett annat,
än det äsyftade målet. Fröken visade honom hä-
danefter det föraktliga bemötande, hvartill smä-
aktiga raenniskor aro i stånd. Lyckligtvis äter-
faller det löjliga alltid på dem sjelfva.

När ungherrarne reste hem, följde alla dem
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tili sjöstranden; der flngo de fremmande flickor-
na ett ccraptus» af hemsjuka, och oaktadt Jeanettes
vinkar raodren sade ingenting, endast inviterade
sällskapet och de hemmavarande på kaife Fredriks
dag —, reste de. Bata hehöll sin leksyster qvar.

Ännu samma afton egde ett samtal rum, mel-
lan mor och son, der hon uttalade sin önskan,
och utvecklade förmänerne af ett parti med frö-
ken Nordenskans. Sonen lofvade tanka pä saken:
det var icke svårt för hans antändbara hjerta att
fatta läga för en vacker flicka, Om fosforisk som
många föregående flamraor, det lemnade hän åt
framtiden. Lydig son, var hän sedän sä efter-
hängsen som möjligt.

Dagen derpå förgick under väntan på lagraannen,
och fjäsk för morgondagens tillställning. Ilbud
sändes tili staden efter sädant, man glömt förut.

Leonna, som trott att Jeanette, skild från de
andras inflytande, skulle utveckla en älskvärdare
sida, hedrog sig, När hon icke skämtade med
sin bror, hamrade hon på det skrällande klave-
ret sinä tröglärda variationer. Hon hade saknat,
och nu återfunnit teckningen fulländad bland no-
terna, der Elise gömt den. Jeanette och modren
trodde, att det var fru Riebnitz’ arbete men
de glömde att tacka henne, och upplystes säle-
des ej ora sitt misstag.

Emma var på sitt sätt verksam; hon uträttade
smä uppdrag, men var vid dåligt lynne; hon hade
ingenting att gifva sin far. Elise sade, att de nog
skulle hitta pä en syrpris, men dermed vore god tid
i morgon. Emma van att höra löften, som aldrig
gingo i fnllbordan, litade dock fullkomligt på detta.
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Elises jeninä lynne, hennes allvarliga godhet
liade gjort ett godt intryck på Emma.

Eva Strutz vär i onpphörlig oro och välitän; ty
«magistern» hade loivat renskrifva hennes poeti-
ska utgjntelse. Det blef middag ocli eftermiddag,
ocli intet hördes af mot aitonen kom det, väl
icke «förgyldt och präntadt,» men prydligt skrifvet.
Vi meddela endast första versen, med sitt om-
qväde. Om magistern värit mera än renskrifvare
kanna vi icke.

«Gudinnan Minerva steg upp ur sin bädd,
Apollo kom henne tili möte.
Gudinnan i siden och blommor var klädd
Och Guden bar lyran i sköte.
De spelte och sjöngo tili Fredriks lof;
Den Fredrik, som äger Johanneshof.»

Närmare midnatt anlände lagmannen jemte den
af honom anmälte gästen.

Fredrik omgafs af gratulanter, med och utan
gäfvor, så snart hän om morgonen blef synlig.
Fru Riebnitz leranade honom en plänbok, på allt
sätt bättre än den Jeanette icke hade färdig.
Teckningen gaf hon fram, och mottog med god
min fadrens loford öfver de lyckade partierna,
som hon icke ritat. Eväs snilleprodukt vann äfven
ett artigt beröm, huru uppriktigt lemna vi derhän.

Lagraan Bärendorf var af undersätsig statur,
med en viss pretention i sinä mane'r, förenad med
utsökt artighet och politur; ett Ula doldt ständs-
högmod stack sig dock ofta fram. Rang liade för
honom ett obestridligt värde; emedlertid förun-
drade sig tili och med hans fru storligen öfver
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det utmärkta sätt, hvarmed hän införde den frem-
inande i deras hus, och dä lian endast presente-
rade honom rätt och slätt för herr Lindendal.
Hän hade träffat honom pä besök hos —rädet
von —r, sedermera i Z—ska famiijekretsen, der
lian syntes vara raycket vai upptagen: sädant ver-
kar på visst folk!

Denna man hade äfven nägot i ntseende och
väsende, som oraedvetet fordrade och erhöll akt-
ning af hvem som säg honom. Hän syntes vara
omkring 32 år, med vacker, reslig kroppsställning;
i hans af solens äverkan hrynta drag, äfvensom i
blicken läste man ett inre värde; okonstlad i sitt
sätt att uttrycka sig, framskymtade likväl alltid
den bildade mannen.

Hän hade värit och afslutat köp på en liten
egendom i Tavastland; ändamålet för hans resa
tili Borgå, och hit, kände icke frnntimren, som
alla voro högst nyfikna. Renata var alldeles in-
tagen i honom. Att hän var adelsman tviflade in-
gen; man påstod emellan sig att hän reste i ett
slags incognito; men hvarföre?*?

Redan tidigt hade lagmannen tillsagt, att frnko-
sten sknlle serveras i grottan. När hän nu efter
en morgonpromenad med sitt fremmande inträdde
der, öfverraskades hän rätt angenämt att se sitt
naran på ett ganska smakfnllt sätt, ordnadt af bu-
kettrosor, tusenskön och blåklint på den midt e-
mot dörrn varande gräsväggen.

Alla husets damer voro äfven der samlade utom
Elise, sedän hon, sarama afton ungherrarne voro
der, begärt aftonmåltiden på sitt nun, hade man
gjort sig en vana att föra maten npp.



296

När lagmanskan frägade, hvem som ästadkom-
mit denna vackra surpris, svarade Emma blygt:
att hon och Leonna Nordenskans plockat blora-
morna, men att mamsell Sellzing lagat namnet.

Lagmannen kysste sin dotter. tackade Leonna
ganska förbindligt för sin artighet, men frågade
sedän ifrigt efter mamselln. «Det måtte väl icke
vara samraa mamsell Sellzing, som är ute pä lan-
det, der tant Perlkrans bor,» frågade lian.

«Just densamma,» svarade hans fru litet förnn-
drad. «Jag, tog henne hit, för att sy litet för
flickornas räkning.»

«Jag medför ett bref tili henne från fröken Z.
jemte rätt artiga helsningar från hela familjen.
Hvarföre är hon icke närvarande; har man ej
kallat henne hit tili frukosten*?»

«Ja bevars, sota Fritz!» försäkrade frun, «men
hon önskade den in tili sig. Kanske finner hon
sig generad i ett större sällskap.»

Leonna förvänades öfver en sädan dubbelhet.
Ingen ntom hon, syntes blifva varse det delta-

gande, hvarmed Lindendal ähört detta.
Närmare middagen kom lagman Bärendorf sjelf

in tili vara sömmerskor, för att tili mamsell fram-
föra bref och helsningar; lian sade, att familjen
Z. snart hoppades åtcrse henne i Borgå. Hän
tackade henne tillika för den vackra surprisen,
och bad att hon ej skulle neka dem nöjet af sin
närvaro vid middagsbordet. Hon kom, och intog
sin vanliga plats.

Värden underhöll mältidsron genom anekdoter
från hufvudstaden, och sinä relationer der. Lin-
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dendai som rest och sett mycket, gaf interessanta
bidrag tili konversationen, men stundom var lian
något tankspridd. Damerna funno att blicken då
hvilade vid nedra ändan af bordet. Det kunde
väl ej vara på sömmerskan lian såg"?

Hvar och en skingrades sedän, hvar på sitt
häll; vära två vänner återvände tili verkstaden.
Emma, som ofta värit på utkik i vindsfönstret,
kom snart och sade dem att tvenne fullastade bä-
lar lagt tili vid deras Strand, och hjelpte sedän
Leonna på med sorgkragen och förkiädet.

Frän Östervik kom Assessor R. med fru och
svägerska, deras af oss redan kända döttrar, tven-
ne minderärige söner med sin informator, hä-
radshöfdingen och ett slags sällskaps- eller hus-
mamsell. Från Vestervik se vi major Möllerstedt
med fru, son och dotter, jemte nägra yngre plan-
tor, «solbrända och feta» samt ett redan äldre
fruntimmer frän Lovisa, som var hos dem på be-
sök. Majorskan, en treflig matrona, som bröt nä-
got på finska, föreställde sin medförda gäst för
lagmanskan; hon sade ett artigt «välkommen,»
men tog ingen notis om henne sedermera.

Medan kaffe fördes omkring och sällskapet än-
nu ej skingrat sig, spelade Jeanette något «hack-
messigt» sinä nya variationer; sedän föreslog vår
«vittra Eva» att göra «bouts rimes» men det kom
sig ej i gång. Det var likväl för varmt anna att
börja dansen, äfven väntade man på några dan-
sörer, som man visste vara i ett närbeläget torp
för att ordna paryren. Det var naturligt, att den
sorgklädda Leonna skulle ådraga sig de äldre per-
sonernas blickar. Hon blef rätt förvänad, när
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den frun, soin hitkoramit med Möllerstedts, hel-
sade lienne som en gannnal hekant. Det var fru
Snabbeck.

Majorskan, som säg detta, tog denna sedän i
förliör, ocli ville veta livoin den unga damen var,
sora hon säkert hade sett som växande, sade lion.
För att erfara nägot nytt, måste äfven vi litet
lyssna pä fru' Snabbecks svar. Sedän hon niimnt
hennes namn, fortfor hon:

«Den här nnga fröken känner jag obetyd-
ligt, men desto bättre den slägt hon fått genom
sin halfbror, befallningsman Nordenskans’ gifter-
mäl.» Och nu omtalade hon, huru hon iippfo-
strat dennes frn; raen den andra, den äldre Sy-
stem Hedda, hade slägten ingen glädje af. Hon
skulle gifta sig, hade man sagt, med en nyss blef-
ven handlande och brölloppet var ntsatt, ehuru
de ännu icke voro förelyste: men ett, tn, tre,
voro hans varoi- konfiskerade, boden igenslagen,
och hän sjelf pocker i väki, utan att man ännu
fätt nägon spaning ora honom. Fästraön var sjuk
af sorg och trifdes icke i staden, der allt pämin-
de henne om förlusten af Mollberg, hette det.
Hon «sades» sedän vara hos sin syster, fru Nor-
denskans, men det var icke sanning, ryktet pra-
tade allehanda. Nn är Hedda Jikväl hemma,
men blek och mager. Hon hade väl ärnat sig tili
systern, «sades det,» men ville derförinnan helsa
på en slägtinge tili hennes aflidna mor, och der
hade hon sjnknat in, och tillbragt någon tid.
Hvad fröken Leonna angick, vore hon ett maka-
löst parti för majorskans alltför hygglige son,
herr fanjunkarn o. s. v.
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Dansen kom i gäng, men Lindendal dansade
icke. Leonna liade väl antagit lagmannens egen
artiga uppbjudning tili första kadriljen, men fann
det både for varmt och opassande att dansa i
sorgdrägt; hon ville gä för att se ora Elise, sora
uttröttad, bedt att fä vara allena några timmar,
men mötte lienne med fru Bärendorf, sora pä sin
mans uppmaning, sjelf gått för att öfvertala mara-
selln att korama iipp för att se på dansen, sä
skulle lion visst blifva mycket muntrare, än att
vara så här för sig sjelf,» sora fruns ord folio.

Leonna tog Blises arin; de lotsade sig fram
bakom de dansande paren, och satte sig ute på
balkongen; der de genom den öppna dörrn kunde
se dansen och njuta af naturen. När en ny
dans skulle begynnas, kom Lindendal och bjöd upp
Elise; när hon tacksamt afböjdc hedern, svarade
lian; «Uppriktigt sagdt var det ocksä endast en
förevändning att nalkas mamsell Sellzing! Jag har
många hjertliga helsningar attframföra från Reval.»

«Efter så många är, är der väl ingen sora kom-
mer ihåg mig*?» Elise sväfvade nägot på rösten.

«Jag har likväl träffat dem, sora ännu välsigna
er fars minne, och älska er.»

«Min far var alltid hjelpsam och god. Har
herr Lindendal förr värit i Reval*?» frågade hon
sedän lugnare.

«Ja, för ungefär tio är sedän besökte jag staden
första gången, och raedförde derifrän ett out-
plånligt minne.»

Då Elise icke svarade, fortfor lian: «jag ledsa-
gade en ung baron, både sora sällskap och lärare,
pä resor. Vi ärnade uppehälla oss några dagar
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i Reval, för att bese dess fornleraningar. Dagen
efter vär ankomst var en bal, som borgerskapet
gaf för en engelsk prins, som skulle göra en re-
sa tili Finland; äfven vi inviterades på balen.»

«Bland de dansande daraerna ädrog sig en nng
flicka min uppmärksamhet och med hvarje ögon-
blick blef jag mera intagen,» fortfor Lindendal;
«ej så mycket i hennes ntseende, fastän hon var
vacker, som af hennes okonstlade, behagliga vä-
sende och den själsgodhet, hvarora hennes ögon
talade. Jag bjöd upp henne tili kommande dans,
men hon var nppbjuden förut, och jag fick iöfte
på den dernästföljande.»

«Hon föreställdes nu af balens ceremoni-mästare
för prinsen, som dotter tili en af värdarne; hon
skulle blifva hans moitie för nasta dans, och det
förra engagemanget mäste stä tiilbaka för det
sednare; hon kom sjelf och bad om ursäkt.»

«Prinsen hade mycket att säga sin dam, men
hon syntes föga road; dä dansen var siat, omrin-
gades hon af sådane, sora likt schakalen följa i
lejonets spår, men hon afsade sig alla uppbjud-
ningar. Hennes blick sökte mig, och detta gaf
mig mod att nalkas; med en engels leende, fräga-
de hon om jag ville hafva nasta dans i ersättning.»

«Oratalar ni detta, för att päminna mig huru
barnslig och kanhända danslysten jag fordom
var?» frågade Elise högt rodnande. Förgäf-
ves hade hon sökt dölja den sinnesrörelse, som
minnet af förra dagar väckte.

«Så kan icke n i misstyda hvarken minä ord
eller mening,» sade hän hjertligt. «Hundrade an-
dra qvinnor hade berusade af att blifva så ut-
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märkta som ni det blef af en prins af kungligt
biod, utropad och beundrad för sin allmänt kän-
da lycka hos det vackra könet, för sin skönhet,
sin utmärkta vext, förhöjd af den eleganta engel-
ska uniformen glömt en nppbjudning af den
anspråkslösa fremlingen, soin ingen kände, som
stod der i sin enkla svarta frack, och det har ni
icke gjort.»

«En bekant tili er, kom litet afundsam, litet ny-
fiken och frågade hvad prinsen sagt eder. Ni
svarade: «Tror du jag hörde sä mycket efter
det*? Det plägade mig att vara ett mål för allas
blickar. Gud ske lof att det är förbi!» Det der
hade väl äfven andra kunnat säga, men raan säg
att det var ert okonstlade hjertas mening.»

«Jag har som ni ser bevarat allt i mitt minne,
men hos er har vårt sammanträffande ej lemnat
någon hågkomst»

«Ilvem vet?» svarade Elise leende. «\'id mid-
dagsbordet fann jag något bekant, både i röst och
blick, men vi ha mycket förändrats sedän dess,
och vi bibehåila gerna hiiden i vårt minne, sadan
den var, när vi sägo den jag återsåg er
aldrig» tillade hon långsamt.

«Det är sannt; tio är, som förflutit under för-
hållanden, som sätta alla krafter i spänning och
verksamhet, bidraga mera att förändra mannen.
Det är icke sä med fruntimren: jag igenkände er
genast.»

«Det smickrande i detta omdöme förfaller, dä
man vet att ni visste af att jag var här,» svarade
hon leende. «Minä hägkoraster af er börja mi
äfven reda sig.»
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«Mycket sannt. Jag var äfven förberedd att
finna er förändrad, men hvarken sorger och de
bekyramerfulla dagar ni upplefvat, ha haft makt
öfver det, som intog mig. Men det tillkommer
mig att förklara, hvarföre ni icke återsäg mig, sä-
som säkert värit fallet om vi, som ärnadt var,
dröjt några dagar i lieval. Vid återkomsten från
balen, fimno vi bref från barons raoder, som ä-
terkallade sonen tili fadrens dödsläger. Vi hunno
ej mer, än att sä tidigt det lät sig göra, nttaga
mot vexlar de penningar, som voro nedsatte liär
i ett betydande handelshus. Att den man, ti!'
hvilken vi begäfvo oss, var er far, derom liad-
jag ej minsta aning, jag hade ej efterfrägat ert
slägtnamn och den omtalta damen benämnde er
Elise; det var mig dä nog men sedän dock
jag ätervänder tili min berättelse.»

«Vi mäste vaata en liten stund på herr Sellzings
eget kontor, under det lian i det yttre, expedie-
rade något, som ej taite nppskof. Undertiden
hörde vi rausik från mmmet näst intill. Nyfikna
lyfte vi på en grön taftsgardin, som betäckte en
glasrnta pä dörren; ett nngt fruntiramer satt vid
ett piano och slog några välljudande ackorder,
sora vittnade om öfvad talang. Det var ni! ni,
som man med allt skäl kunde förmoda slumra,
och drömma ora balens nöjen, satt mi der i en
täck huslig drägt. Ni sjöng; och denna säng har
sedän värit en profetia om mitt öde»

«Herr Sellzing återkom, och ordnade skyndsamt
vär aifär. Karonen frägade, hvem sängerskan var,
jag fick ej fram ett ord. «Det är min enda dot-
ter,» sade hän med fadersstolthet. Vi satte oss
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genast derpå i resvagnen; hvar i sitt hörn gnola-
de vi på tonen och nägra uppsnappade strofer.»

«Ja, nu minnes jag sä tydligt som det händt i
gär,» sade Elise lilljgt: «Färdig att gå på balen,
fick jag noterna tili denna i sig sjelf ganska obe-
tydliga visa; och var mi nyfiken att inöfva den,
under det jag väntade på min far, för att servera
hans morgonkaife. När lian koni, sade lian, att
tvenne unga herrar värit stående vid glasrutan för
att lyssna på min säng. Detta gjorde att instru-
mentet flyttades i mitt eget mm, dit min far se-
dän kom, när lian ville höra sinä sinä favoritstyc-
ken; hän förlorade alltför snart denna lilla njut-
ning!» Hennes ögon fylldes af tärar. Ett ömt
deltagande mälade sig i Lindendals ögon. Efter
en pans begynte hän:

«Några år sednare återkom jagtili Reval. Ehuru
ännu ej i den ställning att våga göra er ett an-
bud, kom jag dock med föresats att göra mig pä-
mind, och erfara hvad hopp jag kunde göra mig
i framtiden. Då erfor jag er fars olycka, som
vai väckte ett allmänt deltagande, men ingen sade
sig veta hvar hän nu vistades. Jag vill icke mä-
la min smärta; ej pläga er med hägkomster, sä-
kert äterväckta genom äsynen af fru Riebnitz, då
hennes far, som hade herr Sellzings ädelmod att
tacka för sin uppkomst, var den första och för-
nämsta orsaken tili lians olycka, genom det för-
troende lian satt tili dennes rediighet. Under
nägra år tog mitt öde en förraånlig riktning, men
ännu hade jag icke upptäckt er vistelseort. Då
bosatte sig en bekant i Reval, med hvilken jag
korresponderade. Genom lionom fick jag anvis-



304

ning pä ett fruntimrner, sora brefvexlade med er.
under adress tili —rådet Z. i Borgå.»

«Der lärde jag ännu högre skatta ert värde, ge-
nom de underrättelser jag erhöll af denna älsk-
värda familj. Jag gjorde der bekantskap med
lagraan Bärendorf och skulle i hans sällskap upp-
söka er; men i det jag antog hans artiga bjud-
ning hit, fick jag lyckau i förköp.»

Under hela detta långa samtal var Leonna en
tyst, något förlägen, men högst deltagande åhö-
rarinna. Mänga af sällskapet hade sökt uppsnap-
pa något ord, men som det fördes pä tyska språ-
ket hvarpä äfven deras bekantskap skett
förstodo de litet eller alls intet. Frn Riebnitz
höll sig pä så längt afständ som möjligt.

«Huru kan man sä der echappera frän bäde
spelbord och dans? Jag börjar rättnu förmoda
att den «affär,» som tillskyndat oss det nöjet att
se er här, har tili fbremäl att enlevera marasell
Sellzing.» Det var lagraannen, som sade sä, half-
högt och hotande med fingrct, tili Lindendal, i
det lian tog plats pä bänken vid hans sida.

«Herr lagman är en fiffikus!» svarade den an-
dra i samma ton af iätt skämt. Det beror helt
och hället pä raamsell Sellzing, ora och när jag
får ledsaga henne tili hemmet.

«Dermed hastar det icke, landet är vackert
ännu, och bästa bärtiden tili, men railleri ä
part, äro herrskapet verkeligen bekanta lorut'?»

«På en stor bai i Reval, hade jag den äran att
göra mamsell Sellzings bekantskap. Det lär nu
vara ungefär tio år. Balen var tillställd för Her-
tigen af Glocester, som äfven reste genom de fle-
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sta finska städer. Hän var mycket omtalt för sin
figur, sinä amuretter och lagman Bärendorf måste
nödvändigt komtna ihäg honom?» Lindendal ha-
de redan studerat sin man.

«Visserligen, mycket Täi,» och nu hade lagman-
nen ett vidsträckt ämne att afhandla, om de högt
uppsatta personer, i hvars närvaro hän samtalat
med den höga resanden; huru hän fraraför många
andra blifvit använd som prinsens tolk, vid en
konversation med den vackra oratalta fröken,
som tyvärr ej kunde fransyska språket.» Under
dessa meddelanden hade hän helt och håilet glömt
hvad som väckt detta samtalsämne.

Vännerna, vi mena Elise och Leonna, inträdde
nu i salen, den sistnämnda kunde ej utan oartig-
het neka en dans åt sonen i luiset. Elise satt
undertiden allena, det var ingen som hade, vi ha-
de så när sagt sällskapsvett nog, att närma
sig fremlingen; man tycktes anse lienne för «ett
underiigt djur nti vår Herres hage.n säsom det
heter ien gammal jiiilek. Efter dansen kom Le-
onna. Det bief ett iippehåll, hvarunder föririsk-
ning kringbjöds. Sällskapet saralade sig kring pia-
not, der fru Riebnitz pä lagman Bärendorfs an-
liållan skulle spela och sjunga en munter tysk vi-
sa, som hon sagt göra furore i Reval. Hon hade
öfvad röst och mycken konstfärdighet. När hon
slutat, trädde Lindendal tili Elise, som jemte Le-
onna stod bland de öfriga, och bönföll att hon
för honom och sällskapet ville låta liöra samma
säng, som lian en gång förr haft den lyckan att
lyssna tili.

Leonna. 10*
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Hon ville neka, undskyllde sig med glömska,
ovana med sin röst, som icke nu var densamma
som fordom; det hjelpte icke. Lagmannen och
flere andra började öfvertala, och kunde hon
väl neka den som först bedt henne derom, den
som utmärkt henne, som i detta sällskap var
den obetydliga, den öfversedda, med så mycken
aktning, sä stort deltagande? Vi vilja äfven ej
pästä, att hon var känslolös för att njuta en, li-
ten hämd, en liten triuraf inför personer, som an-
sågo henne så längt under sig, sä väl i anseende
tili härkomst, som för det att hon arbetade ät an-
dra. Hon var ju qvinna, hon var ju menniska!

För att fatta Lindendals ord, att sängen var en
profetia om hans öde, vilja vi anföra den:

(Lied aus ader Minnesinger»).
Llber die Berge rait Ungestiim,
Vor die Liebe ein Jiingling lief;
Dachte sie wäre hinter ihra:
Aber sie sass im Herzen tief

Und liess sich mit schehnischem Wohlbehagen
tlber die Berge schaukeln nnd tragen

Seine Zither schlug er entzwei,
Wähnend dass der Liebe Nest
In der Zither verborgen sey;
Aber sie sass im Herz ihm fest.

Will er die neuen Saiten beruhren,
Lässt sie sich wieder hören und spiiren

Nun ist er endlich heiragekehrt;
Er klopft an die Thiire es ruft: Herein!
Als er die liebliehe Stimme gehört,
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Dachte er gleich; Wer mag das seyn!“?
Lauscht er behende durch flimmernde Ritzen
Sieht er die Liebe am Herde dort sit-

zen.
Rösten var i början svag och osäker, men re-

dan vid andra, tredje strofen vann den styrka;
snart höjde sig de fulla tonerna af en ren och
vacker stämma; det behagliga, alldeles flärdfria
sätt, hvarmed hon bäde sjöng och spelte, var den
tiden jag vägar väl icke säga: äfven nu?
sällsynt. Hon ville stiga upp sedän hon slutat
sången, men flere saralade sig omkring henne med
önskan att hon skulle spela «nägot vackert;» hon
satte sig åter, och som de «variationer,» hvarmed
Jeanette i flere dagar plägat hennes musikaliska
ora, lågo framme, valde hon dem.

Man kände knappt igen samma stycken. Lag-
man Bärendorf, om lian också icke var nägon
«förstäsigpåare,» värderade dock kunskaper och
talanger, gaf henne ett nppriktigt loford, och ön-
skade att någon af hans döttrar kunde förvärf-
va denna skicklighet. Elise tillböd sig ganska o-
konstladt att, i raorgon innan hon reste bort, ge-
nomgä dessa noter, och äfven ett par andra, sora
lågo der, med fröken Jeanette, samt varnade hen-
ne för att öfva sig på det ostämda och bristfälli-
ga klaveret, som endast skadade hennes tonsinne.

Nu insäg lagmanskan, hvilken ovärderlig person
raaraselln kunde bli i hennes hus, ora hon tidtals
skulle komina tili dem hit ut på landet; och sök-
te på allt sätt genom ett smickrande bemötande
komma henne att glömma månget obehag. Hen-
nes bortresa andra dagen, ville hon ej höra talas
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ora, ho n sora haft sä raycket besvär och tråk
för den här dagen, skulle nu riktigt roa sig hos
dera. Lyckligtvis kunde Elise, utan att förflärtna
sin nyssblefna gynnarinna, eniigt sin önskan lera-
na Johannesliof i sällskap med Leonna.

Undantager man herr och fru Bärendorf, så
var det endast Emma och kanhända unga herrn,
sora saknade någon af dem. Jeanette var för flyk-
tig, för afundsjuk, att icke iinna sig besvärad af
Leonnas närvaro. Hon var henne för allvarsam
och för vacker

Sora syraamsell innesluten i «spökkammarn» var
Elise en nyttig, men henne likgiltig person. För-
hällandet hade ändrat sig och hon fann sig generad.

«Strutzarne» sågo äfven med nöje Elise resa
bort, Renata i synnerhet var förgrymraad, öfver
Lindendals uppmärksamhet raot denna person.
Vi ha glömt att säga, det fru Riebnitz fick en
häftig migrain i det saroina hon reste sig npp frän
instrumentoi, och raaste gä på sitt rura. Hon
blef äfven icke synlig så länge vara vänner dröj-
de på Johannesliof.

De voro saralade tili den sentida frukosten, när
en vagn syntes pä den omtalta backen. Leonna
ropade högt af glädje: det var hennes far.

Friherrinnan Perlkrans hade genora en skrifvel-
se lätit honom veta, hurn hon lärt kanna hans
älskvärda dotter, sarat llickans egen önskan att
afkorta sitt vistande på Johannesliof för att,

o
om

hon erhöll sin fars tillåtelse, få tillbringa nägra
dagar på Löfsala hos henne.
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Smickrad af denna anhållan gjorde lian henne
ett raorgonbesök, Innan hän efterkom denna ön-
skan, ooh blef sä iniagen af hennes vördnadsbju-
dande och tillika vänliga öppna väsende, att lian
ansäg det vara en lycka för sin moderlösa dot-
fer, att någongång fä profitera af hennes lärorika
umgänge.

Gerna hade Lindendal gjort dem sällskap i
stäilet för att dröja qvar ännu en dag, men da
lians värd ej sade sig vara i tillfälle att komina
med, gick det icke an. Jean höll på att eröfra
fjerde platsen i vagnen, men tili Leonnas Stora
glädje, fann hans far det icke passande, att so-
nen sä «sans fa9on» gjorde grandtanten sin för-
sta visit.

Sarama afton sedän Nordenskans rest bort, satt
den goda friherrinnan med sinä unga vänner i
förtroligt saraspråk. Ilon ville veta, burn de pas-
serat tiden, och huru de funnit allt. Öfvertyga-
de att hon ej, som mänga andra, sknlle vända de-
ras öppenhjertighet i elak mening, berättade de
ranntert sinä smä äfventyr. Hvad som rörde Lin-
dendals möte med Elise berördes blott lätt, Le-
onna var för delikat att bry sin vän; Elise var
deruti för mycket hjeltinnan.

De afhördes under en vältalig tystnad; ett le-
ende, en nastan omärklig skakning på hufvudet
voro tecknen tili friherrinnans tankar, men hon
skrattade rätt hjertligt åt fröken Eväs «spökkam-
mare» och «poesier,» som hon vid genomögnan-
det sedänbenärande «ragout på poetisk haet-
in at.» När de slutat, sade hon; «tack minä unga
vänner, hvad ni omtalat innehålier visst hara ba-
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gateller, men det har stadgat mitt omdöme om
ställningen i detta hus. för hvilket jag intresserar
mig. Vi hafva vai alltid underhällit, hvad man
kallar en slägt-korrespondens, men huru förtrolig
den än må synas, säges aldrig hvad man vill, man
döljer och förgyller. Tro min erfarenhet,»
fortfor hon efter en stunds uppehåll, «ej vid stör-
re inträlfade händelser, ej i det allraänna säll-
skapslifvet, eiler af deras mer eller mindre del-
tagande i välgörenhetsanstalter, lär man sig sä
väl kanna menniskor, som i husliga förhållanden
sins eraellan, och i deras hemötande mot gamla
bekanta. Det flnnes ty värr familjer, hvars
medlemmar blifvit liksom saramanföste af ett vind-
kast från olika väderstreck, och detta är fallet
med den Bärendorfska. Det är alltid för den sty-
rande husraodern en kinkig sak att förena och
sammanhålla de olika parterne tili ett godt ge-
mensamt ändamål ungdomens bildning. Der-
till fordras ett moraliskt mod, christligt sinne och
en öppen karakter; allt detta äger ej iagmanskan.
Det valspräk hon antagit heter: «les manieres
sont tout» och hon gör det ena laiska steget efter
det andra på en hana, som hör vandras med sta-
diga steg, ty en husmoders kali är ansvarsfullt.»

«Bärendorf sjelf, fastän min systerson, har jag
alltför litet sett i det husliga lifret, hän var
alltid upptagen af göroraål eller förströelser i och
utom hus; nog vet jag, att bördsstolthet och yttre
glans var hans svagaste sida, men aldrig hade jag
förmodat den urarta tili den småaktiga prålsjuka,
som visar sig i tillbyggnaden pä Johanneshof. li-
tan kostnad har ej sådant aflupit. Huru förnufts-
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enligare, att spara ilenna summa, tills hän kunnat
ästadkorama nägot solidare.

«Hade jag ej rätt, vis-ä-vis Emma?» frägade
hon sedän. «Stackars barn! hos henne ligger nå-
got godt. Vili min goda Elise åtaga sig Hiekan,
om jag kan öfvertala fdräldrarne att lemna henne
hos mig på nägra är?»

Ett ja, syntes sväfva på den tillfrågades läp-
par, men en annan tanke färgade hennes kinder.
Hon tvekade att svara. Friherrinnan såg på hen-
ne litet förvånad; Elise blef detta varse och sade
bedjande: «Misstyd icke min tvekan, nädig fru,
det har inträffat omständigheter som hvaröf-
ver jag vill förklara mig i morgon. Friherrinnan,
som hedrat mig raed sin godhet, sitt dyrbara för-
troende, har de största anspråk på mitt men
kanske är det bättre nu; jag kan dä inherata fri-
herrinnans moderliga råd» Hon lemnade
henne fröken Z—s bref, hvaruti hon lyckönskade
henne tili bekantskapen raed en man, som vunnit
farailjens bifall och aktning. Elise hade vid mot-
tagandet trott, att detta beröm gällde lagman
Bärendorf, men insäg snart sin villa. Hon berät-
tade nu mötet med Lindendal, hvars otvetydiga
afsigt var att tillbjuda henne sin hand.

«Efter saken stär på den foten, är det bäst att
vi anbefalle den i Guds hand, och sedän sofva på
alltsaramans:» sade guraman leende; hon omfam-
nade hjertligt henne och kysste Leonnas panna.

En fjorton dagars torka, som väl värit gynnsam
för den påstäende höbergningen, hade likväl gjort,
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att allt antagit ett förtvinadt och förvissnadt utse-
ende, i synnerhet sista dagarna, som värit öfver-
måttan varma och litan någon välgörande nattdagg.

Välkorana för laudtmannen voro säledes de mör-
ka moln, som uppstego på vestra horisonten och
gåfvo hopp om regn; af det tryckande i luften
förmodades ett åskväder. Det utbröt äfven om-
kring midnatten.

Leonna vaknade vid den första knallen. Hon
steg upp, tog på sig klädningen, och sedän hon
undersökt spjället och fönsterhakar som lik-
väl på landtmaner icke funnos satte hon sig
vid fönstret, för att vid blixtens sken betrakta den
sublima tafla, som läg framför henne.

Boningshuset var bygdt på en något brant slut-
tande hacke, med en hög stenfot på ena sidan;
det var dität fönstret läg; nedanför backen var
en stor äng, der en bäck slingrade sig i många
krokar; af torkan hade den knappt värit synlig
när Leonna om aftonen öfversett utsigten, men
nu, när moinen öppnat sinä slussar, började äf-
ven jordens ädror svälla; bäckens bädd fylldes
ögonskenligt allt mer och mer. Ängen begränsa-
des af en skog i fonden, tili venster läg en vik
af saltsjön, tili höger nägra landtmannaboningar.

Denna tafla, nu tom pä hvarje lefvande före-
mål, insveptes nägra minuter i ett ogenomträng-
ligt mörker, och nasta ögonblick i det klaraste
ljus, uti hvilket regnet antog kristallens glans.
Bäcken syntes då vara en iäng guldskimrande
orin och sjön liknade en metallspegel; på detta
afständ säg man icke huru vågorna tornade sig
mot stranden.
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Något likartadt har säkert skalden De la Motte
Fouque haft för sinä ögon, när lian diktade sin
«Undine» tänkte Leonna, när hon hörde en liten
hostning och fick ett lätt slag pä axeln. Det var
friherrinnan.

«Det gläder mig att Leonna ej blef skrämd,
ellet är rädd» sade hon vänligt och slog ar-
raen om flickans veka lif.

«Jag vaknade visst litet skrämd af den starka
knallen, men hvem kan vara rädd, när man ser
något så skönt!» Hon visade på landskapet, som
just mi upplystes af en lång klar blixt.

«Och jag känner raånga menniskor, soin aldrig
skulle vilja skåda en sadan scen,» sade friherrin-
nan. «Med fanatisk fruktan låta de skrufva tili
sinä fönsterlnckor, om de finnas eller bädda de
ned sig i dynor, för att siippa höra och se
kan min lilla van förklara sådant*?»

«De måste ej i sin ungdom lefvat i den fria
naturen, ej heller npplefvat ett skädespel likt det
närvarande.» svarade den unga Hiekan efter ett
besinnande. «Tv inneslutct i trånga mm, pä tätt
bebygda ställen måste Ijudet och Ijuset bryta sig.
Jag kan väl icke nttryeka mig rätt, som jag ön-
skade, men jag tror att det raaste vara annor-
lunda i städerna, an pä landet. Som det lär lig-
ga i menniskans natur att frukta hvad hon ej be-
griper, sä fordras väl antingen god undervisning,
eller en så kallad lyckträff, för att ingifva en bätt-
re känsla och uppfattning af detta naturfenomdn.»

«Du har förklarat Saken som en liten profes-
sor, sota Leonna! men säg mig nu ocksä, hvad
var fallet med dig sjelfl»
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«O! Jag har genomgätt mänga grader,» svara-
de Leonna skrattande. «I min första barndom,
trodde jag när äskan gick, att Gud var mycket
ond och ville stralfa någon; och delta i anled-
ning af de böncr och korstecken vår gamla deja
gjorde vid sädana tillfällen. AU mormor ej syn-
tes frukta åska ocli blixt, fann jag ails icke un-
derligt, ty jag ansåg henne för den bästa af alla
menniskor. Sedän koin jag tili Stockholm. Var
det sä, att vi dessa ären ej hade några starka
åskväder, eller om det jemna bullret på gatorna
förtog ljudet, nog af; åska och blixt hade der
intet mm imin tankegång; men herakommen igen,
dä saknad och ensamhet gjorde läsningen af nä-
gra raedförda goda barnaböcker tili mitt käraste
tidsfördrif, fattade jag af mig sjelf en annan äsigt
af sakeni Det var ju omöjligt att Gud, sora är
godheten och kärleken, kunde ha den afsigt
att skrämraa och hata sinä barn, tänkte jag, och
föll pä den iden, att hän snarare ville locka oss
tili bättring och genom blixtskenet göra oss upp-
märksamraa på den herrlighet och det ljus, livar-
iin vi sedän skulle fä komma efter döden, ehuru
det visserligen gick öfver mitt dävarande begrepp,
huru vära ögon skulle fördraga ett sådant sken
då gaf ett bref frän Ollilia Lurhjelm mig anled-
ning att söka upplysning af henne, och dess goda
onkel. Jag lärde mig att inse upphofvet och de
välsignelserika följderna af ett åskväder, och be-
klagar mi hvar och en sora af okunnighet är rädd,
och afhälles att njuta ett skädespel, som raera än
nägot annat, upphöjer själen tili dess skapare.

Med stigande rörelse och ett eget välbehag be-
traktade den åidriga frun den unga talarinnan, der
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hon stod liksoin förklarad i de tätä, men likväl allt
svagare blixtarne; ovädret drog sig längre bort.

«Ha dina sednare begrepp alldeles utträngt de
förra?» frågade hon.

«Sädant lär aldrig rätt läta göra sig,» svarade
Hiekan leende. «Men de ha ordnat sig; genom
upplysning finner jag raig lycklig i min öfverty-
gelse, öin Gnds storhet, allmakt och kärleksful-
la omsorg om allt, som lif och anda har. Huru
vaekert skall icke allt vara i raorgon!»

«Leonna har i sin redogörelse helt och hållet
glömt sin mamma?»

«Jag vet ej hvad hon tänkte deröfver,» svarade
fröken litet förlägen. «Jag var så säilän i minä
föräldrars hus och händelsevis»

Friherrinnan afbröt ett ämne, som hon säg
vara obehagligt, med den anraärkning att, som o-
vädret stillat sig, vore det tid att söka hvilan.

Morgonsolen upplyste den vederqvickta naturen;
hussvalan, som dagen lorut flugit oinkring under
ett ängsligt skri, gaf med sitt glada qvitter till-
känna, när hon från jorden eröfrade ett byte för
sinä ungar under taktisten. Boskapen, som den
omsorgsfulla matmodren de två heta dagarna hål-
lit under skjul, gjorde höga krumsprång öfver sin
återfunna frihet, när den uttågade på betet. I
träden qvittrade tusentals foglar sin lofsäng tili
skaparen: allt andades glädje och tacksarahet.
Hvad gör menniskan?

Löfsala värdinnan kom och frågade om fröken
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och mamsell Elise hade lust att komma och ploc-
ka smultron i skogsbacken. Leonna var genast
färdig; äfven för Elise var denna lilla förströelse
välkoramen. Med högtuppskörtade klädningar van-
drade de bort. Under tiden och längt förr, än
de voro väntade, anlände de bäda herrarna frän
Johanneshof.

Sedän Lagman Bärendorf med utsökt artigbet
helsat på sin tant, presenterade lian den pa af-
stånd dröjande Lindendai.

Under ett längt innnehällsrikt lif hade erfarenhe-
ten lärt friherrinnan att något sä när nppfatta men-
niskor, när hon såg dem första gängen, och hennes
fattade vänskap för Elise, gjorJe det här tili en
pligt att skärpa blicken. Men var det något i hans
utseende, eller hans röst, som så frapperade hen-
ne*? Det vissa var, att hon nastan stammade fram
sitt «var välkomraen min herre!» under det en lif-
lig rodnad färgade hennes kinder. Men van att
beherrska sig, dolde hon sin förvirring, och an-
slog den vanliga sällskapstonen. Hade icke hen-
nes systerson värit för raycket upptagen af sin
egen värda person, skulle hän nog blifvit varse,
att tanten knappt kunde taga blicken frän Lin-
dendai, och endast med halit ora, hörde på lag-
raannens ursäkter för deras tidiga ankomst.

«Morgonen var sä charmant,» sade hän, «och jag
har några affärcr att litratta i kyrkbyn hos Nor-
denskans junior. Jag har derföre ej lätit spänna
ifrän, ntan reser straxt dit. Jag ville blott i för-
bifarten aflemna min reskainrat, och rekommen-
derar honom hos min tant; hvilka affärer som
förer honom hit, derom har hän ej gjort raig för-
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troende. Jag har nu fullgjort mitt löfte tili Tit.
Z. i Borgå och aflemnat honom på ort och ställe.»
Under denna skämtsamma harang, hade friher-
rinnan fattat sig, och tillsade om frukosten, som
inorn få ögonblick var i ordning.

Bärendorf var hortfaren och friherrinnan alle-
na med den fräramande. Ilon intog sin vanliga
plats i gungstolen och anviste honom en stol nä-
rä sig. Icke utan ansträngning hörjade hon: «jag
vill icke dölja, herr Lindendal, att jag tror mig
veta anledningen tili er hitkomst. Mamsell Sell-
zing, för hvilken jag fattat håde vänskap och akt-
ning oss eraellan sagdt, är jag eljest för gam-
ma! och erfaren, att slösa med dessa känslor
ja, hvad var det mi jag ville säga“? jo, hon vi-
sade mig i gär ett förtroende och omtalade ert
möte, ert handlingssätt och edra yttranden, som
lika raycket hedra edra tänkesätt, som hon skall
rättvisa ert vai. Men lemnom detta; hon äter-
kommer väl snart, och tillfredsställ emellertid en
gammal guraraas nyfikenhet. Sä framt ej alla mi-
nä sinnen hedraga mig är herr Lindendal närä
anförvandt tili en af minä nngdomsbekanta. Jag
skulle tro att denna frappanta likhet i ställning,
utseende och röst, endast kunde tillhöra en son,
men namnet Lindendal förvillar mig.»

«Det är också icke min fars namn jag bär, frn
friherrinna,» svarade hän med någon förundran
öfver hennes synbara rörelse. «Frän helt unga
år har jag blifvit iippfostrad af min farbror, som
af mig okända orsaker antagit namnet Lindendal;
sora hans arfvinge, bär jag enligt hans vilja delta
namn. Min far hette Lönndal»
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«Vidare min herre, hvad hade hän for en
syssla?»

«Har var bataljonsläkare vid ett svenskt rege-
mente. Hän dog och lernnade min mor fattig raed
två ouppfostrade gossar; min hror, flere är äldre
än jag, visade häg för studier. En af min fars
fordna vänner lagade sä, att hän kom tili Upsala;
der förvärfvade hän sig flere gynnare genom sin
flit, sitt stilla uppförande; raellan terminerna kon-
ditionerade lian i ett adligt hus pä landet, hvars
namn jag glörat, ty jag var då endast ett barn,
och långt aflägsen derifrän hos min farbror
min bror Arnold dog vid tjuguett är af»

Hän kunde ej fortfara, hän varseblef, att hans
berättelse hade gjort ett för honom oförklarligf
intryck på hans ähörarinna; ty vid hans sista
ord öfverfölls hon af en konvulsivisk darrning.
Hon visade på en vattenkaraff; sedän hon druckit
ett glas, återhemtade hon sig något, och sade
med sväfvande röst:

«Förlät, jag måste aflägsna mig för att i enslig-
het stilla min «pprörda själ, ty hvad ni sagt, har
hos mig väckt smärtsamraa hägkomster. Jag är
skyldig er en förklaring, och vill göra det med
få ord, vi tala sedän ej mera derom! Er far var
min ungdorasvän, i mitt hus vistades er bror som
informator, och der dog hän. Hans död gjor-
de mig barnlös ty min Laura, min enda glä-
dje, följde honom om få veckor i grafven! de
förenades der Jag älskade Arnold som
en son; er likhet med honom, men ännu mera
med er far, ger er stora anspråk pä min vänskap.
Minä böner skola höjas tili eder välgång!»

»
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Med vördnad kysste Lindendal den hand hon
räckte honom. lian blef ensam.

Hän insåg att det mätte värit mer än ungdoras-
vänskap, sora uttalade sig i hennes fräga och ut-
tryck ora fadren; då hade den ännu fina kinden
skiftat i rödt, sedän blektes den af moderssmär-
ta o eli bittra hågkomster.

Men nu inträdde vara bärplockerskor, utan ali
aning ora att nägon freramande ännu var här, ty
ingen hade mött dem och de öfverraskades af
att finna Lindendal, och ännu mer, att finna ho-
nom allena i ruraraet.

Med fä ord underrättade hän dem ora hvad sora
händt. Leonna blef orolig, smog sig tili friher-
rinnans kammardörr och frägade raed bedjande
röst: «Får Leonna kornina in?» Ett vänligt «ja»
blef svaret.

Bjuden tili middagen af friherrinnan, koin Nor-
denskans i sällskap med lagman Bärendorf. Då
föreställde Lindendal dem Elise Sellzing sora sin
fästmö, och intog platsen vid hennes sida under
raältiden.

Friherrinnan hade någorlunda tillkämpat sig sin
vanliga sinnesstäraning, och var en artig, treflig
värdinna, men Leonnas vaekra ögon buro spär af
utgjutna tärar, och hon iakttog den gamla med
deltagande blickar; endast hon blef varse det
vemodiga uttryck, hvarraed denna betraktade de
älskande, som obekymrade om de andras närvaro
vexlade tysta, Ijufva ord och blickar. Hon såg
då en enslig tär hana sig väg på den ännu bleka
kinden, men som hastigt och oförmärkt af de an-
dra, borttorkades.
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I anledning af åskvädret förliden natt, berätta-
de Bärendorf, pä ett lika rauntert som pikant sätt,
huru rädda tant Barbara och fröknarna Strutz
värit, liuru de alldeles icke velat vara i sinä eg-
na rum deroppe, litan inqvarterat sig i ilickornas
kamraare, der luckorna kunde tillskvufvas.

«Likväi kan det väl hända, att vär vittra kusin
Eva ger oss en poetisk naturbeskrifning,)' lillade
lian skäratande.

Hade hän, som vi, värit underrättad om en ka-
tastrof nnder ovädret, sknlle lian snarare förmo-
dat en hjeltedikt, raen dä skaldinnan sjelf spelade
hjeltinnans rol, hindrades hon väl af blygsamhet
att illustrera händelsen.

\'i kunna dock icke läta bli, att helt prosaiskt
meddela den, som en motsats tili hvad som pä
samma tid passerade pä Löfsala.

I «frökenkamraarn» sutto de tre nämnda frök-
narna, vid det halfrunda bord, som stod emellan
båda fönstren; luckorna voro tillslutna och tvä
«pptända ljus stodo pä bordet, tvenne andra brun-
no pä klaveret, (denna der ovanliga upplysning,
sknlle enligt deras tanke förtaga skenet af biis-
ien genom de hjertformiga öppningarna pä luc-
korna). Bata sof redan, men de tvä äldre sy-
skonen lägo vakna. Barbara hade nyss snusat och
sedän tagit fram glasögonen ur sitt foderal, i tan-
ke att läsa i den medförda «Andeliga Dufvorö-
sten.» De andra sknlle höra pä; raen huru, när
man höll för båda öronen, det lemnar jag der-
hän. Då öppnades mycket längsamt och varligt
den dörr, som förde tili uspökkamraarn;» huspi-
gan kom ut derifrån raed en hög med Icläder pä
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armen, och ett Ijus ihanden; sora dörren var smal,
raaste hon nastan tränga sig ut med sin bördg.

Hvad mi Eva Strutz, sora satt med ryggen vänd
raot denna dörr, såg, elier trodde sig se, måste
vi lerana osagdt, ty ännu har hon ej meddelat nä-
gon sin upptäckt. Hon rusade upp af stolen;
stötte i farten omkull den stol hvarpå Barbara
satt, och störtade med ett gällt ångestskri nt ge-
nom den dörr, sora förde tili den raörka gången
utanför.

Det fordrades en Hogarths pensel för att måla
den talla, sora nu visade sig i det af fem Jjus
upplysta rummet. Stolen, sora ej måtte stätt på
stadiga ben, lag at ena sidan, Barbara åt den an-
dra; glasögon, ridikyl, snnsdosan och «Dufvorö-
sten» voro kringspridda på golfvet; Renata blek
sora ett lik, hade väl ärnat springa ned, ehuru
hon just icke rätt visste hvarföre, m,en förskräc-
kelsen förlarnade hennes leder.

Pigan, sora var en oskyldig orsak tili denna
villervalla, blef stående helt förbluffad i dörren,
med öppen mun och spärrade ögon. Nn uppgåf-
vo Jeanette och Emma ett skallande skratt, och
detta löste förtrollningen.

Pigan lade ifrän sig klädbördan, och hjelpte upp
Barbara och hennes tillhörigheter.

Eva återkom nägot skamflat; på tillfrägan, sva-
rade hon, att hon tyckf sig höra och se något
alldeles «haskligt,» från inre rnmmet.

När hon nu såg orsaken tili sin löjliga förskräc-
kelse, frägade hon häftigt hvad pigan hade der
att göra denna tid på natten. Med den näsvisa

Leonna. li
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ton, sädant folk ofta antager mot dem de anse
för bipersoner i herrskapets hus, svarade den-
na: «hej! det man int hinner «pretestera» uied
dagsljus, tränger man fuller göra om natten, vet
jag. Jag har hängt npp de kläder hennes nåd
och fröknarna haft på sej de haran dagarna, och
tagit ned dem som ska i byke, vet jag, nien allri
kund jag «maschinera» mej att jag derför sku
tas för spök.»

Sädant var delta lilla äfventyr, som gaf ungdo-
men och köksdepartementet anledning tili skratt
och skämt på alla tre fröknarnas, men i synner-
het på Eväs bekostnad. Att lagmannpn var okun-
nig om delta, kom sig deraf, att hän och Linden-
dal reste innan damerna ännu voro uppstigna.

Lagman Bärendorf, som hade ett eget intresse
att närmare lära kanna Nordenskans och ännn
mera dess egendom, antog klyftigt nog med nöje
en hjudning att tillbringa morgondagen på Grön-
skog. De reste mot aitonen. Lindendal hlef qvar
här, tili dess hans följeslagare äterkom för att
afhämta honora. Leonna måste fara med herrar-
na hein tili Grönskog, för att göra «les honneurs»
som värdinna, med löfte att få komma tillbaka
med lagmannen. Yi hafva anledning att förmoda,
att Johanneshof ej vann i jemförelse med Grön-
skog, om det förras ägare icke var desto mera
egenkär.

Icke nog dermed, att den sistnämnda egendo-
mens jordbruk var bättre vårdadt, utraärkte den
sig genom anspråkslös beqväralighet, varaktighet
i anläggningen och ordningsanda, sä väl i det
yttre som inre af hushållmngen, lika mycket som
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den förstnämncla gjorde det genom yttre präl
och cacheradt slarf.

Vid återresan dröjdes en stund i kyrkbyn hos
befallningsman. Leonna blef alideles förtjust i sin
lilla brorsdotter, som vai- rask och välmäende, och
hade enligt hennes tanke fått ett helt annat nt-
seende. Maria skrattade något tvunget och sa-
de: att detta inträffar med alla smä barn xxnder
de första veckorna.

Lindendal for med lagraan Bärendorf; dagen
derefter reste hän tili sitt eget nya hein, för att
i början af september kunna ditföra sin fru. E-
lise dröjde endast tvenne dagar på Löfsala. Hon
mäste äfven laga sig i ordning. Hennes afsked
frän friherrinnan, som hon likväl hoppades åter-
se, innan hon reste frän orten, och frän Leonna,
var änyo ett bevis, att själsfrändskap knyter fa-
stare hand än blotta slägtskapen.

Innan vi för alltid skiljas vid Elise Sellzing,
hvars nppträdande endast hör tili de strödda par-
tierna i vår teckning, anse vi oss böra redogöra
huru-hon, med den uppfostran och bildning hon
egde, ej dragit bättre parti af sinä den tiden i
Finland sällsynta talanger, litan uppoffrade sin
bästa, vackraste tid, att med handarbeten förskaf-
fa sig sin bergning; ett företag som ofta ådrager
sig misSaktning af oförständet.

Hvad var det sora gaf henne mod“? ty dertili
fordras mera sannt och raoraliskt raod, än mån-
gen tror! Huru ofta hör man icke den bättre
klassens fruntimmer, säga: «jag ville gerna arbeta
något smätt, för att fä det ellcr det, hara iiigen
skulle fä veta det.»
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Sellzing hade värit en man, som i sinä väimakts-
dagar aldrig förhäft sig öfver andra, och borde
säledes icke sederraera sä hafva känt dessa sinä
men hvassa nålstygn, småsinnet ger åt den olyck-
ligblefne rike; men lian var ytterst känslig för sitt
rykte som affärsman och köpman. När hän, ge-
nom andras oredlighet, kom pä obeständ, lerana-
dc hän alltsammans åt kreditorerne, pä det ingen
måtte förlora på honom, och sökte sig en afläg-
sen boningsort, der lian kunde lefva dold för al-
la dem som fordom kännt honom. Denna sinnes-
sjnkdom, ty annorlunda kumia vi ej benämna den-
na sraghet, som leranade honom tili rof för o-
verksamhetens följder, förslappning tili själ
och kropp, aflföll dottern att formera någon
jemnårig bekantskap, eller söka någon förströelse,
tillhörande hennes ålder. Hennes äsigt af lifvet
blef allvarlig och reflekterande. Goda frön, ned-
lagda i hjertats bördiga jordmän, utvecklade sig
tili ett inre högre lif, osynligt för andra. Hon
um bar frivilligt, hvad hon i början försakade.
Snart var deras lilla återstående fcapital samman-
smält; öfvergifva sin far kunde hon ej; att genora
yppande af sinä kunskaper söka sig elever
tillät lian icke; ty hon hade derigenora fäst upp-
märksarahet på honom. —• Hon fattade nålen och
saxen, och blef en slaf för andras nycker ocl;
fåfänga.

Men hon lärde äfven kanna raenniskof, för hvil-
ka det var en glädje att arbeta; personer, lika
npphöjda genom ädla tänkesätt, som välsinnade mot
mindre vällottade likar. Lyckligtvis kom hon att
bo i samma gård med den aktningsvärda familj,
vi redan flere gänger omnämnt. De gufvo i tyst-
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het akt på henne, och beredde henne mången
liten oväntad glädje. Efter fadrens död, ansågs
hon nastan som en medlem i familjekretsen. Ge-
nom tira-undervisning ökade hon sin inkomst.

Vriherrinnan* herättelee, der orileprå-
Jcet sanna»: "Gammat kärlek ro-

atar aldrigV'
Leonna hade följt Elise

#

ett stycke på vägen;
långsamt återvände hon. Ater hade hon förlorat
en själsförvandt; raen hon ansäg det, som passe-
rat un der denna korta tid af få dagar, som det
lyckligaste förebud för hennes egen lycka. Hon
visste genom Elises förtroende, att Lindendal vä-
rit hennes första oclx enda kärlek. De hade öm-
sesidigt genomgätt ett tioårigt prof. Lika män-
ga månader hade hon värit skild från sin Feodor,

och tiden hade värit henne så läng! «out-
talad kärlek måtte ändå vara lättare att hara,»
tänkte hon, «men tålaraod och tro öfvervinner allt!»

Hon återfann friherrinnan nägot upprörd; hon
räckte Leonna handen, och sade sorgligt leende:
«Nu får du icke lemna mig sä snart. Din när-
varo skall vara mig välgörande. Du jpäste hjelpa
mig att skingra de sorgliga minnen, åsynen af
Lindendal, och deras stilla kärlekslycka väckt i
min själ. Först vill jag likväl berätta dig det
hufvudsakligaste af roina öden; sedän de blifvit
uttalade, skall jag äter, som en kristen anstär,
bära dera med undergifvenhet för hans vilja, som
pålagt mig dem.»
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Med en känsiä af nyfikenhet, blandad med det
hjertligaste deltagande, satte sig Leonna pä en
pali vid hennes gnngstol. Vi meddela berättelsen
med friherrinnans egna ord:

«Jag var den yngsta af trenne systrar: fader-
och moderlös vid fjorton är. Jag upptogs som
eget barn af en fru von Holst, en af min aflidna
moders ungdomsbekanta. Hon var för andra gän-
gen enkä, och hade blott en obetydlig pension
efter sin man att lefva af.»

«Du som mången annan kunde fräga, burn hon
i dessa omständigheter ville ätaga och helasta sig
med en ung person, som fordrade kläder, föda
och uppfostran. Saken var denna. Hon hade sä
väl sjelf, som genom sinä begge giftermål, raäng-
faldiga slägtförbindelser, både i Sverige och här
i Finland. Jag hade fallenhet för alla den tidens
granläts-arbeten, nti hvilka än den ena än den
andra af hennes bekanta skänkte mig undervis-
ning. Snart blef hon säledes, äfven för min skidi,
allt mera välkommen på sinä långvariga besök;
ty nnder det hon roade sällskapet med sitt man-
tra och lifliga nmgänge, med sinä ofta snillrika
infall, arbetade jag från morgon tili sena aftonen
för den familj, der vi uppehöllo oss.»

«Jag var aderton år, när fru Holst reste jemte
mig, för att besöka en närä anförvandt, som bod-
de ien af Söderraanlands småstäder. Ehiirn un-
derrättad om vär ankomst, hade familjen rest tili
hufvudstaden på nägra veckor, men lemnat tjenst-
folket befallningar för vårt emottagande.»

«Fru Holst, som nnder resan klagat sig illamä-
ende, intog vid framkomsten genast sjuksängen.
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Händelsen ville, att husets vanliga läkare resjt bort
på en tid. Hans tjenst förrättades af en ung
medicine-kandidat, som nu efterskickades.»

«Hennes sjukdom varade i flere veckor. Den
unga läkaren, hvars namn var Lönndal, visade
henne en outtröttlig oravärdnad. Hvarje ledig
stund egnade lian oss. Hän medförde intressanta
böcker, läste ur dem för oss, och talade sedän
om det lasta. På sädant sätt inträdde jag i en
för mig förut okänd verld odi lian gjorde allt
större intryck på mitt obevakade hjerta. Tusen-
de små bevis sade mig också, att jag ej var ho-
nom likgiltig; detta uttalade sig i hans blick, i
röstens modulationer, men aldrig i ord.»

«På engång blefvo hans besök mera sällsynta
och korta; dröjde hän nägongäng och fru Holst,
som vant sig vid hans föreläsningar, uppmanade
honom att fortsätta dem; var hän ytterst tank-
spridd och tystnade snart. Säg jag då upp frän
mitt arbete, fann jag hans ögon fästade på mig
med ett ömt. men sorgligt uttryek.»

«En dag, den står sä lifligt för mitt minne,
fastän närä ett halft århundrade förflutit sedän
dess en dag kom lian för att taga afsked.
Hän var utnärand tili chirurg vid ett lazarett, och
skulle genast dit och mottaga sysslan. Sora ett
äskslag på en klar dag träffade mig underrättel-
sen om hans bortresa, men jag hyste ännu alltid
det hopp att hän i skilsmessans ögonblick skulle
uttala det, hvad jag trott mig läsa i hans blickar.
Då jag, som med möda äterhöll de frambrytande
tärarne, ville följa honom som vanligt genom ytt-
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re rummet, tillät han det ej, tryckte blott häftigt
min hand tili sinä läppar och störtade ut.»

«Sex veckor derefter underrättade oss tidnin-
garne att han var gift.»

«Fem år hade förflutit, och ännu hade ingen
ntträngt hans bild ur mitt hjerta, dä jag oförmo-
dadt träffade honom på en bal i W—g. Han var
då bataljonsläkare. Han hade åldrats och jag
tyckte mig i hans ansigte linna ett drag af bit-
terhet, som förr icke var synligt der.»

«Öfverraskningen var ömsesidig; raen han fann
sig snart och utbad sig, att för oss få presentera
sin hustru, sora äfven var på balen. Hon var ett
längt, blekt fruntimmer, som syntes vara äldre än
han; det lag nägot hvasst i hennes anletsdrag.»

«I hennes närvaro berättade han, att de voro
jemnäriga, att de förlofvat sig vid 18 är, raen att
han först vid 26 är kunnat hemföra henne som
sin hustru.»

«Af några vara bekanta på stället, som kände
dem, erforo vi sederraera, att detta äktenskap ic-
ke räknades tili de lyckliga. Deras bekantskap
skedde i ett hus, der hon var lärarinna, och der
han, ännu gymnasist, läste med sönerna. I ung-
domligt svärmeri bytte de löften, eder och rin-
gar; snart voro de skiljda åt hvar sitt hali, kor-
responderade flitigt; men återsägo ej hvarandra
på fem år.»

«Hon, som lefde blott i tanken på honom, fann
sitt ideal förskönadt genom de manligare dragen.
Han åter hade säkert funnit mången flicka, som
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öfverträffat henne på utseendets vägnar, men da
ingen gjort något djupare intryck pä hans hjerta,
förnyade lian sinä löften, men afvaktade först en
syssla för att kunna nppfylla dem. Detta inträf-
fade efter nya två år; men då trodde hans vän-
ner sig märkä, att endast pligtkänslan qvarhöll
honom vid sin förbindelse. Deras husliga om-
ständigheter sades ej vara de bästa, ehuru hans
inkomster, som omtyckt läkare, ej vore att förakta.
Frun, hette det, var ingen husmoder; ty hon, som
de flesta guvernanter, hade förmodligen hvarken
haft öfning eller fallenhet för de småaktiga, men
nödiga husliga omsorgerna.vi

«Dessa underrättelser erhöll jag smäningom.
Den tid vi uppehöllo oss i W—g, undvek Lönn-
dal att träffa mig: likväl såg jag ofta en skymt af
honom, när jag minst förmodade det. Sä infann
hän sig äfven just dä vi satte oss i vagnen för att
lemna staden, och jag fick således ännu en gäng
lida afskedets tysta inom mig slutna smärta»

Friherrinnan gjorde här ett uppehäll, och sraek-
te Leonnas kind, som glänste af en tär, och sa-
de vemodigt lecnde: «mängen skulle förlöjliga den
sjuttioäriga gumman, som ännu röres af hägkom-
sten af de känslor, som uteslutande tillhöra, eller
borde, enligt deras tanke, blott tillhöra ungdomen.
Men en ren, från hjertat gäende kärlek försvin-
ner ej af tider och skiften. Hans bild och tili
och med rösten var så inpräglad i mitt minne,
att jag på ögonblicket anade i Lindendal hans
son.» Hon fortfor:

«Ett tiotal af är hade passerat: jag var maka
ät baron Perlkrans och mor för tvenne barn.»
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«Och tant kunile likväl gifta sig med en an-
nan!» inföli Leonna.

«Dertill fanns Hera skäl, mitt barn,» svarade
hon. «Jag var fattig och Jefde i ett tungt bero-
ende; genom mitt giftermål med en hederlig man,
som jag väl icke älskade med nngdomskänslans
varma, men ärade och ansäg som den mig af Gnd
beskärda maken, blef jag försatt i den verknings-
krets, der jag knnde gagna och söka lycklig-
göra min omgifning. Det är qvinnans bestäm-
melse, mitt barn! men afbryt -mig icke nu mera,
goda Leonna!»

«Vi bebodde en liten vacker egendom, några
mil frän —köping. Belägenheten var god för
jagt och fiske, min man nastan svärmade för bä-
da, men föredrog dock det förstnämnda nöjet; vi
hade flere grannar, sora delade sarama böjelse;
vissa tider om äret var hän säledes säilän liem-
inä, jag deremot fann mitt största nöje i heraraet
med minä barn.»

«En dag sedän Perlkrans rest bort, för att till-
bringa dagen hos en af sinä vänner, fick vår son,
Axel, då fem är garamal, ett svårt anfall af stryp-
sjuka, som påkailade snar läkarevård. Min man
hade händelsevis sagt, att doktor F. sannolikt
skulle träffas, dit lian begaf sig; och som detta
ställe lag oss närmare än —köping, skulle budet
vika in, så väl för att meddela min man den
ledsamma händelsen, som att höra efter om dok-
torn verkeligen var der.»

«Efter en väntan, full af oro och ängest, åter-
kom budet ätföljdt af doktorn; Perlkrans var icke
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med. Då jag med moderlig ångest ocli otälighet
störtade mot den kommande, flnner jag Lönndal.»

«Stadd på en resa, hade hän tagit in hos sin
fordna akademikamrat doktor F. ocli med denna
blifvit bjnden nt på landet, der de träifade min
raan. Herrarne hade ej ännn lemnat middags-
bordet, när budet kom, som nnderrättade Perl-
krans ora Axels sjukdora, men da bäde hän
ocli doktor F. värit något upprymda efter mälti-
den, hade Lönndal erbjudit sig att fara i vännens
stälie. Obekant på orten, kände hän icke med
Ilvein baron Perlkrans, som hän äfven här säg för
första gången, var gift; aldraminst förraodade hän
i denna fr n träffa fröken —sköld.»

«Gossens lif räddades genom hans skicklighet;
en tiirana senare hade hjelpen likväl värit för-
gäfves.»

«Orons stunder voro förbi. Både gossen och vi
voro iugnare; sittande vid barnets lilla säng, sprä-
kade hän och jag om nytt och gammalt. Vi voro
nu båda i de är, då passionen ej gerna Springer
bort med förnuftet, så framt det ock en gång
haft öfverväldet. Och detta var händelsen med
oss båda. Likväl voto vi unga nog, att inom oss
kanna, att allt kunnat vara annorlunda än det var.»

«Förnämsta samtalsämnet var vära barn. Hän
talade om sin äldsta son Arnold, som, vid nyss
fyllda 15 är, var ett ovanligt exempel på flit och
skicklighet. En af hans egna ungdorasvänner ha-
de derföre lofvat befordra ynglingen tili Akademin.»

«Under det Lönndal så talade, höll lian min åt-
taäriga Laura på sitt knä, och smekte flickans
rosiga kind. Då uppsteg hos mig den tanken att
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i våra barn söka förena de känslor, som vi sjelf-
va gen,om ödets skickelse värit tvungne att inne-
sluta i egna hjertan.»

«Närä midnatt kom Perlkrans hem, och morgo-
nen derpä, när gossen var utom ali fara, reste
Lönndal. Vi sågo hvarannan för sista gången.
Två år derefter dog hän.»

«Qenom en af minä bekanta gjorde jag mig tid
efter annan underrättad om Arnold, som studera-
de i Upsala. Alla instämde i hans beröm för flit
och rena seder. Som Axel var i de år dä hän
behöfde en lärare, rådgjorde jag med min man,
som deruti gick min önskan tili mötes; Arnold
antog med glädje det tillbud, som gjordes genom
min korrespondent, och var snart en medlem ivår lilla familjekrets.»

«Den älskvärda ynglingen gjorde sig snart af-
hållen. När hän under terminerna var vid uni-
versitetet, saknade vi honom alla, men i synnerhet
Laura, som kallade honom för sin äldste bror;hvar gång hän äterkom tili oss, säg jag det hand
fastare knytas, som förenade alla deras tycken,
tankar och känslor, ehuru ingendera ännu förstod
att gifva dessa nägot naran.»

«O huru Ijus syntes mig ej deras framtid! Hvil-
ken utsigt för min älderdom! Något allvarligt
motstånd af min man fruktade jag icke. Hän var
i allmänhet icke fördomsfull i anseende tili börd
och adelskap; och när hän i sinä bäda söner
vi hade mi två säg sitt namn föras tili efterverl-
den, var hän nog öfverseende med sin dotter,
om hennes vai fölle på en ofrälse man, sä rayc-
ket mer som hän äfven i allmänhet, ansäg oss
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qvinnor för ett bihang ganska nyttiga möbel i
hus och kök, raen oändeligt mänga grader un-
der raännernas egen latitud! När jag dessutom
säg. huru mycket hän verkeligen höll af och sak-
nade Arnold, när denna var borta, minskades ej
mitt hopp, och inga hinder syntes stå minä önsk-
ningar i vägen.»

«Menniskan spår, och Gud rår! Dessa önskningar
voro säkert icke gillade af den, som icke vill att
föräldrar egenmäktigt söka styra sinä barns fram-
tida öden, utan att de, sedän de med vårdande,
kärieksrik hand fört dem genom barna- och läro-
åren, med förtröstan öfverlerana dem tili Hans
vishet och tili barnens egna hjertan.»

Leonna kysste den hand som gamman höli på
sitt knä, nnder det hon talade. Efter ett kort
uppehåll fortfor hon äter:

«Laura var i sitt sextonde år. Hon var ej nå-
gon af de drifhusplantor man ser växa npp i
stora städer, förkleraade bäde tili själ och kropp,
Hon var ett okonstladt naturcns barn, som fätt
röra sig i det fria landtlifvet, och lait sig njuta
af dess oskyldiga fröjder; sprittande af kansia
och lif»

«Det är sä »anligt att jeraföra er, unga flickor,
med blomraor. Skulle nu jag äfven göra det, lik-
nade jag Laura helst vid äppleblomraan, just när
hon öppnar sin röda, doftande, saftiga knopp.
Men ack, då kom olyckans sirocco vind smär-
tans makt tärde på blommaus kalk. Hon vissnade
hastigt och föll bort.»

Efter en kort smärtfull tystnad, fortfor hon
med tillkämpadt luga: «Laura var, som jag sagt.
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15, Arnold. 21 är. Det återstod honom endast att
erhäila lagerkransen. Hän hade valt den juridi-
ska hanan för sin framtida verksarahet, och flera
vägar stodo honom öppna tili befordran.»'

«Äfven lian var en frisk och kraftfull telning af
den gamla nordiska stammen; ingen omåttlighet
hade lossat häret på hgns hjessa; glasögon be-
höfde lian icke för att dölja sinä ögon, eller syn-
glas för att underhjelpa en försvagad syn. Tili
ntseendet var lian mindre lik sin far, än brodren.»

«I ett yttre riim •—• gemensam genomgång tili
Arnolds och Axels kammare och vara egna hvar-
dags mm —■ var en hei vägg lipptagen af jagt-
redskap och skjutgevär. BJand dessa hängde äf-
ven en liten vacker fogelbössa, som Axel fått af
sin far, och som hän redan lärt begagna. Tiili-
ka med flera andra bössor hade äfven den värit i
bruk dagen förpt, men alla hängde nu i sin van-
liga ordning.»

«I ett mm innanför detta, stod jag sysselsatt en
förmiddag; dörren stod öppen så vai tili detta,
som tili Arnolds mm, hvilket lag snedt emot.
Nu kom min fyraärige yngsta gosse och bad mam-
ma taga ned hans barnbössa frän väggen och le-
ka soldat med honom, såsom hän var van att gö-
ra det med Axel. Denne hade gätt ut med sin
far och en fremraande, för att bese en af Perl-
krans anlagd trädskola. Jag, sora väntade dera
tillbaka hvart ögonblick, gaf mig ej tid att upp-
fylla barnets önskan, litan bad honom vänta tills
syster Laura siulat läsa för informatorn. Hän
sprang dä tili henne, som i det samma lade bort
sinä böcker.»
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«Ilon tog ocksä ned lians lilla bössa, och ville
gä in tili raig, men gossen var envis och ropade:
«Mamma lofvade, att du skulle leka soi dat med
mig; tag du Axels bössa!» —• «Jag törs icke, den
är laddad,» svarade lion undvikande, da sade Ar-
nold, som kunde höra och se allt frän sitt mm:
«baron tog sjelf ut skotten i gär aftons, innan
gevären hängdes upp.»

«Laura, som alldeles icke var ovan att handtera
skjutgevär, blåste i bösspipan; den gaf ett ihåligt
Ijud, och nu var hon säker. Hon verkställde fle-
ra tempo, och gossen gjorde efter dem. Man
kunde med välbehag se på hennes lätta och be-
hagfiilla rörelser. Arnold stod i sin dörr, lutad
raot dörrposten och såg på henne med varma
blickar. Nu lade hon an, och ropade «gefyr!» i
det att hon tryckte på låset. Ett skott brann
af, vi gåfvo alla tili ett anskri af förskräckelse
när röken skingrat sig, sä läg o, låt raig ej
skildra denna fasansfulla syn! Arnold badande i
blod Laura, som kastat ifrän sig det olyckliga
redskapet, läg förstelnad af fasa och sorg öfver
hans kropp. —• Hän var svärt träffad i ven-
stra sidau af bröstet.»

«Skyndsam hjelp anskalfades, men ingen rädd-
ning var möjlig. Haglen hade djupt inträngt ide
ädlare delarne. Arnold lefde likväl 24 timmar
och egde full redighet. Uti vittnens närvaro för-
klarade lian vår dotter för oskyldig. För oss till-
stod lian öppet sin kärlek tili henne, sarat att
lian i anseende tili vår godhet emot honora, hyst
den förhoppning att en gäng få kalla Laura sin
maka. Både min raan och jag gafvo honom den
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uppriktiga försäkran, att detta hopp akulle gått i
fullbordan, ora Laura älskat honom. Tacksarat
tryckte hän vära händer tili sinä läppar, och Lau-
ra, sora mi hade namn för de känslor hon länge bu-
rit i sitt hjerta hennes sorg var gränlös! Ack,
hon som för fä timmar ännu strålade af friskhet
och glädje, satt mi en bild af smärtan, vid den så
innerligt älskades dödssäng. Deras händer lägo
förenade inom hvarandra, öga skådade i öga; blott
då och då hörde man ett hviskande ljud frän de-
ras läppar, de förstodo hvarandra utan ord.»

cißäda bönföllo, att hän måtte fä sin graf i vår
trädgård, på ett ställe der Arnold hösten förut
planterat en hvit törnrosbuske, och anlagt ett torf-
säte. Detta var väl ett svärraeri, sä vanligt vid
deras ålder men det hade värit härdt att ne-
ka den döende sin önkan. Äfven ansåg jag det
nyttigt för Hiekan; hon kunde der få gråta ut
sin smärta. Arnold dog stäliet invigdes tili
hans hvilorum. Lät mig nu siula, ty en mä-
nad sednare, hvilade mitt barn min Laura
vid hans sida.»

Skakad i sjäiens innersta, hade Leonna lyssnat
tili utgängen af den förfärliga händelsen. När
Lauras olyckliga raor, sluteligen upphörde att tala T
och nu satt försänkt i stum smärta med stirran-
de blick; då tryckte den gråtände Hiekan hennes
sammanknäppta händer tili sinä läppar, och sade
med innerlig, tili hjertat gående stämma; «Goda,
älskade tant! Sörj icke mera! besinna blott huru
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lycklig Laura ocli hennes älskade Arnold ,äro hos
Gud långt borta frän jordlifvets sorger.»

«Det vet jag, mitt goda barn, raen det är sä
grymt att minnas, att tanka, att hon var hans
mörderska!»

«För Guds skull kalla henne icke sä,» utbrast
Leonna ofrivilligt rysande. «Hon var fullkoraligt
oskyldig. Lät oss anse hela händelsen sora en
skickelse af försynen, sora snart ville förena des-
sa likstämda själar, innan ödet lagt sig deremot;
ty Ilvein kan veta, hvilka hinder kunnat uppstä
raot deras förening? De voro ju så unga bäda.
Visst var det härdt för tant, att förlora en sadan
dotter, men ora hon sedän fått framsläpa ett sorg-
fullt, aftynande lif, utan ali glädje hade ej det-
ta värit svärare att uthärda, än att nu veta hen-
ne lycklig?»

«Detta har äfven värit min tröst under de län-
ga åren. Jag har i ödmjukhet böjt mig under
Guds tuktande hand och skall äfven med hans
hjelp göra det hädanefter; ty med hvarje dag
nalkas jag närmare grafven, och tili alla minä
älsklingars möte. Äfven min make och båda mi-
nä söner finner jag der. Och lät oss nu för all-
tid lerana dessa sorgliga ämnen; hade ej händel-
sen väckt dessa minnen, hade du kanske aldrig
hört mig omtala dem.»

Nägra tiramar derefter sutto de åter förtroligt
tillsammans. Friherrinnan syntes alldeles äter-
vunnit sitt vanliga, trefliga, underhållande lynne.
«Vili du vara uppriktig emot din garala vän, Le-
onna?» frägade hon vänligt. «I anledning af hvad

Leonna. Il*
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du sagt mig om dina förhållanden, borde du än-
nu knappt veta, att äfven du bar ett hjerta, men
i dag har jag raärkt det, och är Öfvertygad. att
du varmt älskar någon, ehuru ej alideies lyckligt.
Har jag orätt?»

Frågan var oväntad, och frän hvarje annan per-
son hade Leonna ansett den obeliörig, men här
■var lion glad att få lemna ett förtroende, och un-
derkastade gerna sitt uppförande denna sin mo-
derliga väns pröfning, och hoppades pä goda råd
för det tillkommande. Hon förteg säledes ej det
ringaste.

Den gamla gillade väl icke, att Leonna förtegat
sitt förhällaride tili Feodor för sin far, men hon
som sett och tänkt öfver sä mycket, ansäg icke
detta fel som oursäktligt. Det är icke så lätt för
det blyga, sig sjelf knappt medvetna flick-hjertat,
att lemua ett sådant förtroende ät föräldrar, i
livilkas dagliga sätt mot hvarandra, i hvilkas ytt-
rande, de aldrig se och ana en ömmare kansia.
För en far i synnerhet, som endast uttalar det
materiella, ofta nog i sträfva ordalag! Detta var
väl icke alideies händelsen med kapten Norden-
skans, men hän var för mycket upptagen af det
aktiva lifvet. Själen och hjertats hehof ansåg hän
som en hisak, som ett nonsens, kroppens hehof
var det hufvudsakliga. Så hade hän s åsigt värit
tills dato.

Under berättelsens gång, omrördes äfven Hed-
da Smitts medverkan, så yida Leonna kände den.
Tanten bad henne taga sig tili vara för denna
hekantskap. «Lättsinniga, obetänksamma fruntira-
mer och ett sådant måste hon vara blottställa
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icke allenast sig sjelfva, utan äfven sinä oskyldiga
bekanta för elaka onulömen. Hvera tror väl den,
som en gäng blifvit fannen med intriger ellei- o-
sanningar’? Hvad iöjtnant Harlinghausen be-
träffar,» fortfor hon, «afhåller jag mig tills vidare
frän alla omdömen. Väl synes haa vara nägot
häftig och stolt; men ädel stolthet pryder raan-
nen, och din halfbroders uppförande var äfven
egnadt att reta tälamodet hos en ung militär.
Hän har tili och med i anseende tili ho noin upp-
fört sig med moderation, och hvad hans tystnad
angär, sä hetänk att det mi är krig. Hnru lätt
förkommer icke da ett bref.»

«Men hnru lätt kan icke en» kiila komraa,
ärnade Leonna tillägga, dä friherrinnan hastigt in-
föll; «Ja, deruti har du rätt. Huru lätt kan icke
en annan friare anmäla sig, som har din fars bi-
fall och samtycke.»

«Så menade icke jag, sota tant, dertill är jag
allt för obetydlig; vi lefva utomdess för litet med,
att jag skulle frukta för något sådant, men jag»

«I det fallet känner jag mera än du. Lagman
Bärendorf spekulerar på dig för sin son,» för-
säkrade friherrinnan.

«Det var en ledsara nyhet! men jag hoppas att
tant hara vill narras litet.»

«Nej mitt barn, det är mitt rena allvar. Men
frukta icke; sedän jag känner din böjelse, vill jag
förebygga saken hos din far. Jag vet ty värr
ganska väl, att egennyttan uppgjort denna pian,
och Janne är alltför bortblandad, att kanna fatta
en allvarlig kärlek. En däraktig slägtkärlek skall
aldrig hindra mig, att göra hvad som är rätt, ora
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jag äfven skulle ådraga mig deras missnöje deri-
genom.»

Som en liten «muntration» från det föregående,
och för att höra hvad intryck Leonna gjort i den
nngdomskrets, hon nyligen leranat, så göre vi ettkort

tiesöfc på Vestervik.
Tidigt om eftermiddagen samma dag lagman-

nen och Lindendal om morgonen reste tili Löf-
sala, säg man en mindre bät, förd af en enda
roddare, glida öfver sjöns blanka yta. Passage-
rarne voro unga herrskapet på Johanneshof; far-
kosten styrdes tili den vik, der major Möllerstedts
lilla rödraälade boning, så landtlig och treflig, tit-
tade fram genom träden på nägot afständ från
landningsplatsen.

I samma ögonblick bäten svängde om udden för
att sedän lägga tili, lade äfven en ökstock ut,
från raotsatta stranden; deruti sutto äfven damer
jerate raanliga följeslagare, som med nägra raska
årtag förde den tili samma svigtande brygga, öf-
ver hvilken de förut omtalta redan passerat.

Snart stodo alla på «terra firma.» De sist an-
komne voro fröknarna K,., häradshöfdingen, ma-
gistern och gossarna. Inalles bestod sällskapet af
tolf personer, som under prat och skratt vandrade
uppät gården, dit vi skynda att förekomma dem.

Boningshuset var, som vi redan anmärkt, litet,
med två fönster på hvardera sidan om trappan
och dessa endast af två rutors höjd; men den ny-
ligen anbragta röda färgen på huset, den snygga
med enris beströdda trappan, med dess snöhvita
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säten, väckte en kansia af trefnad hos hvar och en
som kom dit. Ena sidan af raangärden upptogs
nastan af en äfven rödmålad loftboda; der ntan-
före hängde stänger raed fint linnegarn och ny-
stickade halfstrumpor för att hlekas; den andra
sidan skuggådes mot middagssolen af åldriga rön-
nar och aspar; under dem stodo tvänne gungbräden.

Pä det ena af dessa linna vi hnsets värdinna i
enkel huslig drägt, sittande med fru Snabbeck;
båda stickade träget; framför dem stod ett omä-
ladt, snöhvitt bord, med tre par koppar och en
liten kalfepanna, som lutade på tre qrart. På
andra brädet lag, utsträckt i hela sin längd, so-
nen i luiset, herr fanjunkaren, och sof så djupt,
att hän icke vaknat, när hans mor nyss med en
duk betäckte hans ansigte mot insekter.

Fruarna talade om bästa sättet att af potater
tillreda mjöl och gryn. Båda hade redan sagt sin
mening derom, när fru Möllerstedt fortfor, i den
halfhöga tonen de nu begagnade: «Jag tänker i
höst läta rifva nägra tunnor på spekulation. Kan-
ske får jag besvära frun, som har så mycket be-
kanta, att hos sig försälja en del deraf; jag skall
icke vara otacksara för besväret. Man får lof att
försöka på allt sätt; tiderna bli svårare. Förut
lefde vi nöjde med gärdens afkastning och Möl-
lerstedts halfva lön; men sedän barnen blifvit
större, och vi sakna hans biträde vid fisket och
jordbruket,» hon hade med ögonen visat på
sonen «vill det icke hinna tili, i synnerhet se-
dän vi fått de förnäma grannarna på Johanneshof

hvitka efter hvad jag tror, vilja flyga högre än
vingarne bära. Det varsta är, att de narra andra
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att ilyga med, man mä vilja eller icke. Det kan
gä an för assessorns pä Ostervik, som säga sig
hafva att förvänta ett stort arf, men ej så för oss.
Gud skall veta att jag i alla minä dagar värit
van att arbeta ocli gjort det gerna, ocli vill äfven
att Bina skall göra detsarama, men nu går tiden
så, att man intet så kan säga. Den ena dagen
sarnlas de här, den andra der, ocli sqvitter och
sqvatter så länge dagen räcker! Ja innan man vet
ordet af bar man hela sqvadronen här, som mä-
ste fägnas och trakteras. Den ena kan ju in-
tet vara sämre än den andra, och likväl händer
det lätt, att det högtförnäraa herrskapet skrattar
ut en stackare, när man vänder ryggen tili. Ja
ja, jag tror icke den nädi frun och hennes säll-
skapsfröknar merä än jemnt i det fallet»

Fru Snabbeck ville just svara pä denna utgju-
telse af ett länge doldt missnöje, när kalkontup-
pen, som vandrade utanför grinden, bullrade häf-
tigt tili, och en liten hund, som legat i rolig sömn
i fru Snabbecks knä, sprang ned och begynte
skälla, de sågo upp och varseblefvo det af oss
omtalta sällskapet, för hvilket informatorn öppna-
de grinden.

«Nä Gud förläte synderna!» utbrast majorskan,
och steg upp. «Der ha vi dem igen.s

Hon ville väcka sonen, men blef förekoramen
af Bata, sora sprang fram och knep fanjunkaren
rätt eftertryckligt i näsan. Hän satte sig upp raed
det mindre artiga uttrycket: «hvad fan är det för
dumheter!» som förmodligen gällde någon af hans
mindre bröder, men vid åsynen af damerna för-
vandlades tonen och mi blef det; «ödmjukaste tje_
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nare» «ber tusen gånger om ursäkt,» m. m., i
det lian skyndsamt trädde armarna i en urbiekt
somraarrock, sora tjenat bonora tili hufvudgärd.

Man helsade och efterfrägade Bina.
«Jag skall be benne komma hit,» sade frun i

det bon tog kafFepannan och tekopparna. «Hon
sitter uppe i sin kamraare ocb syr; vi ha brådt
med linnesöm för Clas,, som snart skall resa
bort.» Nu ville hon gå uppför trappan, raen hin-
drades af ett par af flickorna, som ville öfverra-
ska Bina, hvilken de funno insomnad med Spies’s
«tolf sofvande jungfrur» bredvid sig. «Ack så ro-
ligt att ni korni» var hennes glada utrop när hon
vaknade. Hon gaf föga akt pä modrens missnöj-
da utseende, när denna raissbilligande besäg ar-
betet och lade in det i en låda.

Om en stund hade en stor kaffepanna intagit
den raindres ställe, omgifven af ett dussin koppar,
och för att begagna majorskans ord var «sqvittret
och sqvattret» i full gäng.

Unga Bärendorf och Jeanette hade bäda ikapp,
pä det löjligaste sätt, berättat äfventyret under
åskvädret, och ingendera sparade «tanterna.» Ma-
jorskan hade tvä gånger frågat efter fröken Nor-
denskans, och hvarföre hon icke gjort dem säll-
skap hit. Antingen hade Jeanette, som satt hen-
ne närmast, icke hört, eller brytt sig om frägan,
alldeles upptagen som hon var af de andras prat;
men nu svarade hon: «Ah hon for bort redan i
gär, med sin sota mamselli Den menniskan hade
så förhexat henne, att hon ja hvarken såg eller
brydde sig om nägon annan.»

«Du är bra otacksam Jeanette,» förebrådde hen-
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ne Emma, «hade de båda ej värit sä flitiga till-
samraans, sä Ixade da minsann ej fått svänga dig
i din nya klädning.»

Majorskan nickade henne ett vänligt bifall. Jea-
nette lätsade ej höra, men svarade pä broderns
anmärkning att: «Leonna var en förbannadt vac-
ker flicka!»

«Det är visst bra, om du anna tycker så om
nägra år; ty jag vet hvad jag vet!» yttrade Data
och klappade händerna.

«Hvad betyder väl hennes vackerhet» anmärkte
Wendla R. med en grimace, «när hon icke vet
bättre väljä sitt sällskap.»

«Den raamselln kan ju vara ett hederligt frun-
timmer nog fastän hon icke har ett von i slä-
pet,» sade majorskan litet retad, «ocii talanger
hade hon också. Hon talade tyska med den re-
sande herrn, och litet är det visst, som jag för-
står af säng och spel, ehuru jag har hört nägot
af hvarje, men efter mitt tycke gjorde hon bäda
delarna bättre än mängen annan, jaha gjorde
hon sä! Lagraannen berömde henne sjelf, och
hän förstär nog hvad som duger. Lagmanskan
sade att fröken Nordenskans är en söt och god
flicka, och det har jag hört af andra förut. Att
hon är vacker sägo vi ju alla.»

«Det mä hon vara!» infdll Jeanette, med en
knyck pä näsan, «men både pappa och mamma
sade ocksä, att hon ännu behöfver bildas och lä-
ra «savoir vivre.»

«Hvad var det hon ännu behöfver lära?» frä-
gade majorskan nyfiken, men erhöll intet svar.
Hon vände sig med samma fråga tili häradshöf-
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dingen, som stod med ryggen mot närmaste träd-
stara, och hvilken äfven hört hvad Jeanette sagt.
Antingen kunde lian ej ätergifva ordet på sven-
ska, elier ville hän göra sig qvick, nog af, hän
svarade fermt: «litet fransyska, min nädiga!»

«Desto bättre talar lion da modersmålet,» an-
märkte majorskan icke litan humör, och gaf fru
Snahbeck en vink att följa sig.

«Din mamma är hra enfaldig, kara Bina!» ytt-
rade Jeanette, sedän hon ej mer knnde höras af
de bortgående, «men ändå på sitt vis litet pikant;
modersmålet, det skulle väl vara finska kan jag tro,
ha, ha, ha, ha! Talar kiisin Schafhausen finska?»

«Nej bevars, derpä kan man fullkomligt sälja
bort mig,» svarade lian skrattande.

«Om de alla vore sä långt härifrån som pep-
paren växer!» sade majorskan när hon var allena
med fru Snabbeck. «Det ligger likväl ett godt
gry i Emma.» -

JPriherrinnan PerlJcrana hesöTeer Jfohan-
neshof.

Den tiden nalkades, som friherrinnan bestärat
för hemresan frän landet, och ännu hade hon ej
besökt lagman Bärendorfs; nu beslöt hon likväl
fara dit, och en vacker morgon i början af Sep-
teraber, satte hon sig med Leonna soin sällskap
och kusk tillika, i en schäs; de kunde dä kö-
ra efter behag och fritt tala om hvad som föll
dem in.

Det var redan middag, och alla voro samlade
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i matsalen pä Johanneshof, man väntade biott på
lagmannen, som under några dagar värit ovanligt
upptagen af skrifning, i och for återtagandet af
sin tjenstebelättning.

Siedän de väntande stodo vid sägo de
schäsen uppe i backen, men ingen kunde kanna
dem pä delta afstdnd, och under det att de dol-
des af träden, gissades hit och dit.

«Tili oss kormua de visst icke,» försäkrade lag-
manskan. «Vara bekanta färdas icke sä der, de
ärnna säkert taga vägen tili Vestervik.»

«Jag kände igen hästen, mamma,» försäkrade
Anton, den mi heramavarande äldsta sonen, «det
är Hvitfot från Ostervik.»

«Da är det inspektorskan,» inföli Jeanette. «Ilon
skjutsade för magistern tili Lovisa, der lion «kiil-
le köpa allehanda för flickornas räkning; jag far
dit på eftermiddagen. Hvem kommer med?» frä-
gade hon; alla syskonen ville nied.

«Jag har lust att göra sällskap,» sade Eva
Strutz, «ty magistern lofvade med henne skicka
mig en visbok, som hän lånat tili en af sinä be-
kanta i Lovisa.»

«Men hvem kunde den andra väl vara?» frå-
gade någon.

«Kanhända är det fru Snabbeck, som var på
Vestervik i somras. Ilon bor i Lovisa,» yttrade
Emma.

«Fru Snabbeck; Hvad är det för en perso-
nage?» frägade hennes rnor skrattande.

«Minns mamma icke henne? lion var ju här på
pappas namnsdag i somras.»
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«Ja, så, var det hon soin Möllerstedtskan drog
rned sig hit. Men tyst! de köra in pä gården.
De ärna säkert lemna boken tili Eva. Gä ut, ka-
ra du, och hindra dem att stiga ur. För dem
ätrainstone icke hit, jag vill dem ingenting.»

Eva gick. Litet triumferande, litet skadeglad,
koni hon straxt tillbaka, och förde med sig fri-
herrinnan Perlkrans och Leonna.

Nu skall nian tro det blef en nppständelse, e-
huru friherrinnan undanbad sig hvarje förändring
i middagsmåltiden; hon försäkrade att den enkla-
ste rätt vore henne välkomnien, ty resan liade
gifvit henne god matlust.

Men länge fick hon vänta, innan den tillfreds-
ställdes. Bärendorf, soin nnder sommaren ofta
tagit tantens gästfrihet i anspräk och kände hen-
nes enkla sraak och ordningskärlek, ville förgås
af otälighet.

Efter maten sutto damerna och smäpratade,
och smågäspade. Da friherrinnan frägade efter
fröken Barbara, som nu icke mera var der, föll
Jeanette in med den fräga, «om grandtanten kun-
de säga, hvarför icke Barbara blifvit gift, då hon
icke var fattig, och som hon hört sägas äfven ic-
ke sett illa ut som ung, och sjelf sade sig haft
många friare.»

«Anser du det för en så stor olycka, att ej
blifva gift?» frägade tanten.

«Ja visst, snarare dö, än kallas «gamla frö-
ken» och vara ett åtlöje för andra» försäkra-
de Jeanette.

«D ö kan man ej förrän Gud behagar, utan att
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bli sjelfmördare,» sade tanten med strängt allvar.
«Men det ligger i vår egen makt att göra oss he-
drade och älskade på vår ålderdom, man mä se-
dän vara gift eller ogift. Hvad som är orsaken
att Barbara är ogift, känner jag icke, ty jag var
ej här på orten, när hon var nng, och vi ha se-
dermera säilän eller aldrig trälfats tillsamman.
Men i allmänhet Annas mänga orsaker tili ett så-
dant förhållande. Mängen flicka har fäst sitt hjer-
ta vid en ovärdig person, och brutit sin förbin-
delse, utan att vilja ingä i en annan. För mån-
gen har döden borttagit föremålet för en ädel
och trogen kärlek; och ömsesidig fattigdom bry-
ter äfven lag. Men mängen flicka har ocksä att
tacka sig sjelf, och sin egen dårskap, att ingen
fäster sig vid henne. Hvilken kari med sundt
förnuft, fattar väl ett allvarligt tycke för en tank-
lös, behagsjuk, öfvermodig yrhätta, som sjelf illa
nppfostrad raedför sinä fel i arf ät hans hain’?
Titelsjukan har äfven bortgifvit mängen korg, som
sedän blifvit ängrad. Jag har, som du finner
indelat dera i tvenne klasser. De förra äro akt-
ningsvärda; de andra förtjena väl värt medlidan-
de, men aldrig åtlöje. De äro varnande exempel.»

Lyckligtvis afbröt lagmannen genom sin mellan-
komst dessa reflexioner, som synbarligen vidrörde
ömtäliga strängar, för att dömma efter den färg-
skiftning, och de sidoblickar lagmanskan och hen-
nes kusiner vexlade.

Jeanette tog Leonna under armen och drog
henne med sig i yttre rummet. Emma följde dem.

«Hur har du härdat Ut hos den träkiga grand-
tanten‘?» utbrast Jeanette. «Jag är allaredan mätt
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på hennes moralkakor, och du har utan tvifvel
fätt dem tili frukost, raiddag och qväll!»

«Det Sr hra ilta, att du sä kan uppfatta hen-
nes önskan att genom sin erfarenhet gagna oss,
som träda in i Jifvet,» svarade Leonna sårad af
den andras lättsinne. «Jag välsignar den dag,
sora förde mig tili henne.»

«Du har ocksä, som jag nu hör, profiterat af
lektionerna!» sade Jeanette skrattande: «men upp-
riktigt sagdt, Leonna! en «dusamell» på en ung
flickas hufvud ser löjlig ut.»

Lagraanskan, som blifvit ntkaliad, gick i det-
sararaa genom rummet; Jeanette följde henne.

Emma anmärkte, att hon och systern bedömde
grandtanten mycket olika, att hon sjelf gerna
lyssnade tili hvad tanten talade; det var allt sä
klokt och välmenande, sade hon. Men alla hade
här en viss fördom mot grandtanten, ntom hennes
far; hän hade en gäng önskat att Emma kunde
komina på en tid tili henne, men så mycket hon
äfven bett raodren, hade hon ej fätt fara med
tili Löfsala under hela sommarn.

«Men skulle du vai vilja följa med henne tili
Borgå 1?» frågade Leonna vänligt.

«Ack sä gerna! Hon mäste vara god efter du
häller af henne, Men hur hlir det möjligt för
mig att komma dit“?» sade hon litet fundersam.

«Det blir min sak, godaEmma. Lät oss nu gå in.»

Den af oss meranämnda Maja Stina, användes
alltid af sin matmoder, när nägon beskickning af
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diplomatisk beskaffenhet var i fräga. Nii vai- lion
återkommen från «grannarna,» dit hon sändes
genast, när de fremmande anlände.

Hennes officiella instruktion var att bjuda Ö-
ster- och Vesterviks daraerna på kaife, soin säil-
skap at friherrinnan Perikrans; den bemliga: att
fä låna the och ett elier par marker socker. Nn
vilja vi lyssna pä utgängen.

Maja Stina for först tili Yestervik, det var som
vädret fört bäten dit, tyckte hon; majorskan var
i köket och klöf hveteskorpor tili torkning. Då
Maja Stina frainförde bjudningen, hade hon sva-
rat: «det passade just hra, ty jag har haft en
riktig längtan efter godt kaffe i dag; och ärnade
skicka lilla Kalle och fräga om hennes näd kunde
betala det kaffe och socker, som länades i förra
veckan. Jag är litan bäda delarna, tills Österviks
inspektorskan hemtar hem annat frän staden, men
hon kommer först i öfvermorgon derifrån. Pä-
minn således hennes nåd, kara Maja Stina! Hel-
sa eljest rätt mycket, och säg att både jag och
Bina skola hafva den aran,»

Naturligtvis kunde Maja Stina ej der tala om
ett nytt lån; litan for tili Östervik. Der trodde
hon sig gå ganska klokt tillväga, ty hon begärde
låna först och när svaret var enahanda, bjöd hon
dem icke heller; ly det ansäg hon för bäst, när
«traktaten» felades.

Hennes fru kunde ej neka att slutsatsen var
riktig nog, men var ledsen att Möllerstedtskan var
bjuden och intet assessorns. De måste ännu bju-
das, men huru fä the och dess oundvikliga bi-
hang sockret?
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«Nog vet jag, att Russila bomlen liar båda de-

larna och annat godt dessutorn;» sade Maja Stina
betänkiigt, «men hän länar icke ocli leranar ock-
sä intet nägot pä krita, isynnerhet se’n hans näd
gräia men, när hän ville ha pengar för livad löjt-
nant «Sehän» tog hos honom, när lian var hem-
ma i sornras.» •

Hvad skulle man göra i betryeket*? Hennes näd
beslöt att skieka henne dit.

«Skall jag gå tili pappa och begära pengar,»
frågade lilla Että, pappas favorit.

«Nej min engel,» svarade mamma. «Pappa får
icke veta, att vi köpa nägot frän Russilas, ty hän
har förbjndit det. Äfven får ingen säga honom,
att de fremraande aro hitbjndna, ty då ville hän
att allt skulle vara annorlunda. Det skall se iit
som om de kömmit hit af sig sjelfva.»

«Men hvarföre ber mamma dem dä*?» frågade
Bata.

«Aftonen blefve alltför läng och odräglig med
grandtanten, som icke spelar kort, äfven ni får
roligare när ni blir flera.»

Derpå befalltes betjenten Eklund taga den bätt-
re bäten, och först sätta Maja Stina i land vid
Russila Strand, sedän ro så fort lian förraådde
tili Östervik med begäran, att ora de hörsamma-
de bjudningen, skulle de genast följa med, ty det
var långt lidet på dagen.

De bäda tjeusteandarna skyndade just bort, när
lagmannen hastigt öppnade köksdörrn för att frå-
ga hvarför frun dröjde ute, när hon visste att
lian var upptagen.

«Ack, sota Fritz, jag står verkeligen litet be-
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kymrad här, sade lion. Just när tant koni liit i
dag, for Maja Stina tili Vestervik med en väfsked
jag haft tili låns af majorskan; der berättar lion
i sin enfald att vi erhållit besök af friherrinnan
Perlkrans, och hvad tycker du vai! Möllerstedt-
skan lät genom iMaja Stina säga, att bäde lion
och fru R. vore så nyfikna att se tanten, och att
hon ville gifva dem bnd på Östervik; således lä-
ra vi fä dem hit allesammans. O, om de velat
hällas borta den här gången, ty jag har nastan
intet socker hemma!
- «Hvarföre säger du intet tili i tid, att man kan
vara försedd, utonidess lät barnen mindre ofta
koka karameller!» och härraed vände lian om.

Barnen, ty deraf voro fyra närvarande, äfven-
som tjenstefolket, voro vittnen tili detta intrige-
rande; detta förhemligande för husfadren, och
denna dubbelhet, som visst rörde smäsaker, raen
ändå verkade som menliga exempel. Äfven hans
framkastade ord om hennes mindre omtanka och
misshushållning, som sedän framkallade orden:
dVisa icke pappa en annan gäng, när mamma ger
er socker!»

I förstugan träffade lagmanskan grandtanten.
Ilon hade bett Emma och Leonna föra sig i träd-
gården. Detta visste lagmanskan på ett skickligt
sätt afböja, och ville föra dem tili nya delen af
huset, men Eva Strutz koin i detsamma, och af
en hos lifliga personer vanlig ide'förbindelse, pä-
minde hennes åsyn friherrinnan om «spökkam-
marn,» och hon önskade först bese de gamla
niminen med utsigten åt gården.
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«Jag har värit här endast en gång förut,» sade
hon. «Det var året efter min systers gifterraål,
Fritz var ännu icke född. Sedän reste jag med
fru Holst tili Sverige, och när vi åter pä ett år
besökte Finland, var hon hos sinä slägtingar i
Wasa och deromkring, och jag ätersäg aldrig hvar-
ken min syster eller Johanneshof. När jag sedän
som enkä flyttade tili min födelsehygd, var svå-
ger oragift, och jag ansäg mig sjelf för fremman-
de i luiset. Nu skall det roa mig att se, om
dessa mm pärainna mig ora fordom, ty hvad jag
härtills sett gör det icke.»

«Frökenkammarn» igenkände hon på ögonblicket;
det hade värit hennes systers gästrum, och der
hade hon sjelf bott när hon var här på hesök.
«Tapeterna voro helt nya den tiden, och gamma
talla var äfven då här. Der ser jag spikarna ef-
ter min fars och mors porträtter,» fortfor hon
allt raera intagen af sinä minnen. «De tillföllo
min syster. Jag fick ett miniaturporträtt af min
mor. Har man ännu qvar de gamla, för mig
kära bilderna?»

«Pappa har lätit förgylla npp ramarna, och satt
upp dem i salongen,» svarade Emma.

Hastigt såg gnraman sig omkring i «spökkam-
raarn» och vexlade en leende blick med Leonna.

Inkommen i salongen drog friherrinnan schalen
omkring sig, som om hon tänkte pä höststorraar-
na och dessa tunna väggar.

Sedän hon liksom helsat på de «kära bilderna,»
jemförde hon dragen hos modren, med den me--
daljong hon bar om haisen. Hon hade burit den
sedän hon var tolf dr, sade hon.

Leonna. 12
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Nu kom Anton, ocli tillsade modren att «vikar-
ne» voro helt närä.

«Du väntar väl inga gäster?» frågade tanten.
«Jag trodde att fä tillbringa en treflig afton med
dig och barnen.»

«Så önskar äfven jag bästa tant,» försäkrade
lagmanskan, (imen efter hvad gossen säger, lära
våra grannar komma hit, inviterade aro de in-
galnnda, men nog begriper jag saken. När tant
kom hit i dag, var assessorskan R—s huspiga
här i ett ärende; hon har väl talt ora hvilket rart
besök vi fått, och nu komma de, nyfikna att göra
tants bekantskap.» Hon skyndade ut, följd af
Jeanette, som leende hviskade; «Ack den fintliga
mamma!»

Värda läsare, männe delta är asavoir vivre?»
Grandtanten presenterades med en viss högtid-

lighet för «grannarna»; när kaffe var passeradt, ar-
rahgerades spelbordet. Friherrinnan tog väl kort,
men icke road deraf, lemnade hon dem åt Rena-
ta, och gick ut i salongen tili flickorna. Jeanette
satt vid instruraentet, och lärde under npptäg och
gyckel Bina Möllerstedt att spela «gubben Noak.»
De andra stodo omkring, med undantag af Eva
Strutz, Emma och Leonna, som vid ett bord
framför soffan, voro upptagna af Åbo Tidningar,
som lagmannen hemtat dit för tantens räkning.

Först vände hon sig tili fröken Eva och frä-
gade hvad hon läste. Eva visade på verser, enkla,
men fulla af behag, undertecknade med M. F—n,
äfven andra af Stjernstolpe.

«Fröken Eva är road af poesi, och skall som
jag hört äfven skrifva,» sade friherrinnan vänligt.
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«Äfven jag hade i min ungdom sarama lilla vurm,
skref och samlade, men en redligt tänkande man
gaf mig det råd, att först läsa goda poetiska ar-
beten och under tiden söka studera naturen ocli
menniskorna, och sedän läsa igenom hvad jag
skrifvit. Jag följde hans råd och slutade med att
offra mitt stympverk åt lågorna.»

«Fortfor icke friherrinnan att skrifva,» frågade
Eva nyfiken. ,

«Nej, jag hade insett min svaghet. Utomdess
hade jag mera gagnande sysselsättning; likväl har
jag behällit en stor kärlek för goda poetiska ar-
beten, de utveckla och förädla begreppen. Hat
fröken tillfälle att förskaffa sig Leopolds, Choraei
eller Kellgrens samlade arbeten*? Äfven fru Lenn-
greus poesier laser jag sä gerna. Hon är bäde
tänkande och snillrik.»

«Hennes «Spävisa» är rätt söt, men eljest säga
de, att hon är så fasligt satirisk,» invände Eva.

«Qvickhet och satir följas gerna åt, men ingen
kan öfyerträfFa fru Lenngren i ledighet och be-
hag; ingen kan mäla det småaktiga i lifvet så träf-
fande som hon; i allt ligger dock en djup känsla
för det rätta, det ädla och goda.» Eva säg något
tänkande ut; men hvem vet hvad hon tänkte*?

«Hvad laser du, Emma lilla*?» frågade tanten
henne.

«Det skall vara en saga, men jag begriper den
icke; intet är det sådana sorti berättas, hvad sä-
dana äro roliga!»

Friherrinnan ögnade i bladet. Det var en, iden
dä vanliga högttrafvande stilen författad, Öster-
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ländsk berättelse. «Det tror jag nog, att du ej är
road af denna,» anmärkte tanten leende. «Sådant
kan du icke uppfatta ännu, förrän du genom hi-
storisk läsning lärt kanna olika folkslag och deras
seder;
onna“? mår du illa*?» frågade den goda frun na-
stan förskräckt, när hon såg, att flickan satt der
blek, ocli stirrade i det tidningsblad hon höli i
sinä händer: «Icke sjuk, goda tant, men las det-
ta», svarade hon stammande.

Friherrinnan tog bladet och satte sig sä att in-
gen med henne kunde hvarken läsa det eller se
dess nummer, ty de andra hade lemnat pianot,
och nyfikna oraringat bordet. Det af Leonna be-
tecknade stället var en underrättelse frän krigs-
teatern; innehället var i korthet detta: att L—ska
regementet, soin i finska kriget utmärkt sig genom
tapperhet vid A—, hade nu äfven vid Nikopolis’
belägring visat prof af bravur; Chefen för ba-
taljonen öfverstelöjtnant N, N. var blesserad. En
officer var dödad; förlusten af manskap var dock
ringa i jemförelse med fiendens, flera befordrin-
gar hade skett pä slagtfältet m. m.

Hvarföre detta gripit Leonna, insåg tanten ge-
nast, men ville ej i de andras närvaro yttra nå-
got, som kunde leda dem pä ett spär, och likväl
ville hon trösta Hiekan. «I dessa ord ligger mera
lycka än olyeka,» sade hon med en viss tillförsigt
i ton och blick, i det hon skickligt blandade den-
na nummer bland de öfriga, «och sådant bör icke
talas om, förr än man får höra vidare om saken.»

Genom dessa ord hade hon vunnit sitt ända-
mäl, och satt ett streck i räkningen för de an-



357

dras nyfikenhet. Leonna besvarade ingen af de-
ras frågor; hon äberopade sig tantens ord.

Sedän Öster- och "Vestervikar begifvit sig hem,
frägade lagmanskan hvad tanten tyckte om deras
grannar.

«Fru R.,» svarade hon, «är ju en ganska vanlig
menniska, en riktig acqvisition för spelbordet,
ocli bra svag, såsom det synes, för sinä temmeli-
gen vårdslösade döttrar, som väl föra sig med
pretention, men med föga behag, och som aro sä
«fadda» i sinä uttryck. Fnm sjelf synes, för att
dömma efter rissa af hennes yttranden, sätta de-
ras framtid pä ett bra chimäriskt hopp, arfvct ef-
ter sin rika bror. Det bör hon ingahmda lita pä.
Jag känner från säker hand garala Schafhausen.
Antingen gifter hän sig på sotsängen med sin hus-
hållerska och legitimerar alla barnen, eller förser
hän dem sä rikligen med varm hand, att ingen-
ting stort blir qvar för slägten. Hans förmögen-
het är förvärfd, och bestär i rörliga kapitaler,
med undantag af hemmanet hän bebor.

«Det vore illa, i synnerhet för nnga Schafhau-
sen, som äfven litar på arfvet efter sin onkel.»

«Är det samma unge raan, som var med din
son på besök hos mig i somras*?»

«Just den samma.»
«Det iönar ej mödan alt intressera sig för en

sä inbilsk person, som, utom sig sjelf, endast sy-
nes älska spegeln, sitt ridspö och på sin höjd
sinä stöflar,» sade hon leende. Varsnande den
blick, lagmanskan kastat pä sin äldsta dotter, när
hon littalat den unga mannens förhoppningar, fort-
for hon: «men för att hålla oss vid «grannarna,»
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tror jag fru Möllerstedt vara en omtänksam mat-
moder I sitt hus, och en förnuftig mor för sinä
barn, ty om hon också äger ringa politur, har
hon dock en energie, en oradömesförmåga, ■ som
frapperade raig. Hon sade med en naiv upprik-
tighet, att jag icke var tillgjord, som de flesta
förnäma hon sett, utan i nragänget liknade en viss
friherrinna Baner, med hviiken hon nägra gänger
träffat tillsamman, när hon som nygift värit rest
med sin raan tili Södennanland, der hän liade
slägtingar. «Ej med en halfdragen anda gäckade
denna fru, liksom alla de andra svenskarna, jag
der träffade, den stackars finskan, för sitt uttal,»
sade hon, «och detta var ingen förställning af den
goda fnm, utan ett bevis på förstcånd och hjer-
tats godhet.» Ett omdöme som lika mycket he-
drar fru Möllerstedt som fru Bane'r, hviiken jag
äfven har kännt och högaktat.»

Allena med de sinä, yttrade fru Bärendorf:
(divem kätten skulle vai trott att den enfaldiga
Möllerstedtskan sä kunde ställa sig in med den
skarpsinniga, moraliserande grandtanten? men det
var väl för den gemensamma friherrliga bekant-
skapens skull, kan jag tanka.»

Så mätä vanligen menniskor andra eftef deras
egen mättstock.

Andra dagen när de voro saralade tili fruko-
sten, hvarefter friherrinnan ville fara hera, tog
hon Emma vid handen, och förde Hiekan tili för-
äldrarna: «"Vili ni skänka mig Emma, frägadehon,
på ett eller par år, eller så länge hon finner sig
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viil att vara hos mig*? I kannen nog dela med er
af er rikedom at den barnlösa tanten, som mi
blir så ensara, när det vore obilligt att längre
beröfva kapten Nordenskans sin enda dotter.»

Angenämt öfverraskad kysste lagmannen siä
tants hand, och gaf sitt bifall, äfven hans fru
syntes nöjd, och prisade Emmas lycka, som flck
resa tili en stad och vara der. «.För oss andra
blir lifvet träkigt i vinter,» sade hon, «ty R—s
flyttar in tili staden i nasta månad. Äfven i an-
dra afseenden är Emma lycklig,» fortfor hon, «ty
vi aro ej nu i tillfälle att antaga en guvernant.
Annu är Bata för ung och barnslig att rätt kunna
profitera af en så dyrlejd person, och Emma,
med sitt olyckliga stammande uttal, kan icke lära
sig fransyskan. Jeanette' fär öfva sig deruti, äf-
vensom i musiken pä egen hand, ty när Bären-
dorf är borta, ligga alla bekymmer pä mig.
Jag har riktigt värit orolig för Emma.»

«Utom rausik och språk är det ju så mycket
annat en ung flicka har att lära,» anmärkte fri-
herrinnan, «och Jeanette liade ju kunnat meddela
sin syster hvad hon sjelf har lärt. Och i frök-
narna Strutz har du ju dem, som konna ätaga
sig de raindre barnen och lära dem sådant, som
tillhör deras ålder.»

«Ja den som hade tid och tålamod med sä-
dant,» svarade lagraanskan leende. «Renata gär
mig litet tillhanda i hushället, och Eva tora vi ej
få hälla hos oss så länge.»

På Eväs bestörta utseende såg man, att hon
tog detta yttrande som en invite att laga sig bort.

«Låt Emma genast få komma med oss tili Löf-
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Sala,» bad tanten, «hvad som icke är i ordning
för henne, kan ju komma efteråt. Intet behöfver
du sorja för nägot nytt. Hon skali fä lärft ocb
bomullstyg af mig, sy skall hon göra sjelf; jag
gör det ännu, fastän jag är gammat, men ull mi-
ete du skicka oss. Min Anna spinner så utmärkt
vackert garn, och det skall blifva ett trefligt göra
att under vinterqvällarna sticka sinä strumpor
sjelf, eller huru tycker du Emma?»

«Hara tant bar tålamod att lära mig,» svarade hon,
och kysste hennes händer med tindrande blickar.

Lätt gick afskedet från föräldrarna, hon
skulle äterse dem om söndagen på Löfsala. Med
en liten triumf skiljdes hon frän de äldre sysko-
nen och tanterna Strutz; när hon kysste de sraä,
brusto tårarne fram.

På Löfsala inträffade dagen efter bref från Lin-
dendal och Elise; de voro förenade, och dagen
efter brefvets afgång reste de tili sitt blifvande hera.

Troligen se vi Johanneshof för sista gängen,
men i förbigäende skola vi kasta en oföfmärkt
blick i köket, då Maja Stina jemte huspigan kom
dit, fri frän uppassningen vid frukosten. J

«Nu vill jag int ge sex mark för fröken Eväs
trefnad här i huset,» yttrade den förra, i det att
hon tog ett stycke hälkaka i ena handen, och en
sait strömming i den andra, för att göra sin fru-
kost, «och i det har hon så visst att tacka ugran-
nastanten» för, som jag sitter här med gudsläne i
näfven, ty hon «frägte» mig i afse, hvad de göra
för nytta här i huset.»

«Nå, hvad svara Maja Stina på den saka?»
frågade madamen.
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«Jo, jag svara som sannt är: förmiddana gå nu
*i och sä, ora ettermiddan ä di borta, eller spela
di trällkar, borstån, och gamfio, och hvad di spe-
lena allt raå heta. "Visst hjelper Fröken Renata
ibland tili me fint bak och sänt der smått, men
fröken Eva laser och skrifver mest ora dana.»

«Ja, men he säger jag,» inföll huspigan hetsigt,
«komma de icke båda två bort härifrän, vore
bättre att Eva blir qvar; när hon laser eller skrif-
ver är hon «diferangt» ora det som sker; men
fröken «Gnata» är alltid så «pertmentiger,» om
nägot «fallerar» och «deporterar» allt tili hen-
nas nåd.»

«Lit du pä att begge bli qvar! Hvem skulle
Jeanette ha tili retsticka, när Emma komraer
bort**» anmärkte Maja Stina. Sådant folk siår
ofta «hufvudet pä spiken.»

Man var redan längt inne i November och ännu
hade Leonna ingenting erfarit om Feodor, icke
haft bref af Ottilia på flere månader: hvem undrar
att tiden blef henne lång“? Dagarne medförde
väl alltid någon förströelse, men de allt längre
blefne qvällarne gäfvo henne tid nog för saknad
och längtan.

En afton satt hon allena vid sitt syarbete, hon
väntade hem fadren, som samma dag farit tili
kyrkbyn. Aningsfull lyssnade hon efter hvarje li-
tet buller utifrän.

Hon trodde ej på drömmar, och ansåg dem för
hvad de aro: foster af en upprörd inbillning.
Likväl var det hon drömt den förlidna natten,
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något sä ovanligt, och hon mindes det sä väl, att
hon ej kunde läta bli att tanka derpå, der hon
satt i sin ensamhet.

Hon tyckte sig vara ensam, åkande pä en ste-
nig, smal skogsväg, hvarföre det äfven gick myc-
ket längsamt; pä bäda sidor växte kort gräs och
täcka skogsblommor. Ilon var just i begrepp att
stiga ur schäsen för att piocka nägra af dem, när
lion såg en rysk soldat komma emot sig pä vägen.
Hon sökte raana pä hästen för att kornina snart
förbi honom, men hän räckte henne ett bref, för-
segladt med svart lack. Det hade först ingen u-
tanskrift; men smäningom blefvo ord synliga; de
bildade hennes eget namn. Med darrande hand
bröt hon förseglingen; ty hon anade en sorgepost.
Då bröt en eldsläga fram, sora förtärde sigillet.
Hon blef sä skrämd att hon vaknade.

Ofta hade lion roat sig åt fru Palraans vid-
skepliga tro och prat ora drömmar; enligt gum-
mans symbolik betydde eld, kärlek; men det
svarta lacket? Hon ville ej fräga gumrnan der-
om, det hade värit «vatien pä hennes qvarn;» u-
tomdess skulle hon sedän värit utsatt för hennes
nyfikna, ehuru välmenta frägor. Ur dessa tankar
blef hon väckt genom ett buller i förstugan. «Ack
nu kommer pappa! Gifve Gud, att hän medförde
bref,» tänkte hon, och fattade Ijuset och skynda-
de ut; lian inträdde äfven, men ätföljd af sin son.

Det var nuraera nägorlunda sällsynt, att Petter
besökte dem, och denna gäng var det visserligen
icke utan anledning, ty hän var ovanligt vänlig
raot sin syster och uppmärksam raot sin far. När
Leonna frågade efter huru Marie och deras lilla
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fiicka mådde, svarade lian likväl sitt vanliga kalla
«riitt hra.,»

«Hur kan du säga så?» inföll fadren. «Din hn-
strus ögon voro ju helt röda och uppsvuilna; lion
klagade öfver stark hufviidvärk vid bordet.»

«Hm! det är alltid följden af de förbannade
samraankomsterna lion bivistar,» svarade lian liarra-
sen. «En vacker dag bar jag lust att skicka Sax-
predikanten för f—n i väld med kronoskjuts. lian
förvrider hnfvudet på allt livad qvinfolk heter i
nejden. Nu sitter Maine dag ut och dag in, och
hänger näsan öfver boken, lion liksoin Hera an-
dra. Hon begynner vai snart att se gndsnådelig
ut, och läsa lagen och profeterna för rnig, lika-
sora de andra göra med sinä manner,» tillade lian
med bittert leende, som sknlle vara skärat.

«Nå, nä, kara Petter! nog har jag hört sådant
passera, der unga män ha gamla hustrur, men ni
äro unga bäda utomdess har Marie sin lilla
flicka att roa sig med.»

Petter vände samtalet på annat, och lemnade
fadrens anmärkning utan allt svar.

Ändteligen började kapten Nordenskans genom-
stöka sinä fickor och då drog lian äfven fram ett
tjockt bref, som lian leende räckte sin dotter.
En varm kyss på fadrens hand och kind, och hon
skyndade i nasta rum, slöt dörren tili, och bröt
konvolutet. Det innehöll tvenne bref, ett på
hela arket, med tätä rader af Ottilia; ett annat
från majoren, som alltid skref nägra vänskapsful-
la ord tili sin hustrus van. Detta lade Leonna
likväl å sido, för att läsa det förra.
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Ottilia tili Leonna.
Oktober 1811.

Döm ej min vänskap efter de längre eller kor-
tare nppehållen i min korrespondens; ty vänska-
pen är och blir sig alltid lik. Nog vet du att jag
ofta tänker pä dig ändå, ehuru det är knappt om
tid att skrifva. Jag har ju man, hushåll, och
min egen lilla sota gosse att vårda. Du skall tro,
att den lilla junkern nog upptager tiden; ty o-
gerna lemnar jag honom under andras värd; min
svärmor älskar honom oheskrifligt, men af lutter
kärlek kan man äfven skämma hort harn. Det
säg jag, när jag var upptagen med vär hitflytt-
ning och ordnandet af värt nya hem; gossen var
dä hos sin alltför goda farmor. Så liten hän var,
blef hän envis, ty hän fick allt hvad hän pekade
på, men nu är allt åter godt.

Som platsmajor, behor Ivanoff det sä kallade
kommendantshuset. Det är trefligt och beqvämt
och jag är sä nöjd, ty här fär jag ställa min
bushållning, nägorlunda efter vårt finska sätt; i
Petersburg var det rent ornöjligt, ty der lefver
och bestyr man blott för dagen. Ehuru lycklig,
saknade jag dock dessa husliga bestyr, denna
omtanka för en kär omgifning som ge lifvet män-
ga behag, när man ser sin omsorg belönad af
kärlek och förtroende.

Den förra innehafvaren af denna boning, har
under sin länga tjenstetid anlagt en trädgärd,
med fruktträd och bärbuskar. En del deraf är
upptagen af några besynnerliga sorter gungor,
ett af ryssarne lika älskadt nöje om sommaren,
sora isbanorna om vintern. En del af trädgår-
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den har jag redan bestämt för vära vanliga köks-
vexter, bloramor icke tili förglömrnandes.

Vid slutet af den alle, soin delar trädgården i
tvenne delar, ligger en soraraarpaviljong, ett fa-
voritställe för oss alla. Föreställ dig ett stort af-
längt rum, grönmäladt, med vackra hvita pelare;
dessa äro väl endast målade, men så naturligt,
att man tror sig kunna omfatta dem. De synas
bära upp det hvälfda, med en blomsterkrans om-
gifna taket. Atta böga fönstertyalfvor upptaga sö-
dra sidan. En pelare utgör mellanrummet, mnr-
gröna och andra lianor med röda, blå och hvita
blommor växa i stora krukor och slingra sinä gre-
nar kring fina raessingstrådar öfver hela denna
vägg. Stora stråtvägen gär der förbi, hvartill
finnes en liten dörr, sora en fremmande knappt
skulle varsna utifrän.

Hit fördes mitt bokskäp, fortepiano och arbets-
bord, jemte Konstantins gitarr. Under det att
min lilla gosse sof i sin korgvagn, och min svär-
raor stickade på on koit åt gossen, som jag icko
skulle vcta af, förrän den var färdig, förstär du‘?
började Ivanoff lära mig läsa och skrifva ryska
språket, som jag redan talar temmeligen felfritt;
när gossen vaknat, så spelade och sjöngo vi till-
sammans. Men nu är det slut med detta nöje,
ty den vackra årstiden är förbi och redan för
några veckor sedän flyttades instruraentet och
bokskäpet derifrån. Mitt arbetsbord blef hän-
delsevis qvar. I förgär behöfde jag ett mönster,
som lag der i en af lådorna. Jag kastade en varm
duk omkring mig och gick för att hemta [det.
Jag mötte min man på gärden, hän följde med.
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Under letandet efter mönstret, fann jag ditt
sednaste bref, och genomläste det pä nytt. Jag
vände raig tili Konstantin för att fräga, om ingen
möjlighet fanns att fä underrättelser frän Feodor
Karlowitsch, men blef hindrad af det välbekanta
ljudet af en kurirklocka frän vägen. «Nu raaste
jag bege raig upp för att höra hvad lian bar att
förkunna,» sade min man och ville skynda ut.
«Det kan du ju lika gerna göra här,» invände jag
skämtande. «Jag skall visst icke vara nyfiken, el-
lei* tili hinders.» Sägande detta liade jag öppnat
dörrn, sora förde ut tili vägen.

Kurirn var nu helt närä oss; att se raig, hoppa
ur äkdonet, sluta raig och Ivanoff i sinä armar,
det var ett ögonblicks verk. Och kuriren*? Anar
du hvem hän var*? Din Feodor Jifslefvande.

Hän var okunnig ora att Ivanoff var här, utan
trodde honom ännu lefva i Petersburg, dit hän
väl skulle afgå sora kurir, men att hän haft föga
liopp att der träffa honom, dä lian kanhända in-
tet ögonblick flck disponera om sin tid. Äfven
nu voro ögonblicken dyra; medan Konstantin säg
genora vissa medförda papper, och hästombyte
skedde, läste Feodor ditt bref derföre har jag
väl din förlåtelse hoppas jag! Hän öfverhopade
det med kyssar, bad att fä hellällä det, sade att
det värit honom omöjligt att skrifva, dä hän ej
med säkerhet kände Ivanoffs adress, för att rik-
tigt fä det i dina händer.

Medan Ivanoff skref och förseglade en rapport,
skref Feodor några rader tili dig; att du finner
dem inneslutna i min mans bref, var min egen-
nyttiga önskan. Jag ville du först skulle läsa of-
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vanstående. Lägg nu bort mitt bref pä en stnnd
för att läsa bvad kärleken dikterar.

Att minne, kärlek, saknad, längtan ocli hopp
uttalade sig i dessa rader, derpå behöfyer ingen
tvifla, fastän vi icke anföj-a dem, litan endast det
i största hast skrifna slutet, sora medförde en
sorglig nyhet.

«Jag bar lidit en oersättlig förlust. Scbalinsky,
min ädle, trogne vän, är icke mer!! lian fdll som
en hjelte vid Nikopolis, betäckt af blessurer. Jag
fick dock emottaga hans sista suck! Seende min
djupa smärta, tröstade hän mig med naranet Le-
onna! Det var hans sista ord!»

«Grät älskade Leonna! Hän var värd dina tå-
rar. Icke blott jag, utan verlden förlorade i
honora mycket: med sitt ljusa hufvud, sitt ädla
hjerta, sitt fasta mod, hade hän blifvit en heder
för sin nation och sin samtid.»

«Säledes skall ingen glädje vara ren och oblan-
dad här i lifvet,» suckade Leonna.

Som Fedors vän hade Scbalinsky haft värde i
hennes ögon, äfvensora för sin egen personlighet;
det gjorde henne ondt, att icke mera fä se, el-
ler atminstone höra talas, om den alltid glada,
trefliga, unga mannen.

Hon hade ej minsta aning om huru djupt hän
bnrit hennes bild i sitt hjerta, att hennes namn
uttaladt i dödsstunden var den renaste, trognaste
kärlek, som klappat i en nng mans hjerta, samt
en uppmaning tili Feodor att göra henne lycklig.
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Obekant med kärleken, trodde hän i början af
deras bekantskap, att det' var deltagande i vän-
nens lycfca som drog honom tili Leonna, men da
hon raisskändes och äsidosattes af denna, lärde
förtrytsamheten Schalinsky, huru dyrbar hon var
för honom sjelf. Afskedet upplyste honom full-
komligt, men hän hade kraft att dölja det och
att arbeta för vännens lycka.

Först cfter några är upptäckte Feodor detta.
Bland likgiltiga papper, som tillhört den aflidne,
fann hän, bland andra poetiska ntkast, en klagan
öfver en kärlek utan hopp, med önskan att dess
föreraäl en gång sknlle lyckliggöras af hans vän:
namnet «Loninka,» som der liksom i andra sraä
poesier förekora, lemnadc honom intet tvifvel öf-
rigt.

Sedän Leonna borttorkat de tårar, hon egnat
den nnga krigarens minne, läste hon majorens
bref; det innehöll äfven nyheter, som intressera-
de henne sä, att hon icke säg förrän både hen-
nes far och bror stodo framför henne; lyckligtvis
hade hon redan förvarat Feodors bret

«Det mäste vara särdeles intressanta bref, som
så upptaga din nppraärksamhet,» yttrade Petter
och säg forskande pä Ottilias bref, som låg öp-
pet på bordet framför Leonna. Hon blef det ge-
nast varse och vek hastigt ihop det.

«Har Ottilia skrifvit allt det der‘? da mäste hon
ha lika lätt för att skrifva, som andra qvinnor att
prata,» skäratade fadren och satte sig.

«Alltsaramans, sota far! men det här är från
major Ivanoff; pappa vet ju att hän alltid hedrar
mig med några rader, när hans fru skrifver.»



369

«Hän kan ju hvarken tyska eller svenska har
jag hört sägas,» invänile Petter misstroget.

«Hän låter sin frn först öfversätta hvad hän
vill skrifva,» upplyste fadren.

«Det är hra artigt raot en flicka, sora lian icke
känner.»

Petter mumladc nägot sora lät nastan sora «kjor-
teiadjutant.» Men Leonna föll hastigt in: «Vet
pappa den Mr gången är majorens bref längre
än vanligt; det innchäller nyheter.»

«Och hvilka da min flicka? Låt oss höra.»
«Vår bekanta löjtnant Schalinsky har stu-

pat i slaget vid Nikopolis..»
«Det var en ledsam nyhet! Det var skada på

pojke! Jag hade en alltför besynnerlig aning, när
hau hade sä svårt att skiljas härifrån ora qvällen,
du vet,« och kapten Nordenskans for med handen
öfver ögonen, och rösten var riktigt oklar af rö-
relse. Denna högst ovanliga känsloyttring af fa-
dren koni Leonnas tårar äter att rinna; Petter
säg något förvänad ut, men sade intet; lian lyss-
nade, när hans far efter ett litet uppehåll fråga-
de: «Nä skrifver lian något ora vår raske vän,
löjtnant Karlowitsch?»

Varsnande brodrens spejande blick, svarade Le-
onna sä likgiltigt hon kunde, när hjertat klappa-
de af glädje att få meddela denna nyhet i bro-
drens närvaro.

«Hän har blifvit befordrad tili kapten, och fått
en väljä med orden, skrifver majoren.»

«Tili belöning för det att lian förstod akta skia-
net, kan jag tänka,» inföll Petter.

Leonna. 12*
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«Derpä har hän aldrig leranat prof, men du,
just du, borde blygas att yttra nägot sådant ora
hoilom.» - Hvem kan veta hvad Petter fätt höra
af sin nu uppretade far, om ej fru Palman sagt
dem att rnaten var på bordet.

Ändamålet för Petters visit var, att få en sum-
ma penningar af fadren. Det var en ingängen
borgesförbindelse, som skulle utbetalas, sade lian,
och att hän måste hafva lyckats, derom tviflade
ej den, som säg honom, när hän reste hem. Le-
onna visste sig knappt hafva sett dylika solskens-
blickar hos Petter.

Borgesförbindelsen var endast ett föregifvande.
Saken var den, att Petter var spelare och haft
en «fördömd otur,» dertill ville lian hafva pen-
ningar; ty samma dag skulle de åter saralas hos
en af hans bekanta för att spela. Utomdess trod-
de hän sig hafva gjort en upptäckt. De tärar
Leonna fällt öfver Schalinskis död, och den lik-
giltighet, hvarmed hon taiat om en annan viss
person, kom honom att tro, det hän, som Hedda
sagt, misstagit sig om Feodors böjelse för Leon-
na. Hon var säledes nu fri, och många spekula-
tioner korsade sig i hans egennyttiga hufvud.

Det dröjde ej länge, förrän Leonna åter erhöll
ett bref af Feodor, som hän haft tillfalle att
lemna Ivanoff vid förbifarten, dä hän reste till-
baka. Men sedän hörde hon ej af honom på tvä
år. Dessa måste vi gå förbi, emedan derom är
intet att säga.

Vi hafva följt Leonna vid dess uppträdande i
samhällslifvet, det inskränktaste likväl, som ärtänk-
bart för en ung flicka raed de förmåner hon fått
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af naturen oeh lyckan. Hvad vi nu för tiden kal-
la uppfostran, hade ej inverkat pä henne. Och
om vi uppehålllt oss vid en hop skildringar sora
mängen sknlle anse onödiga, småaktiga, så har det-
ta icke skett litan ändamål. Vi hafva med henne
genomgätt en lärokurs i menniskokännedom och
hade lion ej lärt sig att reflektera, och tanka öf-
ver hvad hon hörde och säg, hade hon blifvit en
ganska vanlig flicka, om hvilken vi ingenting haft
att säga.

Under dessa tvä år blef allting sig likt; med
första lärkan kom friherrinnan Perlkrans ut tili
Löfsala, åtföljd af Emma, sora aldrig ville lemna
tanten; Leonna besökte henne ofta, medan hon
var der. Ora vintern korresponderades flitigt. Ge-
nom Ivanoff kände hon, att Feodor åter var ut-
satt för krigets faror. Men vanan förminskar far-
hägan, och hoppets blomsterständ vissnar aldrig,
det skjuter alltid grönskande skott.

Ar 1814 ätertaga vi berättelsens träd, oeh her-
ja med att göra:

Visiter.
'led läsarens gnnstiga tillåtelse, föra vi honom

på korta besök i de hus, der vi i föregäende
gjort bekantskap, för att se hvad tiden gjort för
ändringar i deras förhållanden. Om de icke alla
aro intressanta, likna de så många andra besök,
sora göras af vana, eller apar complaisance.»

Det blir Smittska huset; men detta har
andra innevånare.
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Gubben Smitt har sedän ett halft år hvilat i
grafven, sedän lian i veckotal vårdats af sin trog-
na Brita Caisa, som äfven blifvit enkä nnder ti-
den. Följande sitt fordna systera, bade hon nn-
der sin fordna husbondes sjukdomstid, i säkert
förvar småningom bringat diverse, säsom: silfver-
skedar, linnekläder och hvarjehanda annat. Att
hon derunder vidtog sinä försigtighetsmätt var
säkert, men att hon helt och hållet kunde dölja
allt sådant för Hedda synes otroligt. Men som
Brita Caisa kömmit nnder fund med något, som
den andra ville begrafva i evigt mörker, och Hed-
da utomdess kände, att kreditorerne vid fadrens
död skulle tillegna sig alltsamraans, låtsade hon
om ingenting. Hon inbillade sig att genom denna
efterlätenhet hafva köpt Britas eviga tystiåtenhet.

Efter en «hederlig begrafning» den kreditorer-
na efterät fingo hetala, återstod för Hedda in-
genting annat, än att i fremraande hus söka sitt
bröd; men hvem vill taga emot den okunniga, den
lättsinniga, som overksamt bortslösat sin nngdom'?
I svägerns hus var hon en föga omtyckt gäst,
men hon raäste likväl halla tili godo med deras
kalla och tvära bemötande; när hon ledsnade
dervid, for hon bort på en tid tili andra bekanta.
Vi skola snart trälfa henne, der hon var bäst
täld, ehuru vanskligt förhållandet äfven der var.

Medan vi äro i Lovisa, måste vi äfven erinra
oss doktor Ström och hans farailj.

Den nnderbara källan var i förfall, och besök-
tes endast nu som förut, af någon törstig arbe-
tare, sora hvarken tänkte eller trodde på dess
undergörande egenskaper.
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Ehuru fru Ström i tvä år begagnat källans vat-
ien, visade det ej nägon välgörande verkan på
hennes humör, tvertom sades det att det onda
tilltagit, sedän det blef bekant, att mamsell Ma-
schinka var ingenting mlndre än öfverstens svä-
gerska.

Döttrarna af hvilka den yngre upplagan vuxit i
de äldres kläder, voro ännu allt mamsellerna
Ström.

Mä vi ej heller glömma fru Snabbeck; det vore
orättvist, då vi genom henne fått och kanske än-
nu få mången upplysning. Ilon mär förträffligt,
ehuru ålderdomen börjar taga ut sin rätt. Om
vintren efterskickas hon af sinä gynnarinnor med
bäst och släda, ty utom sinä förra lockande egen-
skaper sora omtyckt sällskap, nppodlar hon fcon-
sten att lägga i kort. Och mi tili Hertola.

Der återfinna vi frun lika sora när vi gjorde
hennes aldraförsta bekantskap, det vill säga i sän-
gen, bakom skärmen, med sinä tvenne hundar.
Dörren tili det lilla väggskåpet ofvanföre står öp-
pen; i nedra afdelningen se vi en silfverkanna
med look; denna fylld af fraggande öl hade nyss
blifvit inburen af Hedda Smitt, sora värit här en
tid. Sannolikt för att svalka sig hade hennes
nåd tömmt hälften deraf i första draget ty att
dömma efter den mörkröda anletsfärgen, var hon
mycket varm.

Hedda hade åter gätt ut. Straxt derpå hördes
nägon kornraa åkande; af hundarnas glada skäl-
lande fann vär fru, att det var «Matte,» sora kom
efter en eller par veckors frånvaro. Hon före-
satte sig att duktigt banna upp honom, raen hän
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hördes icke af. Otälig vorden, bultade honiväg-
gen som gränsade tili kökskaramarn; en piga koin:
tillfrägad, svarade denna att «hans nåd» "kömmit
hem, och lagt sig pa softan i farstukararaarn, att
raamsell Hedda, sedän hon först sörjt för att Hek-
tor och Diana, som värit med, fätt mat, mi iiöll pä
att koka fisk at hans nad, som ej ätit middag
ännu. Eöksan var på höängen.»

Ännn högre blossade rodnaden i fruns ansigte,
hon utbröt häftigt. «Jag anses då för en nolla i
mitt hus! Säg mamsell, att hon genastkoramer hit!»

Det dröjde likväl en stund, under hvilken frun
gjorde några fäfänga försök att resa sig. När
Hedda sluteligen kom, fick hon nppbära några
mindre vänskapliga förevitelser för «onödigt fjesk.»

«Ora jag» fortfor frun, «på din egen begäran
lemnar dig minä nycklar, för att gä i hushället,
när vi aro ailena, sä behöfver du väl icke fjeska
och göra dig tili för Matte ändä, sora har mig att
tacka för allt, hvad hän har, och hvad är tac-
ken derför ci Jo, si det, att hän flackar omkring
och förstör minä pengar, och lemnar mig ailena
här, med en sjukKg kropp, och bekymret för en
stor hushallning.» Hon måste upphöra för
att hemta andan.

Stucken af dessa förebräelser, trodde likväl
Hedda sig vända allting tili det bästa, när hon
leende anmärkte: «att ingen skulle anse henne
för sjuklig, hon sora hade den vackraste färg,
ocli såg ut som sjelfva helsan.» Men det var att
gjuta olja på elden.

o
«Nog tror jag, att både du och Matte gerna

såg mig aftynad och blek,» utbrast hon. «Hän
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hade då hopp att få gifta sig för tredje gången.
Menar du, att jag icke redan före vårt giftermäl
såg, lumi du gjorde dig tili för honora. Men
då skulle minä pengar betala lians skulder! Jag
ångrar ej mer minä synder, än att jag var en sa-
dan tok.»

Hedda skyndade ut, ocli frun somnade snart
från alltsamraans, sedän lion ännu engäng svalkat
sig med silfverkannans innehäll.

Läsaren inser lätt, att frun funnit allt större
smak för det spirituösa. Det härrörde af leds-
nad. Hon såg sig öfversedd af sin man och hans
slägt; tili det senare kunde vara skäl förhanden,
men icke tili svartsjnka, hvarken pä mannens eller
Heddas sida. Men denna sjukdom är alltid en
följd, när hnstrun är ett tiotal är äldre än raanneu.
Undantag kunna finnas, men sällsynta aro de.

Likväl är hon ej alltid sadan, vi mi skildrat
henne. Vissa mellantider är hon hra, det är, när
mannen är heraraa; ora lian då äfven har frem-
raande och roar sig, är det lion som spenderar.
Hon är då fru i huset, gästfri och munter. Men
far hän hort, återfaller hon i sitt förra lynne.

Hedda, som känner dessa periodiska anfall, far
hort på en tid, men kommer snart tillbaka.

Flere än en vinter, trifdes icke fru Bärendorf
på landet. Ehuru de raaste inskränka sig häde
tili mm och lefnadssätt, lefde de ändock i staden
om vintern. Soramaren tillbragtes på Johannes-
hof, i samma omgifning. Fröknarna Strutz hade
likväl ekonoraiska skäl att der gäspafram sin vinter,
och syntes vara verksammare än förr. Dertill
var «grannastanten» orsaken, menade Maja Stina,
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när lion kom ut med herrskapet om vären, och
såg det linnegarn fröknarne spunnit för husets
räkning.

Både lagmannen och hans fru hade sökt att
hålla sonen i godt minne hos Nordenskans och
hans älskvärda dotter; huru de lyckades fä vi
snart erfara. Hittills syntes den unga förhopp-
ningsfulle «löjtnanten» haft ringa framgång. Men
en händelse hade inträffat, och hans mor lofvade
försöka en mästerkupp!

Major Möllerstedt hade vandrat ali verldenes
väg. Vittjande sinä fiskbragder hade lian plum-
sat in på den svaga värisen, och dog i följd af
det kalla badet. Hän hade värit en beskedlig, men
inskränkt man, som genora ackord, uppnått kap-
tens grad i svensk tjenst; då lian tog afsked, fick
hän majors titel; gifte sig, och erhöll med sin
hustru det lilla Vestervik, lät henne styra bäst
hon gitte med hushåli och jordbruk, och öfverlera-
nade sig helt och hiilet åt sin passion för fiske,
som i motsats med andra passioner, har den
fördelen att vara importabel. De hade fisk för
eget behof, och kunde äfven föryttra hvarje är sä
mycket insaltad, att man derigenom betäckte an-
dra behofver. Fyra raska gossar, blefvo allt
som de vexte tili, föräldrarnes biträde. Den äld-
ste gick, emot sin mors önskan, in vid militären.
Fadren önskade att hän sora caput för familjen,
skulle hafva en titel. Sonen åter harraades öfver
att några af de sysslolösa, och öfvermodige gran-
narne benärande hans faders hus med: «fiskarfa-
miljen»; derföre antog lian tjenst. Snart fattade
hän tycke derför, och har likasora mängen annan
Finne, på denna hana gjort heder ät sin nation.



377

Föregående soramar hade friherrinnan Perl-
krans åter gjort ett besök på Johanneshof. Ma-
jorskan hade då det nöjet, och företrädet fram-
för R—ska familjen, att se tienne hos sig. Hon
fann stället både trefligt och väl odladt och näran-
de sedän ofta majorskan som ett exempel för hus-
mödrar. En blick i framtiden visar oss Emma som
en svärdotter, som träder i den driftiga hnsmo-
drens fotspär.

Nu lemne vi dessa flygtiga bekantskaper för att
draga kretsen närmare omkring de handlande per-
sonerne i värt lilla draraa.

Hvar och en, vi läre kanna under vandringen i
lifvet, har dock gerna en slags individualitd, åt-
minstone en egen uppfattning af lifvet; sitt eget
sätt att behandla andra. På vårt öde kuuna
de blott säilän inverka, men desto mera på vårt
tänkesätt, värt omdöme. För den reflekterande,
aro raenniskorna äfvenså olika tili sitt inre värde,
som yttre utseende.

heonna.
«Ach, om icke du skönheten såg

i lidandets stunder.
Aldrig du skönheten sett.»

Schiller.

Nu bedja vi läsaren följa oss tili kyrkbyn;
det är en eftermiddag i september, nägon tid ef-
ter sedän vi gjorde vära visiter. Befallningsman-
nens schäs står förespänd på gården. Sedän hän
är väl borta, inträda vi i hans boning. Salsdör-
ren står öppen tili förstugan, men vi se ingen;
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likväl höra vi bekanta röster; Hedda är äter hos
sin syster.

«Huni var det nu raed Leonna?» frägade Ma-
rie. «Hvad hai- hon för sig‘l» «Hon sofver», sva-
rade Hedda. «Hon har eljest skrifvit bäde i gär
och i dag. Det mäste vara rörande epistlar, ty
hennes ögon voro uppsvällda af gråt, närjagför-
de upp hennes middag, som nastan står orörd
ännu.»

Marie svarade icke. En välljudande barnröst
frågade nu: «Hvad är dettaför ettkort, sota mosterl
Jag har frägat mamma, men hon svarar ej; hon
hara laser, och har värit ond på Malla hela da-
gen.» Det senare sade barnet likväl i en slags
hviskande ton. Hedda svarade som vaniigt. «Det
är hjerterknekt, mitt liila gull; och om du spär,
betyder det en fästman.»

«Hedda!» ropade Marie med sträng röst, «kan
du icke lära Hiekan det som är godt, sä lät bli
att prägla i henne sädana dumheter! hvartill ha
de gagnat dig sjelf?»

Vi lerane systrarna att ordvexla, bäst de gitta,
för att uppsöka Leonna, som vi hört vara här;
varsarat och tyst gå vi nppför trapporna för att
ej väeka henne, och se oss nu ornfcring i rummet.
Läsaren känner ju vindskamraarn med utsigten ät
planen. Det är sig likt och likväl så olikt, raan
ser att det nu mera ständigt är bebodt. Nägra
af de möbler, som fordom sågos i hennes niin pä
Grönskog, äro nu här, dessutom en skrifpulpet,
som tillhört hennes far; klaffen är nedfälld, der
ligger ett saramanviket, raen ännu oförsegladt bref.
Genom det tunna postpappret ser raan de tätara-
derne, äfvensom spären af fällda tärar.
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Leonna slutnrar pä en läg hvilosäng; hvad hon
är blek, månne det är den svarta drägten som
gör henne sadan'? Ack nej, inan ser tydligt, att
antingen sjukdora, ellei- hjertgripande sorg, kan-
ske båda tillika, ändrat hennes ntseende och blekt
kinden. Yacker är hon likväl alltid; i värt tycke
kan hon mi tili och raed kalias skön. Förut lik-
nade hon en väl tecknad, med lefvande färger
målad kopla af ungdomsgudinnan, hvars späda
men behagligt rundade forraer, utmärkte helsa
och lif. Smälöjet lekte på dess läppar, skalken i
dess öga. Smä kärleksgudar tycktes leka i de
täcka groparne när hon log; och nu

tror raan, att det är ett raästerverk af den
forngrekiska mejseln, der konstnären i alabaster
försinnligat smärtan hos en vek och skön själ,
som förlorat det dyrbaraste hon haft pä jorden. ■—

Den bleka kinden stöddes af venstra handen,
hvars bländande livithet och afmagring var så
mycket mera synlig, som den vida svarta kläd-
ningsärmen nedsjunkit och blottade halfva armen.
Den högra handen lag tryckt mot hjertat, liksora för
att härnma dess oroliga klappande. Delängamör-
ka ögonhären glänste af nyss utgjutna tärar; en
lindrig ryckning i de bleka läpparna utvisade, att
hon insoinnat efter en stark sinnesrörelse.

Sof. sof, goda flicka, måtte sömnens hoida ge-
nius med sin valmodoft bringa frid ät ditt hjerta,
medan vi undersöka innehållet af det bref vi
omtalat:

Leonna tili 011 ili a.
«Först för nägra dagar sedän erhöll jag ditt

bref, men ansäg mig för svag att läsa det förut.
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ty vet, att jag värit sjuk, mycket sjuk. De säga
att jag haft blodstörtning. Yäl kände jag en
stickande smärta i mitt bröst jemte yrsel i mitt
hufvud, och trodde mig äfven se blod under de
förvirrade fantasier, soin följde den tili förtviflan
gränsande smärtan att förlora min älskade far; se-
dän jag förut var särad genom en föregående för-
lust, och
helt och hållet okunnig ora hvad din stackars
Leonna lidit, denna för henne olyckliga sommar.

pröfningens tid. Gud gifve att jag mätte blifva
bestående i hopp, kärlek och tro!

Öfvergifven af alla minä jordiska stöd, har jag
blott dig att meddela mig ät, och du är sä långt
borta. Likväl tyckte jag, när jag nägon gång
slumrade, att du sväfvade orakring mig, jag kän-
de fläkten af din andedrägt, när du tillhviskade
mig tröst och hopp, vaknad ur min dvala, var
den vackra synen försvunnen och rumraet tomt;
eller kom min svägerska ocli hennes syster, sora
gjorde mig frägor, eller föreställningar, som i
stället att trösta, upprefvo de ännu blödande så-
ren.

Förlät denna klagan! minä tankar halla sigjemnt
vid det närvarande, då jag först borde underrät-
ta dig ora det förflutna.

Det bref jag skref i slutet af Maj, sade dig
att ailt var i ordning på Löfsala, för att der mot-
taga min dyrbara raoderliga vän, men jag fick
straxt efter ett bref från Emma Bärendorf; hon
skref, att tanten, livars helsa, under denna vin-
ter värit ombytlig, ej fått läkarens tillstånd att
resa så läng väg. Jag tror mig äfven hafva sagt,
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att lion för sin helsa, kanhända äfven för Emraas
skull, flyttade med första vinterföret tili Helsing-
fors.

Emraas bref uttryckte mycken oro; ty ehuru
tanten ej beklagade sig, sägs tydligt, lumi lion
raed hvar dag blef mera kraftlös och affallen, och
garala Anna liade märkt, burn hennes fru sökte i
ali tysthet ställa allelianda i ordning, hvilket allt
lät förraoda att lion anade sitt närä slnt.

«Ilon bar sä ofta taiat ora dig dessa dagar»,
skref Emma. «Nu bar jag på hennes begäran
skrifvit mamma tili. Uppfyller hon tants önskan
ocb kommer hit, så afbemtar bon dig säkert, så
framt hon nemligen är på Jobanneshof; hvarom
icke, bör du öfvertala din pappa att lian följer
dig, eller förskatfar dig säkert ressällskap bit;
kora hara snart, derom ber din bekymrade Emma.»

Med bvilken längtan jag väntade fru Bärendorf,
inser du lätt, ty pappa kunde ej siitä sig ifrän
den nya tingsbyggningen, som lian ätagit sig, ochsom
skulle vara färdig tili hösten. Ändtligen kom hon,
Jeanette var med; hon brydde sig ingenting om
tantens sjukdom, litan var bara pickhägad att se
staden, der hennes äldsta bror nu vistades. Hän
bade sagt, att der var så muntert, att en teater-
trupp var i staden, o. m. s.

Nog var tant Perlkrans affallen, rnen glädjen
öfver vär ankomst lifvade benne, och aldrig kun-
de jag ana den förlust som så snart träffade mig
och Emma.

Dagen efter vår ankomst skulle man fira «Fre-
den;» redan tidigt om morgonen voro stadens
innevånare i rörelse. Det skulle bli stor parad,
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med musik pä torget, gudstjenst i kyrkan, der
Te Deurn skulle sjungas. Stor iniddag päßäd-
huset. Ora aftonen skidle ett «frispektakel» gifvas
på theatern.

Gudsfjensten var högtidlig, aidrig hade jag sett
så mycket folk tillsamraans, läktarne hotade att
faila ned. Ingen kirade med mera rörelse och
andakt instämma i lofsången: «O, Gud vi Jofva
Dig,» än jag. Kriget med dess fasor var förbi,
och Feodor lefver ocli skall återkomma! Så
jublade otaliga glädjeröster inom mig; hvarje ord
predikanten uttalade, fann väg tili mitt hjerta.
Hans hänföi -ande vältalighet lyfte själen pä trons
och hoppets vingar npp tili Den, sora styrer län-
der och rikens öden, för att föra dem och men-
niskorna tili det föresatta mälet.

Huru olika uppfattade ej de båda systrarne den-
na stund. Jag fälld-e ymniga tärar, Jeanette kim-
de knappt läta bli att skratta när hon säg mig
så upprörd.

Unge Bärendorf hade förskaffat oss biljetter tili
spektaklet. Ehuru det var ett för mig obe-
kant och efterlängtadt nöje, ville jag likväl vara
hemma hos tant, ty jag erfor af hennes Anna, att
hon värit mycket särare, medan vi voro i kyrkan,
men tant tillät det alldeles icke; sade sig mä myc-
ket bättre; hon vore endast raatt och önskade o-
störd hvila.

Efter aftal kom Bärendorf, med en af sinä kam-
rater, för att afhemta oss. Den förra höll sig så
uteslntande vid min sida, att de som mötte oss, o-
felbart ansägo oss för ett förlofvadt par, efter de
följde oss med iånga blickar.
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Jag hade föreställt mig theaterhuset stort och
Tackert, men vara herrar stannade framtör en gam-
ma!, grå, fdrfallen lada näräEsbo tullport, utanför
hviiken en hop folk skockat sig; jag ämnade just
fråga, hvad här var pä fårde, när de bädo oss
stiga in. Det var således Thalias ternpel i Hel-
singfors.

Vi hade vära platser på ländstolarne. Jag ha-
de bett att få sitta emellan fru Bärendorf och
Emma; det var raig lofvadt, men frun hade arran-
gerat sä, att jag väi hade Emma tili venster, men
hennes bror tili höger. Det misshagade mig stor-
iigen; men vi hade kömmit sent, och ett ombyte
af platser vore att väcka en allraän uppmärk-
samhet, sade hon; i detsamma uppdrogs äf-
ven ridån.

Erän theatern hörde jag det så länge saknade
tyska språket.

Det var en opera som gafs, «författad för till-
fället,» sade Bärendorf. Fredens gudinna, eller
genius, nedkora ur en sky, bland landtfolk af mån-
ga nationer, alla i olika klädedrägt. Hon förkun-
nade fred öfver hela Europa. Bravorop och
handklappningar genljödo rundt omkring mig.
Bland de första tyckte jag mig igenkänna en röst,
som så mänga gånger kömmit mitt hjerta att klap-
pa, vid kommandoropen under exercisen på vär
Stora pian, i den fordna glada tiden. Ovilkorligt
vände jag nu om mig och såg, två bänkrader hak-
oin oss, nägra officerare af högre rang, bland
dem Feodor. Ja det var hän. Jag kan än-
nu icke tvifla derpå; väl nägot förändrad, raeis
hans drag aro för djupt intryckta i mitt minne.
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lian säg ej mig, ochjag måste vända ora hufviidet,
ty den odrägligt sjelfkäre Bärendorf, som satt pä
den sidan, trodde förmodligen att jag velat se på
lionom, ty hän lade sin arin på ryggstödet bakom
mig och sade mig nägra af sinä vanliga plattheter.

Förspelet var slut, karlarne och äfven min pä-
hängsne granne, stormade ut i fria luften. Jag
egde nu frihet att se mig ora. Feodor var borta.

Jag fick Emma att byta piats, för att obehindradt
knnna se ditat, raen lian äterkorn ej mer.

Sedän gaf man «Petter den tredjes lifkusk;»
för raig var pjesen utan intresse, minä tankar voro
på annat häll.

När nu de andra, sedän de kömmit hem, pra-
tade ora hvad de sett bäde ntan och innan för
scenen, var jag tyst och förstämd, ett mäl för
Jeanettes skämt och sarkasmer. Jag lyssnade blott
om nägon skulle tala om Feodor, men hvem kän-
de honom 1131'“? O, om jag fått visa honom för
min vördnadsvärde vän! Dagen der-
på deltog jag ifrigt i de andras promenader
kring stadens gator och trädgårdar, sprang hera-
ma i kapp med Jeanette tili fönstren, blott någon
militär af hans hällning gick förbi raen allt
förgäfves.

Hade vår förbindelse stått på samma punkt
som förut, hade detta värit högst obetänksarnt
handladt, men mi hade jag min goda fars bifall.
Du vet att jag för honom upptäckt allt; då det
var mig omöjligt att dölja den oro som pressade
mitt hjerta, då jag med säkerhet visste att Feodor
värit med i striden mot fransoserne vid deras ut-
drifvande frän Moskwa, äfvensom sedermera vid
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Beresina. När jag sedän genom din goda man
fick säker underrättelse, att hän lefde och, utom
tvenne lindriga blessnrer, genoragått dessa eld-
prof, och dä var rned på segertäget tili Paris,
var pappas glädje nastan lika stor sora min egen,
och hän lofvade med öppna armar eraottaga ho-
nom sora sin son.

Ora några dagar skulle fru Bärendorf fara hera.
Hvad skulle jag göra‘? En bestämd aning sade
mig, att lian försvunnit härifrån för att fara tili
mig, men här qvarhölls jag af pligt och erkänsla.
Jag förtrodde mig mi sora alitid tili min andra
raor, för att låta henne bestämma mitt handlings-
sätt, sedän jag öfvertygat henne, att jag ej miss-
tagit mig ora personen. Se här hennes ord:
«Det vore illa af raig att afhålla dig från att träf-
fa den, sora har din fars bifall, men besinna sjelf
mitt barn, hvad verlden och verld kalla vi ju
de menniskor sora omgifva oss hvad de sknlle
tanka och säga, ora du genast vände hera, litan
att knnna nppgifva nägot skäl derför, när de ve-
ta, att du ärnat blifva hos mig en tid. Har din
Feodor rest för att se dig, träifar lian ju din far,
och fär genom honom veta hvar du vistas, och
då erhäiler du snart antingen bref, eller ett be-
sök af honom sjelf. Uuni välkoramen skall lian
icke blifva, ora jag finner honom värdig min Leon-
na! och jag, innan min svaga lifstrad brister, får
lägga ditt öde i en redlig mans hand.»

Jag blef qvar, lycklig att vara så älskad af
henne.

I anledning af freden tillställdes också en bal.
Vi blefvo alla bjudna, men hvarken Emma eller

Lconna. 13
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jag lato öfv.ertala oss att leinna den kara sjukliu-
gen. Jag ådrog mig derigenora lagmanskans Sto-
ra missnöje. Ilon syntes ega ett eget intresse att
bland fretnmande menniskor visa mig i sällskap
med sonen. Nog måtte lion hafva både sett och
hört, att lian aldrig kan blifva mig annat än lik-
giltig; ty jag bar aldrig sökt dölja detta.

Dagen före balen, raedan frnn och Jeanette
snodde omkring i bodarna, besökte sömraerskan
m. m., öfverfölls tantat en grym nerfkramp; adet-
ta är tredje gången,» sade Anna, «men så häftig
och långvarig var den ej förut.» Den efterträd-
des af sadan kraftlöshet, att hon ej förmådde ta-
la på halfva dagen; ögonen voro vältaliga ändä.

Dagen derpå syntes tant vara bättre, och da-
merna gingo på sin kara hai. När de voro bor-
ta, kallade hon mig och Emma tili sig, tackade
oss för vår harnsliga kärlek och tillgifvenhet, an-
befallte Emma åt min vänskap, talade sedän ora
den glädje, hon erfor att snart komma tili Allfa-
drens boning och der träffa de sinä. Derpå föli
hon i en djup och välgörande slummer och vak-
nade först, när midnatten var förbi. «Gå och
lägg er barn,» sade hon. «Gud låter mig nog
ännu en gång se solen.» Men vi väntade tills
iagraanskan kom från balen. Hon ville nu vara
hos sin tant, och jag lutade mig på en soffa i na-
sta rum med beslut att icke somaa, men gjorde
det ändä. Jag vaknade af ett sakta vidrörande.
Det var fru Bärendorf med förgrätna bgon. Hon
gaf mig ett tecken att följa sig. Den döeude låg
siiliä med samraanknäppta händer, läpparne rör-
des sakta, men intet ljud hördes. Ännu en gång
såg hon sig omkring, hennes sista ännu vältaian-
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de blick fick ja", sora höll den grätande Emma
i minä arraar. Efter ett djupt andetag var det
siat. Anna gick da ocli tilislöt sakta sin matmors
ögon. Det var den aflidnas egen önskan. Anna
hade tjenat hos henne närä trettio år. -

I vinter skall liennes lik föras tili Bärendorfska
familjegrafven vid vår kyrka; ora jag lefver får
jag gjuta tacksamhetens tärar pä liennes stoft!

Fjorton dagar hade jag värit borta, och min
far häpnade öfver mitt Ibrändrade utseende. An-
då lifvades jag af hoppet ora ett återseende, som
väl ej kunde ntplåna min saknad, mitt minne af
henne jag begret, men mildra smärtan och skän-
ka ett nytt ljuft hopp.

Pappa mäste för sitt byggnadsarbete vara 1
kyrkbyn, och tyckte att äfven jag här, genom för-
ströelse skulle mildra sorgen. Jag åter längtade
tili mitt lugna, sköna Grönskog. Men huru få nä-
gon underrättelse ora Feodor? Min far nämnde
honom icke; från tidigt ora raorgonen tili sent
ora qvällen upptagen med sitt arbetsfolk, såg jag
honom blott vid bordet och då voro sä raån-
ga närvarande. Hedda, som efter fadrens död vä-
rit hos sin syster, och den för sin språksarahet
bekanta fru Snabbeck, som redan kom dit innan
jag reste tili Helsingfors. Jag fick således ej va-
ra en stund allena med pappa.

Fredagen reste jag ensam hera tili Grönskog,
och pappa lofvade komina andra aftonen och dröja
öfver söndagen.
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Fortsättning:
Sedän jag användt gärdagen att skrifva hvad

du nu har läst, var jag trött bäde tili kropp ocli
själ; att jag i natt fick sofva, det liar gjort mig
godt, och jag viil nu ge dig en fortsättning, hvar-
till jag behöfver ali min styrka.

Ingen fremmande liade värit pä Grönskog un-
der den tid jag värit borta.

Pappa kom, rnen hän visste ingenting om Feo-
dor. «Du mäste ha misstagit dig,» sade hän; «om
Feodor inträifat under de tvä dagar jag och Pet-
ter reste tili Lovisa, hade hän väl afvaktat min
återkorast, eller snarare sökt mig här pä Grön-
skog, ty icke tror jag att hän så gerna ville straxt
träffa Petter, Antingen har du säledes sett ra-
sande, min flicka, eller ock kunna vi vänta honom
en af dagarna, hvera vet hvad lian haft i tjenste-
väg att uträtta i en annan del af Finland, innan lian
kunde komma hit tili oss.»

Detta föreföll mig äfven ganska sannolikt, eme-
dan jag sett honom i Helsingfors.

Söndagen egnade pappa helt och hället ät mig.
Aldrig hade jag sä insett hans kärlek, eller så
erkännt hans verkeligen goda hjerta, som under
denna för mig oförgätliga dag. Den gjorde hans
minne för mig mera dyrbart än alla de förflutna
åren. lian talade mycket om min framtid, och
önskade, att Feodor ville lägga in om afsked, pä
det jag ej skulle ietnna fddernehuset, åtminstone
medan lian sjelf lefde.

«Hvad har jag för glädje och tröst på min äl-
derdom, om jag mister dig,» sade lian. «Du har
»lltid värit mig en god kärleksfull dotter, och du
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har Jikväl att tacka mig för så litet. Jag vet ej
lumi det koramer sig, men jag har på en tid sett
mycket i ett helt annat Ijus än förr. Kanske jag,
sora far, bort handia helt annorlunda. Det var
Guds försyn, som förde friherrinnan hit för din
skidi, det inser jag nog. Välsignelse öfver hen-
nes stoft!»

«Af Petter har jag aldrig haft någon glädje,
och i hans hus finnes ingen trefnad. Jag tror
väl icke, att nägonsin en öppen träta ägt mm e-
mellan båda makarna, raen förhållandet dem e-
rnellan är icke godt. Petters lynne inom hus är
icke häftigt; hän går der och tiger, tills lian bry-
ter ut i stickord, öfver allt ting. Marie har na-
stan samma lynne, ty hon tiger ocksä, hvilket visst
mängen gäng är bra, men jag har ännu aldrig
hört lienne yttra ett godt, kärleksfullt ord, för att
mildra hans lynne. Det är något, somhvarjehu-
stru likväl borde göra. Marie aflägsnar sig, och
när man ändteligen får se henne igen, har hon
alltid gråtit, och det har jag ofta sett verka o-
behagligt på honom.»

«Marie och systern dra ocksä icke jerant. Stac-
kars den lilla flickan, som skall vexa npp bland
dessa stridiga elementer,» -

Så hade jag ännu aldrig hört pappa resonera.
Hän sade mig nu ocksä, att lian vid afskedet lof-
vat Feodor, att icke göra min framtid beroende
af Petters godtycke. «Derföre önskar jag, att den
raske gossen snart ville koraraa» yttrade lian.
Sedän tiilade lian liksom en plötslig tanke fallit
honom in: «kanske det vore bäst»
bröt meningen hastigt, steg upp, tog sin hatt och
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frägade, ora jag hade iust att komma med på en
promenad kring ägorna.

Tidigt om måndagsmorgonen for hän äter bort.
Hans tot beträdde aldrig raer Grönskogs ägor.
Tre dagar derefter blef jag efterskickad. O gud,
mitt hjerta vill annu brista vid minnet af den
syn, sora raötte mig -—■ min far, niin godelär,
hade aftonen förut blifvit iila sårad i hufvudet af
en från tiraren nedfallen hila.

Sä snart ban genora den i kyrkbyn lyckligtvis tiil-
handsvarande fältskärens skicklighet, återfått sans-
ningen, hade lian låtit pastori! uppsätta sin yttersta
vilja. Brukspatron Branden, biträdd af Petter, vore
minä förrayndare, raen ingendera hade rnakt att
öfvertala, längt mindre att tvinga mig tili nä-
got giftermål, eiler neka raig det jag sjelf fann
passande, sä framt detta hade pastorns bifall, ty
åt honom ensamt hade pappa förtrott niin kärlek
tili Feodor. O gud, huru rikt pä kärlek
var icke hans fadershjerta, sora under sinä svå-
ra plågor ty äfven hans ena ben hade i fallet
blifvit svårt skadadt raot en hvass Sten da
lian kun de med sadan oratanka sorja för min
framtid! Sedän jag koni, hade lian iikväl föga
redighet, men mig igenkände lian dock alltid! Så
länge det hos honom syntes en gnista af lif, up-
pehölls jag af den barnsliga kärlekens styrka, men
då hän drog det sista rosslande andedraget, var
det förbi med mig.

Riktigt medvetande erhöll jag först fyra veckor
derefter.

Min bror har jag icke sett sedän dess, och
Marie kommer nu mera säilän upp tili mig. Un-
der min sjukdom har hon dock visat mig oravård-
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nad, hon och Hedda ha tiirat om med att vaka.
Jag saknade och saknar ännu mycket min besked-
liga och ömsinta fru Palman; maa säger att hon
värit nödsakad att resa tili sin lieraort, raen hvar-
fiire, känner jag icke.»

Härmed sluta vi Leonnas länga bref.

Efter två raånader voro de i bästa ordning
hållna affärerna i sterbhuset utredda.

Grönskog var Leonnas efter mormodren, men
hennes far hade gjort stora förbättringar; denna
tiilökning i inkomster skulle gå bort, mendåhans
enskilta fdrraögenhet äfven skulle delas eraellan
henne och Petter, kunde hon lösa nt hans del i
Grönskog, sora nu skulle arrenderas bort. Hon
kunde tills vidare bo hos sin bror, der hon skul-
ie betala för sig.

Cranddn, hvars affärer voro på däliga fötter
en sak sora Nordenskans icke kände lemnade
ifrän sig bruksrörelsen på vissa år, och öfvertog
sjelf arrendet på Grönskog, straxt sedän boupp-
teckningen var gjord, (sora Petter högeligen på-
skyndade).

Den stackars gumman Palman, gret bittra tårar
när hon mäste lemna sin goda, trefliga befattning,
och ej fick vårda sin sjuka älskling.

Aterställd tili lielsan, var det likväl förbi med
Leonnas alltid sä glada lynne. Hon lefde sora en
fänge i brodrens hus. Hedda sökte väl på sitt
sätt att muntra upp henne; huru hon lyckades, få
vi se i det sora följer.
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Några dagar efter sedän hon skrifvit ofvanstä-
ende bref tili Ottilia, och bortskickat det; njöt
hon af det sorgliga nöjet att läsa igenom de bref,
hon tidtals fått af sin aflidna, moderliga vän, och
bittra tärar öfver liennes förlust vätte dem, när
Hedda kom in tili henne. Leonna samlade ihop
sinä papper och lade dem tillbaka i schatullet.

«Sitter du åter här och grubblar öfver sådant,
som icke raera kan hjelpas?» yttrade Hedda och
lutade sig efter ett pä golfvet nedfallet, i trekant
viket papper: «menar da jag icke känner igen
Schalinskys små «biljeduser?» Visserligen var det
stor skada, att den raska, hyggliga gossen skulle
blifva ihjelskjuten, och jag gret riktigt på dina
vägnar, när jag fick veta att hän var död; men
aldrig trodde jag, att du skulle sorja honom sä
länge! Du som är vacker och rik tili, har väl al-
drig kunnat vara litan fästmänner. För en tid se-
dän sade raan alldeles förvisst, att du var förlofvad
med unga Bärendorf, men icke ser det mi sä ut.»

«Hvad skola då andra, fattiga ilickor ta sig tili,
som mistä sinä fästmänner,» fortfor hon, när
Leonna icke svarade något; otror du icke att jag
har längt större orsak att sorja än dn, Leonna2
Jag var riktigt med ring förlofvad med Mollberg,
och om hän icke värit nödsakad att rymma bort
för skuld, hade jag om nägra veckor värit hans
hustru.»

«Efter min öfvertygelse var det raera lyckligt,
att det giftermälet icke blef af,» anmärkte Leon-
na. «Tänk, om lian sedän lemuat dig i fattigdora
med ett mindre hedradt namn efter sig!»

«Jag hade eraellertid värit gift, och mycket
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hade värit annorlunda än det mi är.» En sällsani
sinnesrörelse spordes i Heddas röst och anletsdrag.

Med deltagande frågade Leonna hvad det var,
som så npprördehenne; Hedda syntes nägra ögon-
blick strida med sig sjelf, sedän sade hon:

«Jag ville blott säga, att det finnes mängen,
som är olyckligare än du, kära Leonna, och sora
ändå söker kasta bort sorgen. Jag skall tala om
för dig hvad som händt en af minä bekanta, sä
fär du döraa sjelf.»

Hon fortfor; «Denna bekanta hade länge tyckt
om löjtnant Feodor Karlowitsch, som duvälkom-
mer ihåg, och var öfvertygad, att lian på sin si-
da äfven tyckte om henne, fast hän icke precist
sagt det! Men hon såg, att lian alltid sökte hen-
nes sällskap nä väl, nyss innan lian for bort
härifrän, träfFades de allena den stackars Hie-
kan blef olyeklig och mi har hon ej hört af
honom på mänga är.»

Nästan utan andedrägt hade Leonna åhört det-
ta. «Karlowitsch, säger du*? Feodor Karlowitsch?
Icke rådde lian derföre att hon tyckte ora ho-
nom, när lian icke besvarade hennes kärlek?»

«lian måste likväl hafva gjort det,» svarade
Hedda med ett fult skratt ät den andras enfald,
«eftersom lian blef far tili hennes barn!»

«Det är en afskyvärd osanning,» utbrast Leon-
na högt rodnande. «Huru har du lätit inbilla dig
sädanf?»

«Det är dagsens sanning! och jag kan nämna
dig den stackars flickans naran, om du lofvar att
aldrig tala ora det.» Leonna såg pä henne tvif-
lande, men teg.
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Hedda syntes besinna sig litet, och fortfor
sedän:

«Dn känner jii Lotta Ström? du har sett tien-
ne lios oss. Det är lion, och hennes olycka sked-
de sarnina afton sora dansen var tios Ingeniör
A —s och du så hnfvudstupa raaste fara tili din
sjuka mamma. Men för allt i verlden, sötaste, bä-
sta Leonna! tala aldrig om det för nägon raen-
niska. Jag biefve olycklig dä.»

Leonna kunde ej fatta, ej föreställa sig detta
som en möjiighet. Hon stirrade blott på Hedda,
raed handen tryckt raot det väldsamt klappande
hjertat; sluteligen fick hon luft: «men barnet?
sade du icke att hon liade ett barn?!»

«Jo, visst sade jag det, och för att öfvertyga
dig om sanningen, vill jag äfven säga, att du
mänga gånger, bäde kysst och smekt detta barn

med ett ord det är lilla Amalia.»
«Goda Hedda, du förvillar dig och talar gåtor

på gåtor! Iluru skulle Petter antagit sig Feo-
dors barn!!» Leonna var nuraera öfvertygad, att
Hedda antingen rent af yrade, eller på ett plumpt
sätt ville roa sig på liennes bekostnad.

«Petter vet ingalunda annat än att flickan är
hans egen, försäkrade Hedda. Äfven Marie kän-
ner icke, hvera sora är barnets fader. Du skall
likväl icke tro, att Marie gör det af medlidande
för raodren!» fortfor hon ifrigt. «Skulle ej hen-
nes egen fördel värit med i spelet, hade hon
nog lätit blifva alltihop. Hon som ej låtsar tro
nägra spädomar, trodde dock gumraan, som
skötte henne, att hon ej skulle fä tiera arfvingar,
och som liennes eget barn var svagt och dog,
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under det Petter var borta, föreslog gumman att
skaffa benne ett annatbarnistället,som ingen nägon-
sin skulle fråga efter. Detta var en rask flicka
och endast obetydligt äldre, ombytet gjordes
litan att nägon i luiset märkte det.»

Leonna hade ju sjelf anmärkt barnets förändrade
utseende; en skymt af sanning lag säledes i det
Hedda sagt.

«Än Lottas föräldrar?» frägade lion darrande.
«De hade ingen aning om någonting. Sä snart

Lotta märkte, burn det stod tili, reste lion hem-
ifrån. Föräldrarna trodde henne vara Jängt bor-
ta, när lion uppehöll sig i ali tysthet hos «Mickola
nior» här i kyrkbyn.

«Stackars föräldrar! men hvart gjorde Marie af
sitt barn soin dog?»

«På kyrkgärden finnes ju rum tillräckligt;» sva-
rade Hedda nied en lättsinnighet, soin kom Leon-
na att rysä. Utom dess var ju grafven öppen
för din mamma som bisattes i de samma dagar-
na; allt gick således lyckligt för sig och den lil-
la kom i familj e grafven tili.»

Utan att besvara Heddas sista anmärkning, satt
Leonna försänkt i dystra tankar; sluteligen sade
hon; «om detta allt är sanning, och ej en histo-
ria uppfunnen af nägon elak menniska, dä har
Marie, efter mitt begrepp, handlat högst orätt.
Hon drefs vai dertill af raedömkan för modren
och isynnerhet för det arina barnet, men hon be-
drager ju sin man, och stär i en falsk ställning
tili Här afbröts hon af Hedda, som ifrigt
försäkrade, att Marie hvarken brydde sig om den
ena, eller den andra, utan gjort det af egennytta
och högmod.
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«Du gör henne orätt, Hedda! det är omöjligt.»
«Du skall få höra, att det är raöjligt,» försäkra-

de Hedda. «Har hon ingen arfvinge efter sin
man, går hon miste ora hans förmögenhet, i fall
hän dör förut. Det var egennyttan. För det
andra kommer flickan att heta fröken; det är
h ö g m o de t.»

«Huru kan du tänka så däligt ora någon, och
isynnerhet ora din egen syster» sade Leonna fö-
rebrående. Derefter f oli hon i sä djupa tankar,
att hon ej hörde Heddas försvar; sluteligen frä-
gade hon häftigt: «men huru vet du allt detta*?
Huru känner du att Feodor är» I detsam-
raa skramlade det på dörrläset. Hedda lade fingret
på munnen, tili tecken af tystnad, och gick för
att släppa in lilla Amalia, sora kom för att helsa god
morgon på «tant Lona.»

«Ora du icke tror mig, sä se huru flickan lik-
nar sin far,» sade Hedda, i det hon ledde frara
harnet.

«Farfar sa’, att lilla Malla hade tant Lonas
gon» sade barnet oskyldigt.

Leonna utbröt i tårar, tryckte Hiekan tili sitt
bröst, och sade högtidligt, raed djup känsla: «Ja,
saliga ande af min älskade fader, du, sora säkert
frän din himinel, sora nu är din boning, skådar
ned pä oss i detta ögonblick jag vill uppfyl-
la en af dina sista önskningar här på Jonien, och
vara en mor för detta barn, sora du sä myeket
höll af. Dess föräldrar må vara hvilka soin
helst.»

Knappt hade hon littalat dessa ord, förrän Hed-
da näsiän konvulsiviskt orafattade henne och bar-
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net, tryckte en brännande kyss pä Leonnas hals,
och störtade högt gråtande ur rummet.

«Hvad felas moster, lilla tant?» frägade barnet;
«så der gör hon at mig också, och fär dä bannor
af mamma.»

Leonna svarade blott genom kyssar och smek-
ningar, och betraktade henne vemodigt. Hedda
har likväl rätt deruti att barnet liknar honom,
tänkte hon, det är hans lockiga här, hans höga
panna, hans näsa. Hon ihägkom Maries miss-
nöje vid hennes anraärkning om det nyfödda bar-
nets hastiga fbrändring; detta syntes bekräfta
hvad Hedda sagt; äfvensom den pätagliga, kalla
kansia, som röjde sig hos Marie i anseende tili
barnet, så ofta förvänat och sarat Leonnas kän-
slofulla hjerta.

Hedda undvek sedermera att trälfa Leonna en-
sam; om få dagar reste hon tili Hertola. Aldrig
orarörde Leonna denna sak för Ottilia; men i den
rainnesbok hon höll, skref hon följande tankar
och reflexioner:

Hedda har rätt, hviika förlnster jag lidit, hvil-
ka smärtande känslor stundom bestorma mitt hjer-
ta, är jag jemförelsevis mycket lycklig mot bar-
nets olyckliga moder. Ej för millioner ville jag
byta rainnen med henne.

-- Med vett och vilja har jag aldrig gjort mi-
nä föräldrar någon sorglig stund, och kan säle-
des med Jängtan och glädje motse deras möte i
en bättre verld.

Jag egde väl icke för mamma denna inner-
liga kärlek, sora bör vara bandet emellan barn
och föräldrar. Men Gud, och säkert nuraera äf-
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ven hon, känner huru ofta miit unga lijerta hade
telat öppna sig för henne, men det slöt sig aii-
tid för hennes synbara iikgiltighet.

Nu inser jag, att hon jemförd med raän-
ga andra var god, utan ali falskhet ocli förställ-
ning. Hennes liknöjdhet, eller snarare brist på
uppfattning af det, jag ansåg ädelt ocii godt, vo-
ro följder af en vanvärdad uppfostran.

När vi åter träffas, aro vi båda förädlade
och förenade genom en tr o, en kärlek, ett
ho p p!

Den arma Lotta! huru eländig är icke hon!
Huru mycken förställning, hyckleri och huru niån-
ga osanningar, har det väl icke kostat henne att
för föräldrar och syskon dölja sitt fel och dess
följder och orn detta gär an här i tiden, huru
går det, der allting uppenbaras.

Huru kan hon äfven här slå npp sinä ögon
mot andra oskyldigas blickar? Hvar dölja sig för
den Allestädes Närvarande*?

Hvarje skämt, hvarje framkastadt ord af hen-
nes omgifning, måste ju vara henne en förebrä-
else! Huru skall hon tanka på sitt barn, som
hon lemnat i freramande händer? Huru en gäng
möta dess blick inför Gud?

Hon har ej en enda stödjepnnkt att Intä sig
tili, o den arma! Kan hon tanka på fadren tili
sitt barn, utan att sjunka ned af blygselH

Sade icke Hedda, att hän aldrig talt med
Lotta om kärlek; hvad var det dä, som kom dem
att glömma heder och anständighet? Sinnlig-
het! ha, nu förstär jag detta ords mening,
för hvilket jag alltid haft en slags afsky



399

Men så raaste det värit, ty Feodor älskade hen-
ne icke, derpä är jag säker. Hän ångrade sig,
fördörade sig sjelf. Nu har jag äfven nyckeln
tiil hans gätfulla bref; lian skref det ja dagen ef-
icr den olyckliga aftonen.

Feodor! Hurn skola vi mötas'? Du är den
brottslige och likväl känner jag, att det blir jag,
sora skall biygas inför dig. Den oskyldiga kan
således äfven rned rodnad nedslä blicken, blott
af medvetande om något sora är orätt.

Så skref, så tänkte Leonna; så tänka hundra-
de af hennes kön, men tusende deremot gifvas,
som trarapa blygsarahet och sedolära under si-
nä fötter och likväl se de menniskor dristigt i
ansigtet, och förhäfva sig raed stolthet öfver dem.
De döfva samvetets röst raed falska förespeglin-
gar, och tro att ett namn, eller en högre
ständpunkt i lifvet berättiåar dem tiil att lefva
huru de vilja. Andra åter tanka: delta har händt
andra före mig, och jag blir ingalunda den sista.

Men vi älska att tro, det de likväl hafva stun-
der, då de gerna utbytte sin inbiilade herrlighet,
sin skenbara lycka, raot ett rent samvetes vitt-
nesbörd.

Långsamt försvinna sorgens dagar, men korn
efter korn rinner sanden i tidens tiraglas, som,
innan vi veta ordet af, mäste vändas om.

Leonna hade här icke mål för sin verksamhet;
och kände alltför väl att detta är raera förstö-
rande för bäde själ och kropp, än en sjukdoin.
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Ilon erböd Marie sitt biträde i hushållet, men an-
budet togs icke emot. Hon begärde arbete, men
äfven derpä fick lion ett nekande svar. Ilosten
gjorde längre proraenader omöjliga, här var hon
följd af nyfikna blickar kyrkbyn hade i det
närmaste erhållit utseende af en liten stad, ty
flere slags menniskor hade der slagit ned sinä
bopålar. O burn saknade hon cj sitt lugna,
trefliga Grönskog! Hennes gång sträckte sig
säledes blott tili kyrkogården; det föreföll henne
raången gång, sora äfven Feodor der slnmrat den
eviga sömnen.

Emma Bärendorf och hon vexlade någon gång
bref, när der gick bnd, men detta upphörde om-
sider, när modren erhöll ett bestämdt afslag på
sitt enträgna frieri för sonen.

Först i Decembcr erhöll Leonna bref frän Ot-
tilia, som svar på det hon sjelf skref i Septera-
ber. Orsaken tili detta för Leonna grymma dröjs-
mål var, att hennes bref, inneslutet nnder Majo-
rens knvert, ankommit på en tid, da hans fru da-
geligen väntade sin nedkorast. Det svarta lacket,
jemte tydliga spår af tårar, sade honora, att bref-
vet innehöll bedröfliga nyheter; skäl nog för en
älskande man, att ej lemna fram det, nnder så
kritiska förhålianden. Hon sknlle få det, när ali
fara var förbi, men lian nppsköt det dag från dag,
tili dess hän säg, att hennes oroliga väntan efter
bref från Leonna var lika skadlig.

Ottilias bref andades innerligt deltagande; hon
bekiagade att omständigheterna nn förbjödo hen-
ne liasta tili sin vän; likväl hoppades hon, att na-
sta somraar se denna önskan uppfylld.
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Majorens sista bref frän Feodor var dateradt
dagen efter drabbningen vid Leipzig den 6:te Ok-
tober förlidet år; men på officiel väg hade hän
under soramaren erfarit att Feodor, straxt efter
passagen öfver Rhen-strömmen den 23 December,
begärt och erhållit ett ars tjenstledighet för att
återställa sin helsa äfvensom «för
enskilta farailjeangelägenheter, som fordrade hans
personliga närvaro.» Majoren hade ej föreställt
sig annat, än att det var för att resa tili sinfäst-
rnö, och hade derföre ej velat förekomrna en an-
genära öfverraskning Nu lofvade lian upp-
bjuda alit för att skaffa henne säkra underrät-
telser.

Utan tvifvel önska vara läsare äfven veta, hvar-
före Feodor ej låtit höra af sig och vi lernna för-
densknll fragmenter nr de bref tili Alexander,
som datera sig efter hans sista skrifvelse tili
IvanolF.

«Du kallar mig, «krigets, lyckans och
kärlekens skötebarn» och du har rätt, åtrainsto-
ne i de tvenne första fallen. Det öfverstiger mi-
nä djerfvaste förhoppningar att vid trettiotvå är
innehafva öfverstelöjtnants grad, och hafva motta-
git sä många utraärkelser af min höge Kejsares
nåd, ännu mera: att se raig i besittning af en so-
lid förmögenhet, sora, när jag tar afsked nr tjen-
sten, tryggar mig och alla de rainas återstäende
dagar, om jag äfven icke erhåller något med min
tillkommande maka.

Du skall veta att jag är ende arfvingen tili ett her-
regods,i den af historieuoch skalder oratalta och be

Leonna. 13*
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sjungna sagorikaste nejd ty huru många minnen
lasta sig icke vid Rhenflodens stränder!

Af mitt förra bref känner du den entusiasra,
sonij allestädes mottog och ledsagade oss ge-
nom Tyskland; de sjuke och särade vårdades
af hjelpsamma, ja ofta af sköna händer.

Sluteligen raåste äfven jag duka under för ut-
ståndna mödor, och de af mig för ringa ansedda
blessyrer, dem jag någorlunda vårdslösat. Ett
feberanfall tvingade mig att stanna på denna si-
da ora Rhen, under det kararaterna framtägade
raot Paris. Hos ett beskedligt landtfolk vårdades
jag af en läkare från det närbelägna —g. En
dag, sedän febern ändteligen gifvit vika, och en-
dast efterlernnat en stark maktlöshet, kom min
doktor med anmodan från den gamla adelsman-
nen, under hvars herravälde detta lilla ställe hör-
de. Då denne hört, att jag var så tillfrisknad,
att jag utan fara kunde transporteras med en bär-
stol, önskade hän, att jag ville tillbringa den åter-
stäende tiden på slottet såsom det här be-
nämnes sjelf vore hän för gammal att komma
tili mig, och gerna ville lian lära kanna enaflan-
dets befriare, o. s. v.

Slottets ägare var icke ailenast en gammal man,
tryckt af ärens börda, utan äfven af sorgens; si-
nä tvenne tappre söner hade hän förlorat i be-
frielsekriget, och var nu ensam och öfvergifven,
«ensam i ett för honom fremmande slägte» enligt
hans eget yttrande. Bfter nägra dagar var jag i
ständ att gå omkring och bese rumiaen, och de-
xas märkvärdigheter.
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«Ni har ännu ej sett min helgedom,» sade gnb-
ben en dag, och förde mig in i ett kabinett, in-
nanför hans sängkamraare. Der visade hän mig
porträtten af sinä bäda söner, aftagna i Jielt un-
ga år; emelian dessa hängde familjens stamtafla.—

Ibland de der förekommande namnen igenkän-
de jag några, raed hvilka jag hört minä föräldrar
vara i skyldskap; da först erfor den gamle mitt
familjenaran, som hän väl äcke efterfrägat (likväi
trodde jag att hän hört det af läkaren). Titeln
och «Sie» göra här namnet umbärligt. Det kom
då i dagsljuset att hän var min aflidne faders
morbror. Godset hade lian i arf efter sin hustrn.
Hennes far, säsom utan manliga arfvingar, hade,
enligt det här antagna bniket, lemnat honom sitt
namn.

Af sin syster, som af ödet blifvit förd tili en
helt annan ort, hade hän ej hört nägot på män-
ga år. Ilon var redan död, när hän erfor, att
hon värit gift med en Ilariinghausen, att deras
son ingätt i rysk tjenst; dervid blef det, tills hän
nn sjelf barnlös, utan någon närskyld, ofta faliit
på den tanken att det kanhända ännu fanns nå-
gon, den hän knnde anse som anförvandt.

Om få dagar var ett testamente iippsatt i laga
form tili min fördel. Den gamle sökte öfvertaia
mig att ingä gifte med någon af den närboende
adelns döttrar. Men jag sade, att jag redan in-
gått en forbindelse med en flicka i Finland, Hau
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runkade väl smått på sitt gamla liufvutl, men var
för mycket man på sinä egna ord, för att icke
finna, att jag borde stå vid minä.

Med permission på ett år, ilar jag på lioppets
och kärlekens vingar tili min liuska flicka, raen
hvem gär i borgen, att lion ännu älskar mig? En
sädan flicka bar säkert haft mänga tillbedjare.
Det är en härd probersten att vara skild i fyra
år från en älskare, med hvilken hon hvarken är
bnnden genom föräldrarnas bifall eller annat vård-
tecken ty säga hvad raan vill, sä är den enkla-
ste ring ett magiskt band, som slingrar sig om-
kring en flickas lijerta af mig bar hon in-
genting.

Jag bör vara billig, äfven rättvis. Älskar Leon-
na mig ännu, sä är jag den lyckligaste under so-
len; raen skulle hon fäst sig vid en annan, eller
är hon mig trogen endast för sitt gifna löftes
skidi, och tycker mera ora en annan, dä älskar
jag henne för mycket att vara egoist; henneslugn
och lycka skulle då tillintetgöras af mig.

När jag anländt tili Finland, får du åter höra
af mig.»

Andra brefvet.
Helsingfors i Jimi 1814.

«Jag hitkom i går sjövägen från Hamburg.
Jag besökte der min mor, som bor med sin
syster på en liteu villa närä Aitona; deras siiliä
indragna lefnad bar skyddat dem för mängen fa-
ra i den nyss förflutna oroliga tiden.

Jag ville njuta af hennes öfverraskning, och be-
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rättade henne den lycka, sora händt mig, men det
var iikasora ora hon fruktade för den Aygtiga gn-
dinnans gåfvor. «Mängen har lik dig med snab-
ba steg gått uppför ärans och lyckans brartter,»
sade hon, «men nedstörtat tili sitt förra intet.
Derpå Annas högt nppsatta exempel.»

Här i H:fors tog jag logis på Rädhuskällaren;
den oformligt feta värdinnan förde mig i ett rum
innanför biljardsalen, med försäkran att alla an-
dra voro upptagnå, för bögtidligheten andra da-
gen. Freden skulle nu här Aras och jag beslöt
att dröja öfver en dag.

Jag skickade tili Kommendanten, major K*, för
att anraäla min ankomst och satte mig att anteck-
na nägot i min dagbok. Dörren tili yttre rum-
met stod halföppen, der var ingen när jag kom,
men snart inträdde nägra unga officerare, likväl
så att jag icke kunde se, men väl höra dem; an-
tingen voro de okunnige eller likgiltige, ora nä-
gon var i andra rumraet.

På markörens förfrågan ora de behagade spe-
la, eller reqvirera något, sade en af dem attj de
väntade pä löjtnant Bärendorf, sora bjudit dem
dit. Kyparen gick.

«Bärendorf skall ju vänta hit sin fästmö,» yttra-
de en.

«Sä säger hän åtminstone sjelf,» svarade en
annan skrattande.

«Är det alldeles afgjordt redan?» frågade för-
sta rösten.

«Annu icke,» svarade en tredje. «Det skall ef-
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ter hvad hän säger, afgöras hos en garamal här-
boende friherrinna (en slägtinge tili hans far), för
hvilken Hiekan har myeket förtroende. Hon kom-
mer hit i sällskap med hans mor och syster. Frie-
riet har varat i några år, men fastmannen liar jn
hittills endast värit underlöjtnant, och fadren lär
icke vilja ut med hemgiften, det är en rik flicka.»

Deras samtai afbröts genom ankomsten af en,
som de andra kallade Bärendorf. Pä vännernas
skämtsarama frågor, svarade hän, att hvarken hans
mor elier fästmö ännu vore komna, men väntades
hvarje ögonblick.

Nn koin min betjent tillbaka, jerate en ordo-
nans, som inbjöd raig på the? tili Kommendanten.
När jag gick genom yttre rummet, hade de unga
männerna grupperat sig omkring biljarden, och
jag visste ej hvem, som var fastmannen; ochhvad
angick det mig? Likväl hänför jag allt hvad jag
hör och ser pä min kärlek; är det aning eller
vidskepelse, som komraer raitt hjerta att klappa
af oro? Ju närmare jag nalkas mälet för min
resa, desto lifligare målar kärleken hennes bild,
men det är liksoin en mörk skugga ibland bort-
skymde den.

Du ser, käre Alexander, att den som ej frnktat
döden på slagfältet, kan blifva rädd för hjern-
spöken.

Jag hevistade paraden, afhörde TeDenm i sla-
dens kyrka, var en gäst vid den stora middagen
som gafs; och har nu beställt hästar tili klockan
half nio i afton, ty först vill jag se en liten till-
fällighetspjes, som gifves af ett tyskt teatersäll-
skap. Direktören och författaren i en person,
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träffade jag lios Koramendanten, och igenkände
nti honoin den i Dorpat sä omtyckte aktören
Gappraeyer. Hän syntes äfven der vara en ofta
sedd och välkommen gäst.

Nn får du ej höra af mig förrän mitt öde är
afgjordt.

Fovtsättning: «Aningar aro ej alltid ammsa-
gor, för mig iia de öfvergått i verklighet. Jag
trodde mig vara beredd pä motgäng, itien Leon-
nas förlust har djupt skakat min själ. Men
är det då ovcdersäglig visshet*? Min mellankomst
skidle kanhända gifvit allt en annan ntgång? Sä
talar egenkärleken. Min bältre kansia tystar den,
och frågar; bör icke Leonnas säilhet vara mig
kärare än min egen*?

Hvad har jag gjort att förtjena hennes trohet?
Lätit henne hela är sväfva i ovisshet om mitt ö-
de. När hon lärde kanna mig, hade hon ej sett
någon annan. Denne är hennes landsman, har
hennes fars bifall; hon stär i vänskapligt, förtro-
ligt förhällande tili hans slägtingar. Huru
mänga skäl att upphäfva ett obetänksamt gif-
vet löfte åt den fremraande krigaren, som hvar
dag gick döden tili raöte.

Sä talar mitt förnuft, och det vill jag Jyda, i
trots af hvad mitt upproriska hjerta äfven raå sä-
ga. Jag aflägsnar mig frän den ort, der hoppet ej
mera blomstrar.

Först måste jag likväl redogöra för dig, för mi-
nä upptäckter.

I varsta solhettan koin jag tili den gästgifvar-
gård, sora endast ligger några verst frän —kyr-
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ka. Der beslöt jag hvila ut nägra timmar, och
gick för att söka svalka; jag lade mig under nå-
gra skuggrika träd, och tillsade värdinnan att skic-
ka dit kaffe om en timme.

På den bestämda tiden kom en äldre qvinna
med en liten panna och tillbehör, sedän hon satt
detta ifrän sig i gräset, neg hon gäng efter gång,
med fråga ora jag ickc kände igen henne.

Hon sade sig likväl «genast kännt igen löjtnant
Karlowitsch, när hän talade vid hennes syster
gästgifverskan (der hon bodde, och hvars barn
skulle få ärfva det lilla hon kunnat skrapa i-
hop.)»

Under detta prat kände jag igen en sora for-
dom tjenat i Smittska luiset, och under min tid
der gick sora hjelpreda. Fastän denna menniska
alltid förekom mig motbjudande, var hon likväl en
bekant, af den jag kunde få höra talas om andra
bekanta.

Ömsora titulerande mig för major, löjtnant och
öfverste, berättade hon att herr Sraitt var död
och lemnat bara skuld efter sig, att Hedda var
ännu ogift, ehuru det var sagdt att hon skulle
gifta sig med en kopraan (men hän rymde för
skuld).

«Kuru lefver verlden med unga fru Norden-
skans*?» frägade jag, för att nalkas mitt mål.

«Hvad skulle henne fattas, sora sitter i fullt
ho. Likväl lär hon nog räkna bitarne åt systern,
sora mäste lefva hos henne på näder.»

«Madamen lär icke veta, huru Grönskog-herr-
skapet mår?» frågade jag sä likgiltigt jag kunde.
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aAb jo, det vet jag visst, ty min systerdotter
tjenar der, hon var hemma pingstdagen; de må
alla bra!»

«Fröken är väl längesedan gift »

«Icke ännu, raen nog lär det snart bära af, ty
der är ett faseligt bråk med fina lärfts- och dräll-
väfnader, och fröken syr grann hålsöm. Flickan
som tjenat der nu i fjerde året, bar alltid tyckt,
att fröken haft nägon hjertesorg, när hon satt så
der ensam om vinteraftnarna; raen i vinterväras
fick hon ett bref, som hon läste för hans nåd,
sade flickan, och derefter blef fröken sä glad och
munter som fisken i vattnet, och så började det
bråkas med väfvar. Men nu skulle hon resa tili
en friherrinna, der hon mest alltid är om sora-
varaa.»

Huru ofullständiga dessa notiser äfven voro,
sade de mig likväl, att jag var glörad; af mig ha-
de hon ej fått något bref, som kunnat göra hen-
ne sä glad. Icke heller har jag på år och dag
skrifvit tili Ivanoff. Likväl ville jag söka närma-
re upplysning, men huru erhålla den?

Jag begaf mig tili fots de tre återstående ver-
sten, och gjorde en omväg tili den lilla backstu-
gan, du kanske hört mig omtala. Der satt utan-
lås för dörren; bekymrad vände jag om sarama
väg; närä landsvägen läg en bergsklack, hvarifrån
man har god utsigt öfver nejden. Jag riktade
min goda kikare på de föremål, som för mig in-
neburo så många minnen.

Planen, der Schalinsky och jagtillbragt sä män-
ga muntra, men ocksä många tröttsamma stun-
der, var öde, endast några barn lekte der; i ett
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öppet fönster af det välbekanta huset satt ett
fruntimmer sysseisatt med sömnad, förmodligen
frun i huset. Jag kunde ej se dess ansigte, der
stod äfven en liten flicka; förmodligen Petters
barn.

Nu koni en ensam iildre fru äkande pä
vägen, anletsdragen voro mig bekanta. Jag hade
ofta sett henne hos Smitts; en bättre nyhetskrä-
merska kunde jag aldrig finna. Jag gick derföre
emot henne, och gaf mig tillkänna.

Jag sade mig vara stadd pä en resa tili H:fors,
ville, under det hästarne hvilade, se mig litet om-
kring, der jag, som hon vai mindes, för några år
sedän tillbragt en sommar, men att min tid dere-
mot var så inskränkt, att jag ej hann göra några
visiter.

«Befallningsman Nordenskans är icke hemma,»
sade hon med ett visst uttryck, som visade att
vår fordna osäraja ej var henne obekant. «Hän
reste i dag med sin far tili Lovisa, och väntas ej
hem förrän i raorgon qväll. Hans fru tar icke
gerna emot visiter, när hän är borta. Men ef-
ter majoreu far tili H:fors, kan ni der träffa frö-
ken Nordenskans, om majoren söker upp friher-
rinnan Perlkrans.

«Förmodeligen en slägtinge tili fröken 1?» frä-
gade jag.

«Annu icke, men det hlir vai sä. En närä släg-
tinge tili friherrinnan friar tili frökcn. Man har
redan glunkat derom i fyra år, men nu blir det
väl snart af, ty när jag bryr garale Nordenskans,
att hän snart fär hålla bröllop åt sin vackra dot-
ter, ber hän mig laga mig i ordning att dansa ut
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bruden och skrattar sä godt; och när lagraanskan
Bärendorf (ser du der min aning) var här, för
att afhemta fröken, vägade jag kasta fram nägra
ord, ora den lycka hennes herr son gjorde, och
ehnru hon eljest är något högfärdig af sig, upp-
togs mitt skärat ganska nädigt.»

Jag hade hört nog. Innan jag skiijdes frän
henne, bad jag frun förtiga, att hon sett mig här.
Ehuru hon syntes något förundrad deröfver, gaf
hon sitt löfte, och derpå kan jag lita; ty så, stor
pratmakerska lion äfven är, så bryter hon det
icke; hvad hon eljest ser, hör och gissar, derom
disponerar hennes tunga.

Jag reste genom Lovisa tili Borgå, jag ömsom
önskade och fruktade ett möte raed Leonnas far;
slumpen skulle fä råda. Jag träffade honom icke.

En sjölägenbet var tili Kronstadt; derifrän skrif-
ver jag detta; gerna skulle jag besöka min vän
Ivanoff och hans älskvärda fru, men jag vili icke,
att deras vänskap skall inverka på Leonnas be-
slut. Jag återvänder tili min mor, för att jem-
te henne resa tili min garala slägtinge, sora otåligt
väntar mig.

När jag leranade Suomis Strand, var det liksoin
en röst skulle sagt mig, att detta ej skedde för
alltid; men välkomstbägaren måste dä räckas
mig, aotingen af kärlekens hand, eller också vara
fylld med Lethes vatten.»

Leonna framlefde sin vinter i dyster stillhet;
utom vid mältidstimmarna, var hon i sitt eget
rum; någongäng deltog hon likväl, raera af artig-
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het än af böjeise, i de få fruntimmerssällskap, som
uragingos hos hennes svägerska. De bestodo af
den gamla pastorskan och nägongång fru Bran-
dyn. För henne fattade Leonna allt mera vän-
skap, men Marie syntes ej dela detta tycke och
besvarade aldrig hennes besök. Utom dessa bå-
da, var det en enkefru med sin ogifta syster, och
sin trettioåriga äfven ogifta dotter, som redan för
tre år sedän hyrt sig in der i kyrkbyu. Alla tre
voro ntan ali yttre och inre bildning, och af en
devotion, som gränsade närä det löjliga; de ut-
märkte sig säväl genom sin klädedrägt, som genom
en obehaglig släpande röst, när de talade.

Marie hade gjort deras bekantskap nti de, af
hennes man sä föraktligt omnämnde, Hasebergska
sammankomsterna. Sjelfva höllo de äfven ett slags
föreläsningar herama hos sig. Petter taide dem
icke; endast då lian var frånvarande besökte de
hans fru.

Att Leonna hvarken hade nöje eller uppbyggel-
se i deras sällskap, inses lätt.

Hon vördade religionens höga sanningar, älska-
de dess milda, försoningsrika lära och dess kär-
leksfulla anda, hvarmed den tröstar, helar eller
lindrar plågan af alla de sår, som blöda af jor-
diska smärtor, och bar med hvarje dag, af inner-
sta hjerta, fram sitt tacksamhetsoffer; men hon
gjorde icke detta tili ett skädespel.

Det förekom henne vedervärdigt, att de, som
sade sig jemt bära Gud i sitt hjerta, vanhelgade
sinä läppar med att jemt tala om djefvulen och
satan, och hclfvetet; och att de, hvars dagar sa-
des förflyta i ånger och ruelse öfver egna synder..
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skarpt och kärlekslöst fördömde andras minsta för-
seelser, och predikade bot och bättring för andra,
då de syntes hafva nog med att bättra och afbe-
dja egoa fel.

Förhållandet ernellan hennes bror och sväger-
ska, antog äfven ett allt mera hotande lynne: var
Petter hemma, hvilket nuraera säilän var händel-
sen, var lian dyster och siliten inom sig, eller
ock knotande och bitter. Dock förställde hän
sig skickligt nog i frernmande folks närvaro. Hon,
å sin sida, uppfyllde sinä husmoderliga pligter
utan nöje, ty hon hörde ej ett väniigt eller ett
tacksarat ord. Hon undvek honom äfven synbar-
ligen. Reste lian bort, gret hon och inneslöt sig
med sinä andaktsböcker, eller sökte hon de tre
antvaldas» umgänge. Den lilla Amalia försummade
hon nastan helt och hället.

Det fattades Leonna länge mod att uttala sin
önskan att åtaga sig barnet, men julaftonen kom;
brodrens lynne syntes vara bättre stämdt, än van-
Hgt. Den lilla Hiekan smog sig kärleksfullt intili
Leonna, som sökte glädja det snälla barnet genom
smä gåfvor; då vägade hon be sin bror och svä-
gerska, tilläta att Amalias lilla säng skulle få kom-
ma upp i hennes rura, och att hon hädanefter lin-
ge sorja för barnets smä behof, äfvensom lära
henne hvad dess späda ålder kunde fatta.

«Du tror säledes att jag icke kommer ut der-
med?» frägade svägerskan, med iskall ton och o-
gillande blick.

«Sä bör du icke upptaga min anhållan, goda
Marie!» svarade Leonna hjertligt. «Du har myc-
ket annat att sköta, som upptager din tid: mig
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felas sysselsättning och förströelse; och som jag
håller af barnet, kan du tryggt lemua henne åt
mig.»

«Leonna har rätt i det hon säger,» anmärkte
Petter, som, med ett eget uttryck i sitt ansigte,
åhört deras ömsesidiga yttrande. «Jag tackar dig
systeri Lemua du flickan tili Leonna, kara Marie!
ty hvem vet huru länge» Här afbröt hau
tvärt, gick några slag af och an i rummet, blef
sedän stäende framför sin syster, och frågade
med en skämtsam uppsyn, som likväl förekom hen-
ne tvungen: «tilltror du dig kuuna uppfylla detta
löfte, äfven om du gifter dig‘?»

Öfverraskad, men litan minsta tvekan, svarade
Leonna ett bestämdt j a och lade sin hand i hans.
Hän tryckte den för första och sista gången.

Nu var lifvet ej mera sä tomt och ändamäls-
löst som förut, tyckte Leonna. Barnet slöt sig
med innerlig kärlek och förtroende tili sin unga
fostermor, som fann sig rikeligen belönad.

Feodors anletsdrag utvecklade sig med hvar
dag, och hela stunder kunde hon stå med en ve-
modig, ljuf kansia och se pä det sofvande barnet.
«Hvad hän felat mot Gud och mig,» (tänkte hon)
«har lian säkert ängrat och försonat genom män-
ga goda gerningar. Jag har längesedan förlåtit
honom. Detta barn, det enda synliga minne
efter honom, skall alltid vara mig lika kärt som
nu. Om vi återse hvarandra, antingen här eller
deruppe, skall intet ord, ingen förebräende blicfc
säga honom, hvad jag för hans blick lidit.»

Våren nalkades. Jorden aflade sin svepnings-
skrud; de gråa skyarne skingrades, himleas blå..
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och åkerfältens vackra grönafärg, lifvade lefnads-
lusten hos hvarje vasen; äfven i vår Leonnas
lijerta hade smärtans storm rasat ut, och dynin-
garna smäningom lagt sig. Ilon hade insett att
idisiandet af den sorg, en outransaklig Försyn
pålägger, är ovärdigt en kristen, och heslöt att
kraftigt höja sig öfver den. Hurn saknade hon
ej trädgården vid Grönskog, der hon haft en
röriig och angenäm verksamhet. Här fanns ingen
slags anläggning. Hon framkastade nägra ord om
nyttan af en kryddgård för hushällets behof, och
om det nöjet hon deraf skulle njuta • men Pet-
ter svarade kort: «sädant der förstär jag mig ic-
ke pä, ochi soin jag förmodar, Marie icke heller.
Henna soinmar kommer att hli afgörande i män-
ga fall, och med strunt befattar jag mig icke;
grönsaker och rötter fas ifrän Grönskog för
betalning det förstås, och dermed punkt.»

Leonna fästade sig ej vid nttrycket om den
«afgörande sommaren,') otan fimderade, hvar hon
nu skulle göra af med de syrener och rosentel-
ningar fru Granden lofvat skicka henne från
Grönskog. Sluteligen heslöt hon att plantera dem
vid föräldrarnas graf.

Detta var dock ej sä lätt att verkställa; hoa
hehöfde biträde, och så väl brodrens dreng, som
ett par andra karlar, hon anlitade, voro bäde för
lata och vidskepliga, de sade: att för sådana
barnsligheter störde de icke de dödas hvila, «ty
de kunde börja gå igen.» Äfven trodde man, att
«prestfar» ej skulle tililtä sådant m. m.

Ledsen genom deras motsägelser, vandrade
Leonna tili prestgården, för att höra hvad pastora
skulle säga derom.
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Ännu på ett betydligt afstånd från boningshu-
set, iippfattade hennes öra ett besynnerligt sur-
rande ocb gällande ljud, som tilltog allt mer
och mer.

Pastorskan hade hvad man på landet kaliar:
spinntalko, och hela traktens «snälla spinner-
skor» voro samlade, för att sno ihop inslag tili
en lärftväf; pastorskan satt sjelf och härflade
garnet.

Leonna bad henne icke läta störa sig, ty hon
ville endast tala några ord raed pastorn, som ock-
sä genast koni ut ur sin «studerkammare.»

Leonna framställde sin önskan, med förfrågan
om det lät sig göra. Pastorn funderade enstund:
«Nä, hvarföre icke det!» sade hän sedän. «Väl
bar det icke ännu värit brukligt här hos oss på
landet, och fröken bör således ej undra på fol-
kets prat; men har fröken mod att vara den för-
sta, ta nog andra exerapel deraf. Blommor på
grafven säga de efterlefvande bäst, att «allt kött
är ho, som en liten tid blomstrar och sedän för-
svinner.»

Nyfikna, hade alla de spinnande lätit foten hvi-
la pä trampen, för att lyssna på prestens svar;
det skulle afgöra saken, menade guramorna. Men
«backstugu Greta Lisa», hon steg fram: «Icke
skall vär nådi fröken passa på att tala vid nån
annan än min Gustaf. Pian har ofta taiat om
huru hjertans vackert det är pä utländska kyrko-
gårdar, sora se ut som de raraste trädgårdar.
Fröken säger hara huru hon vill ha det.»

Nöjd vände Leonna hem; pastorn tog hatt och
käpp och följde henne ett stycke på vägen. När
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lian såg sig kunna vara obemärkt, stannade hän
och sade, att hän länge önskat tala rned lienne
allena, bad henne hysa förtroende tili sin fars
garnle vän, och säga om hon nyligen hört något
I’rän sin «fästman.»

Leonnas nekande svar kom gubben att tro, det
hon raisstrodde honom.

«Fröken Leonna kan lita pä mig» sade hän,
«ingen själ, ej engäng min hustru, har minsta a-
ning om hvad bror Nordenskans anförtrodde mig
i sin dödsstund, utom det att hän gaf mig rättig-
het att stadfästa det vai hans dotter sjelf gjor-
de, säframt jag ansäg det hederligt. Härtills har
min inblandning i edra angelägenheter ej värit af
nöden; men mi känner jag af säker hand, att be-
fallningsmannen gifvit koraraissarien Renner löfte
om sin unga systers hand och förmögenhet; men
detta skall ej ske, så länge minä gamla ögon «ro
öppna.»

«Herr pastorns vänskap för mig öfverdrifver
saken,» svarade Leonna ieende; «huru kan väl ett
sådant förslag falla Petter in? Renner ser nt
som en fogelskrärama, med sitt rödfnasiga ansig-
te; dessutom liar lian döttrar nastan så gamla
som jag, och ryktet talar intet godt om honom,
livarken som maa eller far.»

«Visst låter det otroligt, men er bror är skyl-
dig honom en stor summa; den kräfver hän nu
ut. Befallningsman har vändt sig tili Branden,
för att lana penningar af ert arf, men fätt afslag.»

«Jag är både förskräckt och förvånad. Hnru
kan Petter sitta i skuld? Hän har ja sin lön,

Leonna, 14
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och kan göra sig sportlar utomdess; och arfvet
efter pappa var betydiigt nog. lian lefver ju
utomdess ganska inskränkt i sitt hus.»

«Men hvem vet, liur det sker iitom hus?» in-
vände pastorn; «utomdess har hau vanvårdat sin
tjenst, hvarom klagomäl vedan hördes vid vårtin-
get. Och hvem kan beräkna de förluster den
gör, som beherrskas af spelsjukan? ty att lian är
spelare, är ingen hemlighet mer. Jag sknlle ej
stört min lilla fröken i sin lyckliga oknnnighet,
men jag är rädd för följderna. Tala med det
aldraförsta sjelf vid Brandtin, och neka honom
att ge ifrån sig nägra penningar; och hvad det
påtänkta giftex-raälet med llenner angär, så» •-

«blir deraf ingenting,» inföll Leonna, «äfven
om det vore anständigare och fördelaktigare än
detta. Det är väl sannt, att jag på läng tid ej
hört af Feodor, men jag vet genora major Iva-
nolf, att hän lefver, och åter deltager i kriget.
Men om jag också aldrig återser honom här
nå väl då lefver jag för aterseendet i en
bättre verld.»

«Men qvinnans bestämmelse som maka och
moder?»

«Den första tror jag mig nppfylla genom min
trohet mot honom, den andra derigenom att jag
åtagit mig alla en moders pligter för lilla Amalia.»

«Gud välsigne detta ert förehafvande! Fröken
nppfyller en af minä varraaste önskningar, svara-
de pastorn rörd. Flickans mor synes mig för
sträng, ora icke kali, för detta veka barnahjerta.
I morgon helsar jag på Branddn, och skall söka
uträtta allt tili det bästa.» De gingo hvar hem tili sig.
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Leonna var ej utan den erfarenhet, ti förvärf-
va genom böcker och umgänget med menniskor,
raen hon kunde ej tro 5 icke fatta, att egennyt-
tan, denna i liennes tanke så låga passion,
som iitesluter hvarje bättre kansia, skulie in-
tagit brodrens sinne tili den grad, att hän ville
sätta hela hennes jordiska välfärd pä spel. Ack,
hon kände så litet huru passionerna kunna urarta,
om de hejdlöst fä rasa,

Ofta besökte hon sin hoppgifvande plantering;
ätfoljd af lilla Amalia, satt hon ofta pä fotställ-
ningen af Bärendorfska grafvården, som läg närä
bredvid den, som tillhörde hennes egen slägt.
Här berättade hon för barnet om den goda fri-
herrinnan Perlkrans, hvars stoft mi äfven hvilade
här, och sökte att inplanta hos Hiekan vördnad
och kärlek för Gud och menniskor. Hon talade
om farfadren, och huru glad hän skulie blifva, om
Amalia vore lydig och god, ty då fick hän äterse
henne som en engel hos Gud.

Frän en dylik promenad kom hon en afton.
Petters schäs på gården sade henne att hän var
hemkoraraen, efter att hafva värit borta i flere
dagar.

Marie mötte Leonna i förstugan, hon syntes
blek och upprörd; genom den öppna salsdörrn
säg hon brodren med länga steg mätä rummet.
I förraodan att nugon huslig tvist värit ä färde,
skyndade hon med barnet på sitt rum; men
knappt hade hon lagt bort hatt och schal, förrän
Petter steg in.

Att hän kom in tili henne, var nägot så ovan-
ligt, att hon nastan begynte darra.
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Aftonsolen kastade sitt rosenskimmer på alla
föremäl, men ändå var Petters ansigte gulblekt,
uttrycket hemskt, och ögonen rödsprängda, med
en mörkröd rand oinkring följder af vid sus
och dus genomvakade nätter.

Hän anslog en tillkonstlad, skämtande ton, som
småningom fick en ansträngning af bitterhet. Hän
nrsäktade sitt besök genom nnderrättelsen, att
lian kom i egenskap af «talman» tili systern. Hän
hade skäl att förmoda, det hon redan borde vara
raätt på det ensamma lifvet, och sinä besynnerli-
ga Tisiter hos de döda, sade hän; det vore hög
tid att tanka på de lefvande, och lefva sjelf
det ville säga: taga sig en man, komina ut i verl-
den, se sig ora der och föra en stat, svarande
raot den förmögenhet, hon medförde.»

Stum, hade hon åhört denna bekräftelse på
hvad pastorn sagt. Petter fortfor nppmuntrad
af hennes tystnad: «Den man sora passar dig bäst,
är öfverkommissarien Renner; lian är väl icke
alldeles nng, raen ocksä icke gammal, nägra och
fyratio ungefärligen. Hän nmgås ide bästa Ini-
sen, bäde på landet och iLovisa; hans döttrar be-
höfva en mor, sora för dem omkring för att roa
sig, ty Renner är ingen gnidare.»

Så ungefär fiillo Petters ord; hon, som kände
hans häftighet, hade låtit honom tala tili punkt;
men då hon säg, att hän väntade svar, sade hon,
att ora detta raot hennes förmodan vore hans all-
var, gaf hon herr Renner ett tacksamt, men be-
stäradt nej; aldrig gifte hon sig raot sin böjelse,
och aldraminst, der den ringaste egennytta kom
med i spelet.



421

Petter utfor mi häftigt mot «romangriller» och
sentimentala «därskaper;» men stillade sig och
sökte ännu öfvertala henne att antaga detta till-
bud. Dä lion saktmodigt erinrade honom fadrens
yttersta vilja, och hans eget i vittnens närvaro
gjorda löfte, teg hän förbittrad; gick fram och
åter i synbar strid raed sig sjelf, och sade slute-
ligen med ansträngning att synas lugn:

«Min önskan att du skulle antaga Renners an-
bud, härledde sig af broderlig välmening, men
jag bar äfven en bön tili dig, afslå icke den.
Läna mig 3000 Rdr af ditt arf. Jag är skyldig,
och bar satt min heder i pant att betala dem om
tvenne dagar.»

«Kuru kan jag göra det, goda Petter?» svara-
de Leonna saktmodigt. «Du känner ganska vai,
att jag ej disponerar nägra penningar; ej för mi-
nä egna bebof bar jag fått någon handkassa,
som Jikväl ej vore mer än billigt.»

En liten rodnad syntes på den bleka kinden
var det blygsel? Sedän sade ban: «Du beböf-
ver blott ge mig en anvisning på Branden, som
jag skall diktera.»

Med stigande ovilja mot brodrens lägsinthet,
som mi visade sig i bjert dager, svarade hon lik-
väl med antagen likgiltighet; «Jag gör ingenting utan
att först rädgöra raed Brande“n och vår gode pa-
stor, som pappa sjelf utsett tili minä stöd; likväl
lofvar jag att göra allt hvad jag kan, om jag i
morgon får bäst af dig för att fara tili Grönskog
och tala vid berr Branden ora saken.»

Hennes lugna utseende bedrog Petter; hän nöj-
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de sig med detta löfte; klockan sex lofvade hän
att hästen skulle stä för dörren.

Detta var ett bekyramer af okänd art för Leon-
na; ovan att handtera penningar, ansåg hon 3000
Rdr for en betydande summa; men hade ändä
gerna dermed köpt sig fri för vidare prejningar,
ty hon insåg nog att hon aldrig skulle få dein
tillbaka.

En obestämd oro höll henne vaken raer än half-
va natten, ty hon hörde hnru Petter var i oupp-
höidig rörelse; hän gick ut och in genom nim-
inen; läste upp sin skrifpulpet, för att om få ö-
gonblick äter slå igen den. En obeskrifligt
heinsk kansia intog härvid Leonna. Ilon bekla-
gade af innersta hjerta den hustru, som är utsatt
för en man med ett sädant retligt och svårt lyn-
ne. Likväl liörde lion intet ord vexlas emellan
honom och Marie, soin säkert, tänkte hon, valt
det kloka partiet och lätsar sofva.

När de första Ijnsa flammor förebud tili den
nppgående solen syntes i östern, somnade hon af
trötthet, men vaknade förskräckt af ett bultande
pä sin dörr. Det var Petter, som manade henne
tili afresan. Hon säg på sin klocka, den var fem.

«O Gud, hvilka fnrier raaste ej rasa inom hän
bröst, tänkte hon, de lemna ju honom hvarkei
rast eller ro! Tänk om jag nu koramer hemfräi
Grönskog, litan den begärda summan; huru blir ja,
då emottagen af honom*? Ora ocksä min förmyn
dare tillåter mig uppoffra denna summa, är det di
sagdt att den genast är tillhands.»

«O, om jag för alltid kunde lemua detta hus h
Denna tanke förvandlades snart tili en fix idd.

Inom få ögonblick hade hon inknutit sinä nipper
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minnen af de bortgängne oeh sinä bref;
inlade nägot linne for sig och Amalia, och skyn-
dade sig att väcka och kläda pä flickan, som hop-
pade af glädje att få siippa med. Det ena kny-
tet dolde lion fdrsigtigt under sin kappa, det an-
dra bar lilla Amalia; så gingo de ned. Brodren
kom emot henne och manade pä.

«Hvarfore skall flickungen med*?» frägade hän,
«och hvad har hon der i knytet*?»

«En ren klädning och litet linne, goda Pet-
ter! Fru Branddn har så ofta bedt, att Amalia
skall få vara nägra dagar hos hennes barn. Nu
passar det så hra.»

«Du kan ha rätt; raen sjelf komraer du tili—-
haka innan middagen,» tillade lian nastan befal-
lande.

Med hvilka känslor Leonna ätersåg sitt barn-
domshem, der hvarje ftäck var henne bekant, och
den jemförelse hon anställde raellan sin egen ställ-
ning förr och nu, gä vi förbi.

«Sluteligen har det då kömmit så längtl» ut-
brast Branden, sedän lian afhört hennes ärende.
«Presten och jag ha länge förmodat detta. Det
gläder mig, att fröken var så beslutsam och kom
hit. Nu slipper fröken också icke ifrån oss, ty
sora förmyndare har jag rättighet att hålla er
qvar; men jag önskar att detta vore med frökens
goda samtycke.»

«Det är min högsta önskan att få vara här,
svarade hon. Likväi tror jag icke, att hän köm-
mit längt med min anvisning, då den ej var un-
dertecknad af vittnen.»
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«Menar fröken att hän icke tagit sinä försig-
tighetsmått i detta afseende‘l Nu är det bättre
som bättre är. Jag reser på stnnd, för att läta
honom veta, att jag ej lemnar några penningar li-
tan fullgod säkerhet och lagligt intresse; nä-
gon borgen behöfves icke, annan än den fastig-
heten erbjuder.

«Men om lian räddas med denna summa, och
lofvar att aldrig fordra nägot af mig raera, sä
uppoffrar jag den gerna.»

«Så talar ert goda och oerfarna hjerta, men
min pligt anbefaller försigtighet. Så snart hän
reder sig ur denna affär, trasslar lian in sig i en
annan. Hela denna summa är hän skyldig Ren-
ner, men fär hän den i sinä händer, tör hän äter
kasta den i raffellädan, liksom andra upplänta
summor förut, och dä är hau ohjelpligt för-
lorad. Men får jag inteckning i gården, så far
jag direkte tili Renner, och söker uppgöra billigt
ackord med honom. Gär Petter ej in på dessa vil-
kor, drar jag mig ur spelet, och lian får hjelpa
sig så godt hän kan.»

Dervid blef det, och vi lemna Leonna för att
följa hennes förmyndare på detta ingalunda be-
hagliga besök.

Branden lätsade ej se den förstärada och oro-
liga sinnesstäraning, hvarmed Petter koni honom
tili mötes. Branddn talade om det nöjet frökens
lika oförmodade som angenäma besök åstadkom-
mit på Grönskog; huru lilla Amalia blifvit med
glädjerop emottagen af hans barn «tro säledes
icke, kära bror, att vi sä snart släppa dem ifrån
oss, och jag kommer nu sjelf för att uppgöra
en affär, som fruntimmer icke alls förstä sig på.»
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Petter nickade otåligt ett slags bifall. Bran-
dyn förelade honom mi det förslag, vi redan kan-
na, och erböd sig i detta fall att uppgöra liqvid
med Renner, som då skulle utfalla förmonligare
för Petter, än om hän gjorde den sjelf.

«Hvera fan bar sagt dig, att jag är skyldig
Renner denna summa*?» ropade Petter.

«Det bar ryktet,» svarade den andra, utan att
låta störa sig af Petters häftighet eller bistra
blick; «och när jag jemför brors ifver attfåpen-
ningar, och den säkra underrättelse jag fått, att
den åt Renner anförtrodda uppbördskassan om få
dagar skall nndersökas, blir ju slutsatsen lätt.»

Petter, som med kufvad vrede vandrat fram och
äter, ställde sig nu fraraför Branden och sade
med stark tonvigt; «Det liknar på håret ett spio-
neri, som jag aldraminst ansäg mig förtjena af
dig. Jag som sjelf lagade så, att du blef anta-
gen tili förmyndare för min syster, pä en tid då
dina alfärer närä nog liknade minä nu. Jag då-
re, som inbillade mig att derigenom få en vän,
som vid tillfälle gjorde mig en ätertjenst. Nu
ser jag, att den är en narr, sora räknar pä tack-
samhet!» och åter begynte hän vandra.

«Du gör mig orätt; jag erkänner min skuld,
och är skyldig dig tacksamhet för mera än du
tror. Det ögonblick jag af dig kallades tili din
döende far, stod jag pä branten af en afgrund,
och färdig att ohjelpligt nedstörta i den. Jag
bar pä mig några hundra riksdaler, de sista man
velat låna mig pä min redan graverade egendom.
Denna summa brände i min licka. Jag väntade
blott på raorgondagen du vet att vi då åter
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skulle samlas hos llenner; der skulle jag våga en
mästerkupp, sora, efter minä då förvirrade be-
grepp, skulle på samma tärningar återgifva mig
min förlorade förmögenhet.»

Petter nickade. Branden fortfor: «Detta kände
du, ätminstone 1 det närmaste; och ändå förde
du mig tili din far!! Du berömde för den
döende min rättskaifenbet, min alfärsvana; du
sade, att lian aldrig kuude få en bättre förmyn-
dare för sin dotter. Detta grep mig liksoin
med jätteklor. Djupt i min själ fann jag, burn o»-
värdig jag var detta loford. När jag då äfven
säg denne nyss sä verksararae, friske ocb lefnads-
glade man ligga der, balftförkrossad vid grafvens
brädd, hörde burn hän, med fullkomligt förtroen-
de tili min redlighet, öfverieranade mig sin älska-
de dotters framtida väl ocb den förmögenhet, lian
»å redligt värdat och förkofrat, i minä händer

äfvensom hans, väl ej i tydliga ord uttala-
de, men lätt insedda, farhåga att på något
sätt göra benne beroende af dig, Nej
afbryt mig icke, jag vill tala tili punkt
då gjorde jag ett högtidligt löfte att ej wika
hans förtroende, blifva en redlig förvaltare af
hvad hän anförtrodde mig, och använda alla kraf-
ter att höja mig ur det djup, livari jag störtat
mig och de minä, på det jag en gång liksoin hau
med lugn måtte nedstiga i min graf. Detta löfte
har jag sedän redligt hällit; oaktadt alla frestel-
ser och speord af dig och minä förra sällskaps-
bröder, har jag sedän dess hvarken handterat
kort eller tärningar. Jag har reglerat minä atfä-
rer, och använder min tid tili nyttig verksamhet.
Jag har ätervunnit friden med mig sjelf, och hus-
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ILg sällhet nej vänta ännu! För a 111 elet-
tä ser du, liar jag att tacka clig. Du var ett
redskap i Försynens hand! Jag vill bevisa min
erkänsla derigenora, att uppraana dig tili samma
handlingssätt, och skall vara behjelplig i allt, som
icke strider raot rain pnpills bästa.»

Petter hade, som vi hört, ilere gånger velat
afbryta detta långa tai, men nu var det förbi
med hans tålamod.

lian lät Branddn veta, att ora lian blifvit hans
systers förrnyndare, stod lian icke i samma för-
hållande tili honom sjelf; äfven kunde Brandens
handlingar aldrig blifva rättesnöre för hans eg-
na. «Ora du sagde dag kömmit tili Renner,» sa-
de lian, «hade kanske din lycka värit ujord för
alltid, ty hvarken Renner eller Pallting hade den
dagen haft nägon lycka i spelet, och en resande
som de snappat upp, när du icke kom, hade vara-
nit rätt ansenligt, litan att rätt vara herrana i spe-
let, men de andra hade otur den gången.»

«Detta känner äfven jag, men också det, att
besagde herrar voro spriltrasande, när den re-
sande icke kom igen andra dagen, som hän lof-
vat. Hans vinst var endast en lockmat. Hän
skulle plockas likasoru vi.»

Men på det orat hörde icke Petter, utan frä-
gade, hvaruti hans beprisade tacksamhet skulle
bestå, och då ännu en gång Brande'n med exem-
plariskt tålamod ville öfvertala honom att öfver-
gifva spelet, samt söka reda sinä aifärer, blefvo
de afbrutna af en fremmandes ankomst.

Det var en rysk handlande, som några år drif-
vit en fördelaktig handel i byn.
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Petter syntes ej vara missnöjd, att samtalet
blef afbrutet; tog på sitt sätt vänligt emot den
fremrnande, och bjöd honom plats, men ryssen
klädd i sin fotsida kaftan, blef stäende; bugande
strök hän sig om det långa skägget, och bad herr
befallningsman icke upptaga det lila, att hän vil-
le hafva betaldt för de varor, lian krediterat ho-
nom under trenne år. Äfven var hän nödsa-
kad att nppsäga den borgen, lian ingätt för
hvad källarmästarn Carlsson i Lovisa hade att
fordra af befallningsman Nordenskans. Utom-
dess hade hans syster bedt honom säga tili, att
det fruntiramer, som bott hos henne, och för hvars
hyra, mathällning och uppassning ra. m. befall-
ningsmannen äfven lofvat ansvara, hade nu i ali
tysthet begifvit sig bort, utan att man kände hvart-
hän. Hon hade nu bott der i elfva månader, li-
tan att hans syster ännu sett någon betalning.

Petter, som säkert ej förutsett ändamälet af
ryssens besök, hade nu flere gänger sökt hindra
fortsättningen af dessa obehagliga detaljer, men
denne lät intet störa sig; tvertom syntes lian va-
ra beläten att hafva ett vittne. Hän tillade, att
hän ej tviflat på sin ärade debitors vilja ochför-
måga att betala, och gerna lemnat honom det an-
stånd, hän begärt, att reglera arfvet efter sin far,
men nu vore detta undangjordt, och hvar och en
behöfver sitt, i synnerhet en handlande, sora skall
röra sig med penningen. Tili det andra vore säll-
samma rykten i omlopp hän kastade dervid
en genomträngande blick på Petter angaende
en stor balance i den kassa, komraissarien Renner
haft om händer. Denne skiille då lemnat i ve-
derbörandes händer en skuldsedel af befallnings-
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man Nordenskans pä flere tusen rubel, som inom
få dagar vore förfallen. Den välborne herrn akulle
således ej undra på, att lian skyndat sig hit, för
att antingen få betalning, eller inteckning i
gården.

Efter utseendet hade Branden värit ett likgiltigt
vittne tili livad ryssen liaft att säga, nien oför-
märkt liade lian noga iakttagit Petter. lian var-
seblef en sällsam färgskiftning i dennes förut lik-
bleka ansigte. Den uppbrusande häftighet, med
hvilken Petter bemött honom sjelf, qväfde lian nu,
liksom medveten af huru litet den här var på sitt
ställe, och sedän lian ej kunde hindra ryssen att
fortfara, syntes lian tili och med åhöra honom
med kallblodighet. Men Branden, som kände ho-
nom bättre, bäfvade för den inre strid, som spän-
de ådrorna i hans panna.

När ryssen upphört att tala, svarade Petter ef-
ter utseendet lugnt och ovanligt höfligt: «Jag er-
känner sä väl edra fordringars riktighet, som min
Stora försumraelse. Hvad borgen angär, ärnade
jag i dessa dagar betala alla minä skulder; såle-
des äfven den lurnpna summa Renner har att for-
dra af mig, som efter hvad jag nu hör, ryktet
tiodubbelt förökat. Herrns fordran skall kanske
ännu i dag blifva iiqviderad. Ledsamheter i tjen-
sten ha bringat mig utur huraör; odi jag be-
höfver hvila ut efter en söranlös natt, ty min hu-
stru var ganska illaraående. Derföre ber jag
herrarne nu vara goda och lemua mig, men kom-
ina igen mot aftonen och dricka thd, så få vi talas
vid om saken. Du nrsäktar väl, brorBranddn, att
jag ej ber dig qvar tili middagen, sade hän tili
denne, men jag vill ej besvära Marie, dä hon än-
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nu ej är bra. Du är utomdess en alltid väl-
kommen gäst i prestgärden. Tag gubben med dig
i afton, sä kunna vi i hans närvaro uppgöra allt
tili det bästa.»

Med en nastan krampaktig handtryckning skaka-
de Petter deras händer tili afsked, och följde
dem ut pä trappan, vände sedän om och slog Ijud-
llgt dörrn igen efter sig.

Denna tilltvingade fattning behagade ej Bran-
den; men lian teg. Sedän meddelade lian pastorn
sinä anmärkningar öfver Petters uppförande, och
ju närmare det led tili den bestämda thetimman,
jn mera intogs lian af en oro, den lian ej kunde
gifva nägot namn. När de sedän bäda gingo för-
bi ryssens boning, öppnade denne ett fönster för
att säga dem, att hän icke kunde komma deri-
frän förrän efter en stund, sä framt lian ej ville
förlora en fördelaktig handel.

I förstugan möttes de af fru Nordenskans; bå-
da herrarne yttrade sin fägnad att se henne så
rask efter sitt illamäende. Ilon säg pä dem nä-
got förundrad, och svarade sedän: «Jag har icke
värit sjuk, men orolig öfver Petter. Hän har pä
nägra dagar värit sä besynnerlig. Hela denna
natt var hän i oupphörlig rörelse, litan att lägga
sig eller njuta nägon hvila. Hän frukosterade ej
som vanligt, och har likväl ej ätit nägon raiddag,
ty när «kusin» Branden och den ryska köpman-
nen gick bort, ropade hän pä mig, begärde ett
glas vatten, och tillsade mig att taga nyckeln ur
salsdörrn, pä det att det mätte blifva raycket
tyst, emedan lian nu ville försöka att sofva. Om
lian ännu ej kömmit ut, innan herrarne komme hit.
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akulle jag be er vara så goda stiga upp i vinds-
kamraarn; jag akulle laga the i ordning och sedän
väcka upp lionom. «Det besynnerligaste var,»
tillade lion, «att sedän Petter redan gått in,
vände hän om och ropade efter mig så ovanligt
vänligt: «God natt med dig, Marie!»

«Det der förefaller mig äfven underligt; kan
det vara någon riktig sömn, som varar så länget»
anmärkte Branden, sedän Marie lemuat dera.

«Är det då sagdt att lian genast knnde somna,?
det är ingen lätt sak vid en så tipprörd sinnes-
stämning.» Den andre medgaf, att pastorn hade
rätt.

Theet bars in; straxt efter kom Marie åtfdljd
af ryssen, som säg något förundrad ut att ej hil-
ua värden tillstädes. Branden sade dä på finska
språket, som Marie icke förstod, att befallnings-
man Nordenskans blifvit illamående en stund ef-
ter sedän de lemnat honom på förmiddagen, men
sedermera somnat. Så snart de druckit en kopp
the', ville lian och pastorn, som gamla bekanta,
gä in tili honom och se burn det stod tili. Hän
skulle här afvakta deras äterkomst.

«Bara icke alltsammans är gjordt på konster!»
invände ryssen misstroget.

«Hvarföre det? I hvarje fall skall herrn icke
bli den lidande.» Branden och pastorn lemnade
ruramet.

De inträdde i salen, och lyssnade vid Petters
kammardörr; intet ijud, intet andedrag hördes;
de tviflade om någon var i rummet, och sågo
tvehogsne på hvarandra. Slutligen när de öpp-
nade dörren, sågo de honom lifgande utsträckt på
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en soffa; rullgardinen var nedfälld, pastorn gick
och drog hastigt upp den, i tanke att hän dervid
akulle vakna, men hän förblef orörlig; de närma-
de sig och funno honom död.

«Der har jag bekräftelse pä min oro, min obe-
stämda aning,« sade Branden, i det lian med fa-
sa betraktade liket af den man, med hvilken hän
taiat få timraar torut, och funnit sä omedgörlig
att förändra sitt kropp och själ förstörande lef-
nadssätt.

«Nu är det icke tid att undersöka huruvida hän
dött en naturlig död eller ej,» fortfor lian efter
en kort tystnad, «vi skola söka freda hans minne
frän misstankar och vanära, och hans familj frän
nesa och blygd.»

Hans ögon folio pä ett sararaanvikct papper,
soin Jäg pä en framför soffan stäende stol. Det
var en bön tili den «fordna vanuen» att antaga
sig hans hustru och barn, ty lian kände att hän
ej kunde öfverlefva förlusten af sin heder och e-
gendora sedän två dagar visste hau, att hän
skulle blifva afsatt frän tjensten.

Deras första omsorg var att förafskeda den ryska
köpmannen, innan lian fattade nägra misstankar.
De gingo säledes upp tili honom, der lian med
stor otälighet väntade dem. De sade, att de fun-
nit herr Nordenskans mycket sjuk, men att de
gingo i borgen för hvad lian hade att fordra; ty
Branden var öfvertygad, att Leonna ville göra en
nppoffring för att rädda brodrens rykte. Det lyc-
kades förträffiigt. Ryssen hade större förtroende
tili löftesmännen än tili den, som uppehällit honom
sä länge med fagra löften.
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Varsamt upplyste lierrarne sedän Marie om san-
ningen, och nödvändigheten att ännu dölja döds-
fallet Hon syntes i deras ögon taga saken nå-
gorhmda kalit, man var nöjd med allt hvad de
företogo. Tjenstfolket underrättades päettskick-
ligt sätt, att deras husbonde var sämre ty il-
lamående hade hans fru redan om morgonen sagt
honom vara, —• lian ville, sade de, ej blifva störd
af nägon, således lick ingen gä in, men herrar-
na sjelfva skulle qvarblifva öfver natten (hvarfö-
re äfven bud afgick tili pastorskan, pä det hon
ej vore orolig när hennes raan icke kom hera).
Det anbefalltes den största tysthet åt den, sora
bäddade sängarne i gästkammaren o. s. v. När
folkct kom i rörelse andra dagen, sades det att
den sjuke aflidit om natten, och att båda herrar-
ne och äfven hans fru värit närvarande vid hans
död.

Oaktadt ali deras omsorg voro dockmångaryk-
ten i oralopp. Den egentliga orsaken tili hans död
hlef likväl aldrig bekant, ty af lätt begripliga skäl
tillkallades ingen läkare. Nägra trodde att hän ta-
git förgift, andra glunkade om strypning, eme-
dan haisen var blå. Säkrast var att förraoda, det
en sararaanpressad förtvillan och häftig sinnesrö-
relse dödligt inverkat på hans af nattvak och
starka drycker försvagade fysik. Dervid vilja
vi hälla oss, och kasta nu en slöja öfver den o-
lycklige en af de många som vandra bort, i
medvetande af ett helt och hållet förfeladt lif.
De äro, utan att väcka nägon saknad, varnande
exempel för andra.

Följderna voro de vanliga; gärden försäldes på
Leonna. 14*
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auktion tiliika med ali lösegendom; ingenting skul-
le återstätt för enkan, ora icke kreditorerne vä-
rit hederliga nog, att ropa in det nödvändigaste
af kiäder och husgeråd, Leonna förklarade i
vittnens närvaro, att hon, med svägerskans sam-
tycke, upptog den lilla Hiekan tili fosterbarn, ut-
omdess skänkte lion Marie tvåtusen Rubel, hvar-
af hon ärligen skulle ta intresset; kapitalet skul-
le likväl stå inne hos hnimie'n.

Yid denna, af Marie sä litet förmodade god-
het, brast isen sora omgifvit hennes hjerta. Hon
störtade i sin svägerskas armar och biktade, hvad
hon ännu trodde vara henne en hemlighet, att
harnet hvarken var hennes eller Petters. Likväl
sade hon sig ej kanna dess föräldrar. Att den-
na handling förbittrat hennes lif, att hon hade
sökt sin tröst i andaktsöfningar, sade hon, men
ingen frid hittills funnit. Nu, sedän hon lättat sitt
hjerta genom denna bekännelse, hoppades hon, att
det blefve annorlunda. Hon ville lefva ett stilla,
ångerfullt och heligt lif, hos de förr omtalta bö-
nesystrarna i grannskapet.

Bäde Leonna och fru Brande'n ogillade högeli-
gen hennes beslut, och sade att ett sådant säll-
skap icke vore henne nyttigt.

«Ett sadant overksamt lefnadssätt gagnar ju
hvarken dem sjelfva eller andra.» sade den sist-
nämnda, «och deras gudsfruktan förstär jag mig
icke på; ty värre och ofördragsammare menniskor,
i att häckla och dömma andra, bar jag aldrig än-
nu sett, och med ali deras skenhelighet»

«Så dömma de förblindade verldsmenniskorna
alltid,» inföll Marie ifrigt, «men säg sjelf om ie-
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ke de af nåden upplysta lättave och bättre sko-
la varseblifva andras synder och själsförderf, än
de, soin ännu lefva i blindhet och mörker?»

«Må så vara; men Jesu gudomliga lära säger
oss, att vi skole icke döma, utan förläta och
öfverskyia vär nästas fel och svagheter, ochföre-
gä de ui med goda exempel, i det *tt vi
lefva och verka biand raenniskor, och ehu-
ru otsatta för samma frestelser, likväl bibehälla
oss renhjertade i sanning, tålamod och kärlek tili
våra raedmenniskor; i stället för att likt dessa
göra oss förhatliga genom elaka oindömen och
förakt för andras öfvertygelse.»

Marie syntes förnärmad; hon aflägsnade sig ti-
gande, ocli blef vid sitt beslut. Likväl trifdes
hon icke länge hos dem; det behöfdes icke män-
ga veckor, sedän hon sett och hört dem i deras
husliga krets, att inse huru rättvist fru Brande'n
bedöiut dem.

Hon flyttade sedän tillsammans med fru Snab-
beck. Genom henne erhöll hon arbetsförtjenst,
och verksamheten lifvade hennes själ. Hon hade
du ett mål, hvarföre hon lefde; det var att vär-
da dens ålderdora, som värdat hennes egen barn-
dom. Sraäningom fattade hon äfven sraak för an-
nan lektyr; den förskalfade henne förströelse och
gaf henne begrepp om många saker, hvarpå hon
aldrig förut hade tänkt. Hon blef tolerantare i
sitt omdöme om andra, fann att man kunde för-
ena arbete och bön, ett muntert sinne med reli-
giositet. Men i de fordna «själafränderna» jäste
hatets galla.

Leoana lefde ett trefligt, verksamt och välgö-
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rande lif på sitt kara Grönskog, i fullkomlig o-
kunnighet såväl om det, som rörde Feodor, som
hvad förtal och elakhet sammanväfde på hennes
bekostnad.

Jiterseende af gatnla beleanta.
Läsaren måste nu förflytta sig mänga, många

mils väg från den ort, dit vi förlagt vär sista skil-
dring; vi föra iionom tili en af oss förr omtalad
paviljong, tillhörig en viss af oss känd farnilj, bo-
ende i en viss ehuru onärnnd rysk stad. Ett
rundt bord, öfvertäckt med en blå och hvit damast
bordduk med fransar omkring, stär midt på golf-
vet; derpå det blanka theköket med sitt tillbe-
hör; ett äldre, men ännu vackert fruntimmer sit-
ter sysselsatt att tillreda den aromatiska dryc-
ken. Leende höjer hon varnande sitt pekfinger
åt en ljuslockig gosse om fem år, som uppställt
ett detachement tennsoldater emellan thekopparne.

Vid det i öfra ändan af rummet stäende forte-
pianot sitter vär Ottilia och ser, med en leende
madonnablick, på en i hennes famn slumrande
ärsgammai gosse, under det att hon med ena
handen lockar toner från instrnmentet; vid hen-
nes fötter på en liten pali sitter en treärig Ijus-
alf, hållande en docka på samma sätt som mam-
ma häller den lilla brodren, och lys£nar på mu-
siken.

Den garale Wasilij, som stätt bakom gamla fruns
stol, syntes på en gång lyssnande närma sig tili
ett fönster, der en spegel reflekterade landsvä-
gen, skyndade sedän utan att säga ett ord, ur
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rumraet, och blef borta. Gamla frun bar sä-
ledes sjelf thdet tili sin svärdotter för att ej Sta-
rs det sofvande barnet, som äfven af henne be-
traktades raed hvad skola vi benämna det
med Ijufva farmoderliga dufvoögon.

Nu hördes manliga steg utanför dörren. «Pap-
pa, det är pappa!» ropade liila «Kosta,» som, ka-
stande ifrån sig leksakerna, störtade i armarne
på den inträdande fadren.

Majoren återkom från en resa tili Petersburg
och Kronstadt, det var första gdngen hän värit
aflägsnad från de sinä, sedän lian gifte sig.

Sedän lian tryckt moder, raaka och barn tili
sitt varma, trofasta hjerta, och de heramavarande
herättat hvarje liten händelse, som passerat un-
der hans fränvaro, och lian ersatt de under den
tiden blesserade, och tili verkliga krymplin-
gar blefne soldater som stodo under lilla Kostas
befäl, med andra nya trupper, sarat delat ut pren-
nikor och andra goda saker, önskade Ottilia hö-
ra, huru hans resa hade gått, och hvad hän kun-
nat litratta i en viss sak.

För att träffa onkel Ludvig, hade Ivanoff rest
tili Kronstadt, der fartyget undergick reparation.
Hemkommen ifrån en resa tili tyska handelsorter-
na och sist från Hamburg, ärnade kapten Lurhjehn
taga frakt tili Finland. Efter Ottilias önskan, ha-
de hän gjort ett besök hos fru von Harlinghausen,
som ej låtit sonen öfvertala sig att resa med ho-
nom. Af henne erfor Ludvig att Feodor lagt in
om afsked; raodren trodde, att lian med säker-
het skulle inträffa i Petersburg mot medlet af
Augusti; majoren hade der lemnat ett bref, hvar-
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«ti lian älagt honom att resa Jiit tili dem, der
nyheter af största vigt väntade honom.

«Närande du ej hvarom de handlade?» frägade
hans fru.

«Det skall nog hans eget hjerta säga honom,»
försäkrade majorcn.

«Ack bäste Konstantin, jag fruktar, att vi myc-
ket misstagit oss i ansecnde tili denne din vän.
Huru är det tänkbart, att lian ännu är trogen sin
första kärlek, dä hän pä tvenne är ej lätit höra
af sig och likväl haft ett års tjenstledighet? Den
der hastigt vunna rikedomen har säkert gif-
vit honom ett annat sinne. O att min Ijufva
Leonna skall älska en så vanlig menniska!»

«Tro icke min Anna, att jag gillar hans upp-
förande i detta fall, men fördömma honom ohörd,
vill jag likväl icke,» sade Ivanoff. «Nägra päbör-
jade och afbrutna meningar i den korta skrifvelse,
jag i vintras erhöll från honom, låta mig ana en
strid mellan hjertat och förståndet. Men hvar-
före lian äfven vis-ä-vis mig iakttager denna för-
behållsamhet, är obegripligt. Vi få väl höra, när
lian kommer hit, vi kanna kanske fä vänta honom
i nästkommande recka.»

«Hän borde likväl fått veta, att Leonna»
«Ja sädana ären j, qvinnor!» inföll majoren

skämtsamt. «Först misstror du honom för glöm-
ska, otrohet, högraod och allt ondt, och likväl
skulle jag låta honom veta Leonnas olyckor och
hennes oro öfver honom, på det lian afbarmher-
tighet mätte komina och uppfylla sinä löften, är
det icke så? Jag deremot, misstror honom icke,
men vill ändock kanna gunstig herrn på puisen,
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om lian är värdig en sadan llicka, soin Leonna.
Hon är för god att vara föremälet för en
nad kärlek ; finner jag delta, så ber jag honora
i Herrana namn fara tillbaka tili sitt slott och si-
nä vinberg, och gifta sig tili änmi ett mnrknadt
stamträd; och sedän läter jag med godt sara-
vete Leonna tro att lian är död. Du vet att hon
har förnuft att bära den sorgen. Men gif mi g
im en kyss, och låt oss tala ora något annat,» fort-
for majoren. «Jag raedför nylieter från din bror
Otto. Hän är en af de skickligaste eleverne vid
ritkontoret i Petersburg, och onkel läter visst icke
hans anlag bli ofulländade. Fä se, ora icke den
goda mannen sjelf följer ynglingen på en resa
tili Schweitz och Italien om ett eller par är.
Nu raaste du tänka på anstalterna för din resa,
inom 14 dagar är onkel segelfärdig.»

«Tack, dyre Konstantin! men är det da sä o-
möjligt för dig att koirana med 1?» Ilon lade ar-
men om hans hals, och säg på honora med bön-
fallande blick.

«Kent ogörligt, älskade Anna. Tror du att jag
eljest ville neka dig, och mig sjelf detta nöje;
ty äfven jag ville gerna äterse den ort, der jag
stackars krympling fann en sä dyrbar skatt, och
är utoradess litet nyfiken att en gäng se din
Leonna, men det kan icke ske. Äfven har jag
faunit faättre, att Kosta blir här herrana, och Na-
tinka följer med dig; Hiekan behöfver din tillsyn,
och är ännu för liten att emottaga nägra intryck
af hvad hon der kan koinma att se eller höra.
Annorhmda är det med den liflige allt uppfattan-
de gossen. Efter min öfvertygelse bör just en
gosse soin barn lära sig att älska hemmet; hän
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kommer tidigt nog att lemna det, och då bör
hägkomsten af föräldrahemmet och dess rena se-
der, afhålla honom frän det opassande och dåli-
ga sällskaper, sarat sedän ingifva honom håg och
omtanka att förvärfva sig ett eget hera. Så har
det åtminstone värit med raiff.»D

Gossen kom nu för att bjuda sinä föräldrar
god natt, och då fadren enligt sin vana tog med
häda sinä händer ora gossens hufvud och kysste
dess rosenkinder, sade barnet: «Dn brukar jn all-
tid ora aftnarna fräga Kosta, ora hän på dagen
värit snäll eller oartig. Nu har du värit så län-
ge borta ifrån oss, och frägar icke. Uuni kom-
mer det tili, pappa?»

_

«Jag frågar icke, ty jag vet, att Kosta nog
sjelf talar ora det för sin pappa,» svarade fadren
leende och säg honom i ögonen.

«Om jag värit beskedlig skall farraor, mamma
och Wasilij säga dig,» genmälte gossen med små-
vigtig min, «men hvad jag gjort illa, säger jag
dig nog sjelf; för annars skulle pappa ej kuuna
förlåta mig. Du skall derföre veta, att jag en
dag var riktigt stygg mot Wasilij, för att ensam
fä draga Natinka i lilla vagnen omkring i träd-
gården, när hän, som jag nog visste, icke hade
tid att komma med. Alit gick så bra; Natinka
höll tömmarna. Jag kråmade mig liksom vär ena
häst, som mamma kallar «tiguranten.» Så kom-
mo vi ända upp tili stora gungan, men der fick
jag se en så stor och grann fjäril, den ville jag
så gerna hafva fast. Jag leranade vagnen, och
sprang efter den. Fjäriln flög allt längre och
längre ned åt gången, tills den satte sig pä törn-
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roshäcken; der knep jag den sä sakta, och ville
visa den för mamma; då mötte raig Wasilij och
frägade efter Natinka; men henne hade jag all-
deles glömt. Ack pappa när hon blef der alle-
na, hade hon börjat gråta och ville ur vagnen,
och då ingen hjelpte henne, föll hon och stötte
sitt lilla knä, och fick en bula i pannan. Var
icke Kosta bra obeskedlig, som ieranade sin lilla
sota syster, för en fjärils skull? Vili du förläta
honom, pappa?» och gossen såg härvid sä bedjan-
de på sin far raed de tårfyllda, blå bgonen.

aDu bad väl mamma och Natinka om förlåtelse
straxt?» frägade fadren allvarsamt.

«Det förstäs pappa! och Wasilij äfven, men jag
kunde icke somna pä länge den qvällen, för det
du icke var hemma, för att förläta mig.»

«Efter du sä mycket ängrar ditt fel, förlåter
jag dig gerna, endast du hädanefter är mera akt-
sam om dina sinä syskon.»

En kyss pä pappas hand, och gossen hoppade
bort. I föräldrarnas ögon glänste en glädjetär,
i det de tyste men likväl sä vältaligt tryekte hvar-
andras liänder.

Ett sädant förhällande inora familjen är Guds-
tjenst. Hemmet är här barnets himmel.
Fadren representerar gudoraen. lian älskar,
varnar, straffar och förlåter; hän bereder husets
välfärd bäde i andelig och lekamlig mätta.

Modren är kärleken, försoningen. Vid hennes
bröst inslumrar det leende barnet. Hon vakar
öfver det sjuka; hon bannar, men lider med det
felande, som, i känslan af sinä fel, sä gerna lutar,
sig mot hennes sköte, ty hon är tälig och mild.
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Sanningskärleken är (len ande, sora styr alla
husets medlemraar, och den skall utgå frän Fa-
der och Moder. Dä aro de tre iifven ett.

Ungefär en vecka sednare samlades äter vår
lilla familj en eftermiddag i paviljongen. De bä-
da frnntiraren voro sysselsatta med handarbeten,
den lilla gossen sof i sin korgvagn; de andra
barnen lekte utanför under Wasilijs nppsigt. Ma-
joren rökte sin pipa ocb läste tidningarna. På en
gäng utbrast hän gladt; «Nytt, nytt, Feodor Kar-
lowitsch är i Petersburg, hän bar afsked sora öf-
verste raed tillständ att biira uniform. Sora hän
redan haft afskedsaudiensen, knnna vi viintä ho-
nom alla dagar.»

«Synnerligt brädtom bar lian likväl icke,» anraärk-
te Ottilia; «borde hän icke redan vara här. Tid-
ningen är ju redan gamraal.»

«Viljan och förmågan aro ej alitit! lika snäll-
fotade,» sade en röst närä dem. Feodor stod i
den öppna dörren, och höll lilla Kosta vid
händen.

Det undgick icke Feodor, att majorskan, efter
den första öfverraskningens glada helsning, antog
ett mera kalit visst icke fränstötande, men all-
varsammare väsende än vanligt. Derföre vände
hän sig tili henne sägande: «Lilla Konstantin sa-
de rnig, att hans goda mamma var ledsen pämig;
om så är, ber jag ödmjukast att fä veta, hvaruti jag
felat, för att desto snarare erhälla tillgift.» Hon
rodnade lätt, kallade gossen en «pratmakare,» och
gaf honom ett litet nppdrag för att få honom bort ;
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sedän sade lion: «öfversten känner, livilken vän-
skap jag hyser för en person sora, genom sin kär-
!ek och trofasthet raot en viss man, ej förtjenat
att bemötas med glömska ellcr likgiltighet, undra
således icke.»

«Det är således raig fru raajorskan beskyller
för likgiltigliet och glömska?» föll Feodor henne
med rörelse i talet. «Ack ni vet icke hvad
jag»

«Du bör ursäkta min Anna,» invände Ivanoff,
och gaf sin fru en vink att öfverlemna saken åt
honom. «En qvinna, hvilken lik henne, aldrig
älskat nägon annan, än den sora blifvit hennes
man, kan ej tanka, ej föreställa sig att en flicka
kan blifva lycklig med nägon annan än den, som
värit föremålet för dess första kärlek, således fin-
ner du»
' «O jag finner mera än väl, att allt är förbi,»
afbröt honom Feodor med sorgsen stämma. «Det
är således afgjordt? Leonna har gjort ett annat
vai!»

«Skulle du finna det underligt, om så vore?»
frägade majoren.

«Nej, jag har länge beredt mig derpå, äfven
anade jag, att jag här skulle fä bekräftelse på
min förmodan: en utgäng gillad af förnuftet, men
hvaremot hjertat, det egoistiska hjertat, gjort tu-
sende inkast. Det var likväl endast hennes lyc-
ka jag åsyftade, genom min tystnad, mitt frivilli-
ga aflägsnande. Måtte hon vara lycklig! Ilvein
förtjenar det mera än hon?!»

Ivanoff, som säg sin fru vara rörd af Feodors
synbara sraärta, bad henne först leinna honom de
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bref, Leonna skrifvit henne tili efter en «viss
händelse» och sedän bestyra om nägot tili den
kara gästens fdrplägning. Begge fruarna aflägs-
nade sig och herrarne blefvo allena.

«Läs,» sade majoren och lemnade Feodor det
första brefvet, «så får du se, huni lycklig Leon-
na var på en tid, dä din närvaro förmått gifva
allt en annan Tändning.» Sedän ätertog hän si-
nä tidningar, raen lemnade ej vännen nr ög-
nasigte.

Oro och glädje, deltagande och änger, bedröf-
velse och sluteligen farhågor öfver hvad alla des-
sa olyckshändelser skulle inverka pä hennes kropp
och sinnen, oravexlade i Feodors själ under läs-
ningen, och återspeglade sig i hans ansigte. Nä-
gra minuter satt hän sedän försänkt i smärtsam-
ma tankar. Pä en gäng spratt hän tili, en ryslig
tanke hade Pallit honom in. Det hade ej undfal-
lit honom, att majoren gifvit sin fru nägra hem-
liga vinkar: hvad betydde väl dessa? var Le-
onna död, eller fasansvärda tanke! hade
sorgen rubbat hennes sinnen! Hän störtade tili
majoren, som ännu bibehöll sin tystnad. «Af
barmhertighet Ivanoff! har du flere bref, eller»
hän förmädde ej mera, utan sjönk ned på en
bredvid stäende stol.

Hän erhöll dä det andra brefvet, jemte nägra
uppmnntrande ord af majoren; Feodor läste och
återläste det pä nytt, tryckte brefvet raed för-
tjusning tili sinä läppar. Det sade honom, atthon
lefde, att hon var fri, och att hän lefde i hen-
nes minne!
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Feodor oratalade sedän för majoren och hans
fru den resa lian föregäende sommar gjort tili
Finland, de sammanträifande omständigheter och
underrättelser, som raissledt honom saint motiver-
na tili och för hans handlingssätt. Bäda insägo
äfven det ädla deruti, men förebrädde honom
sitt ringa förtroende tili dem; sluteligen mäste
de äfven medgifva, att denna hans tystnad hevi-
sade hans starka tro på deras vänskap för
honom.

Feodor ville genast resa, för att genom natt
och dag skynda tili den älskades fötter, och er-
hälla tiilgift, men vännerna föreställde honom
svårigheten och olägenheten af att meddela sig
ät Leonna, när hon bodde i brodrens hus, hvars
lynne ingalunda förbättrat sig. Det var längt än-
damälsenligare att i sällskap med raajorskan och
onkel Ludvig göra denna resa. Onkeln kunde,
som van tili Leonnas far, ega anspråk på sonens
aktning.

Andra dagens post medförde tvenne bref; det
ena från Ludvig, att allt var klart för afresan;
det andra från Leonna, som underrättade dem
om Petters död. Att detta dödsfall, ehuru olyck-
ligt i sig sjelft, ingalunda var obehagligt för va-
ra resande, inses lätt. De sluppo derigenom mån-
ga obehagligheter, och med god vind och glada
hjertan seglade de mi tili väuskapens och kärle-
kens gröna hopps udde.

Aterseende. Brudtorgen och Slut.
För att undvika dammet, och njuta af den

uppfriskande morgonluften, reste det nuvarande
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»Grönskogsherrskapet» helt tidigt en vacker sön-
dagsmorgon tili kyrkan. De stego af hos pastorns,
der de anmiilde sin återkomst tili middagen med
en kalffjerndel och ett knyte grönsaker.

Sedän de nägot ordnat toiletten, äterstod en
timnie tili saramanringningen. Leonna begagnade
denna tid för att besöka sinä älskades grafvar.
De af henne ditsatta träd och rosenbuskar syn-
tes arta sig väl och hon liade nyss satt sig pä
den grönskande torfbänken, dä hon horde attnä-
gon närraade sig. Hon såg sig om och fann det
vara Greta Lisa, jemte en annan person, ännu
dold hakoin Bärendorfska grafvärden. «Backstugu
mor,» som säkert ej trott sig finna nägon här,
gjorde ett ofrivilligt ntrop vid äsynen af sin un-
ga fröken. Den andra steg då hastigt fram
det var Feodor.

Hän och hans ressällskap hade denna mor-
gon anländt tili den förr onitalta gästgifvargärden.
Något trötta efter den resa de gjort genom nat-
ten, önskade Ottilia och äfven onkeln dröja här
nägra timmar, innan de begäfvo sig på vägen
tili Grönskog, Leonnas nuvarande bostad. Men
Feodor hade ingen ro att följa deras exempel.
Tili fots vandrade lian dessa tre verst, och be-
fann sig snart i backstugans grannskap. Greta
Lisa stod vid kallan, för att upphemta vatten.
Hon nppgaf ett rop af förvåning och glädje, när
lion kände igen honom; enträget bad hon ho-
notn stiga in i stngan, men lian nekade. Hän
ville blott göra henne några frägor, och hvem
dessa gällde, kanna vi nog. Hon, som ingenting
högre önskade, än att få tala om sin sota fröken,
berättade nu om kaptenens död och frökens svå-
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ra sjukdom, ocli huru hon sjelf vårdat henne nii-
sier densarama, huru tålig och miid fröken värit
o. m. d.

Greta Lisa redan kyrkklädd, frägade om icke
«nådig herrn» ville se huru vackert hennes man
planterat träd omkring Nordenskansska grafven.
Der hade, sade lion, den stackars goda fröken
suttit sä ofta och talit sä mänga tärar. De
gingo, och funno som Greta sedän alltid ut-
tryckte sig engeln stående vid grafven.

Att skildra deras återseende, är öfver vår för-
mäga. Det flunes ögonblick i lifvet, der tid och
niin försvinna.

«Saligheter, sora förlängas,
Härda cndast Gudar ut;
Menskohjertat skulle sprängas,
Toge ej dess tjusning slut.»

Huru förtjusta vara unga älskande än voro,
päraindes de af kyrkklockorna, som nu ringde
tredje gången, hvarest de voro. Äfven GretaLisa,
ett deltagande, men förläget vittne tili delta o-
förmodade möte, tog sig «dristigheten» att anmär-
ka kyrkfolkets nyfikenhet och prat, när de sågo
herrskapet här.

«Koin med mig tili pi-estgärden,» sade Leonna
och tog Feodors arin. När de veko om ett af
kyrkans hörn, stötte de på nägra personer stä-
ende i en lyssnande ställning, det var otriuravi-
ratet,» en benämning de erhällit af gamle
Nordenskans —■ och från hvilka Leonnas sväger-
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ska redan bortflyttat. Nastan med förakt besva-
rades Leonnas höfliga helsnlng af dem.

Utanför kyrkporten mötte de Branddn med sin
fru, som fåfängt väntat pä Leonnas återkomst.
Hon presenterade nu Feodor, som en aflägsen
slägtinge tili hennes aflidne fader. Åsynen af
raenniskor förde äfven Feodor tili besinning. Nu
först erfor Leonna när och med hvem hän köm-
mit och hvarest hans sällskap befann sig. Leon-
na var rusig af glädje. Hon ville hasta tili sin
Ottilia.

Branden vände om tili prestgården och anstal-
tade om häst och schäs, och snart lägo vännerna
slutna i hvarandras armar. Äfven onkeln tog ut
sin del af äterseendets glädje.

Middag åts pä prestgården; både pastorn och
hans fru kände genast igen den fordne löjt-
nant Karlowitsch; här först erfor Leonna, att
Feodor var öfverste, men det gjorde hvarken tili
ellei- ifrån. Ilon såg i honom blott sin Feodor.

Händetsevis nämnde pastorn under samtalets
gång namnet Bärendorf. Ottilia såg leende pä
Feodor; lian rodnade lätt; ännu hade ej någon
förklaring egt rum emellan de älskande, de voro
säilä i blotta åskådandet.

Sent anlände de allesammans tili Grönskog; ef-
ter en lätt aftonmåltid skildes de alla åt. Leonna
förde Ottilia tili sitt rum, inom hvilket det för
henne bestämda lag. Här visade hon vänninnan
den sofvande Amalia. Hon hade ej yppat ett ord
om hvad hon kände rörande barnets härkomst,
ty hon ansåg blott sinä egna heraligheter vara
vänskapens gemensamma egendom och rättighet.
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Ilon sade blott att hon aldrig tänkte skilja detta
barn ifrän sig.

Långt inpå natten sutto vännerna hand i hand.
Ollilia berättade om sitt lyckliga hera, sin älskade
man, sin goda svärmor och sinä barn. «Du skul-
le se min lilla Kosta,)' sade hon, «dess lifliga, tili
ocli raed ystra sinne styres sä lätt af hans öm-
het för mig, hans kärleksfulia lydnad för fadren,
och en tidigt inplantad vördnad för farmor. Jag
är i sanning en lycklig raor, raen hnru svårt vore
ej mitt ansvarsfulia kali, om jag ej hade ett så-
dant stöd i min make. O Leonna! ljuf är den
qvinnas lott, som är fästad vid enrättskaffens man.

Jag tillstår att, ehuru högt jag älskade Kon-
stantin, föreföll det mig i början af värt gifter-
mäl mänga gänger smärtsamt, att hän var af, och
att äfven vara barn skulle fostras iipp i, en annan
trosbekännelse än min egen. Nii har jag länge-
sedan insett, att det är an den sora gör lefvan-
de, och att vi alla ega samma kärlek, en tro, och
ett hopp!»

Under sädana samtal går tiden fort, midnatten
inföll, innan vännerna lade sig.

Ottilia sof ännu, när Leonna efter sin vana gick
för att göra en promenad i trädgården. len af
sidogångarne träffade hon ganska oväntadt Bran-
den och Feodor, fördjupade i ett samtal, nnder
det att de rökte sinä morgonpipor. Man skämta-
de öfver detta tidiga möte, och Leonna frägade,
om öfversten kände igen sig på Grönskog.

Branden svarade i hans ställe: «Öfversten fin-
ner att allt här blifvit förskönadt, men säger tilli-

Leonna . 15
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ka, att hän är hitkonunen för att beröfva oss den
skönaste prydnaden; och jag inser ganska väl,
att fröken Leonna liar sin hand med i spelet,»
tillade lian leende.

«Din värdiga förmyndare nttalar min önskan,
dyra Leonna,» sade Feodor och tryckte en varm
kyss på den hand lian fattat. «Tillåter du, så lå-
ta vi lysa för oss om söndag*!»

«Sä snart? Hvartill en sadan skyndsamhet, bä-
sta Feodor 1» frågade hon litet hapen.

«Emedan vara vänner endast kunna nppehålla
sig här två eller högst tre veckor och du önskar
väl lika mycket som jag, att de blifva vittnen tili
vara löften, tili min sällhet att kalla dig maka?
Huru angenämt för dig att nnder vär resa njuta
af Ottilias sällskap och besöka henne i sitt hem;
eller huru min älskade*?»

«Hesa? Har du icke afsked ur tjensten? Blir
du icke här, det var likväl min goda fars ön-
skan.» Hon såg sig om, Branddn hade lemnat
dem.

«Om hän lefvat, och icke gifvit mig dig nnder
andra vilkor,» svarade Feodor. «Men nu är allt
annorlnnda än förr. Jag eger nu ett hem, som
är värdigt, att min älskade Leonna inviger det
tili värt jordiska paradis.» Och nu underrät-
tades Leonna om den händelse, hvarom hon ännu
icke fått minsta vink. Hon ansäg den nastan för
en vacker dikt. Hon, den tinska Hiekan, uppväxt
bland nordens tali- och granskogar och dess grä-
berg, skulle förllyttas tili drufvornas heraland.

Äfven vid den älskades hand, var tanken pä
en skillsmessa från banulomshemmet. från foster-
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bygden tryckande; men när hon tänkte på hvad
en annan snar förändring skulle medföra olägen-
heter för Brande'ns, som hon lärt sig högakta och
värdera, försonades hon snart med denna tanke,
ty Feodor visste r&d för allt.

Kunde Brande’n litan förlust lemna Leonna i
förskott nägra ars intresse, vore det hra, det
skulle i alla fall endast ntgöra liennes egen hand-
kassa. Kapitalet fick blifva innestående i egen-
domen, och hän dess förvaltare, tills de om nä-
gra år besökte liennes heinort. Under tiden ha-
de Brande'n hunnit repa sig, och Feodor mälade
framtiden så skön, att Leonna glömde det närva-
rande, tills den Stora matklockan sammankallade
tjenst- och arbetsfolket tili frukost. Då lemnade
de trädgården.

Den första, sora raötte dem på gärden, var lilla
Amalia, som kom springande dem tili mötes, för
att helsa god morgon pä tanten. Barnet smog
sig sedän något förläget intill henne, vid åsynen
af den fremmande.

Feodor, som ännu höll Leonnas arm inom sin,
kände en lätt darrning genombäfva den hukia,
lian såg på henne frägande; en tär svällde i hen-
nes öga, men hon borttorkade den hastigt, kysste
barnets panna och tryekte henne intill sig, sedän
vände hon sig tili honom. «Du känner ännu icke
alla vilkor för mitt egande,» sade hon leende ge-
nom tårar. «Jag har för alltid upptagit detta
barn, som mitt eget. Du mäste först lofva mig
att vara för henne en god och älskande far.»

«God morgon mitt unga herrskap!» Ijöd det mx
muntert från trappan, innan hän ännu hunnit sva-
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ra. De omringades af Ottilia, herr och fru Bran-
den, som alla brydde dem för sin länga morgon-
promenad. Herr Branden underrättade sällska-
pet, att kapten Lurlijelm rest bort helt bittida
denna morgon, cruedan hän ej kunde vara borta
frän fartyget.

Vid frukosten, der äfven barnen voro tilistä—-
des, frågade Feodor af fru Brande'n, hvem den
lilla sorgklädda Hiekan tillhörde. Ilon som alla
andra trodde Amalia vara Petters dotter, och he-
rättade mi hnru ädelmodig Leonna värit emot sin
svägerska, och att hon upptagit deras barn som
sitt eget.

En stund sednare satt Hiekan pä Feodors knä,
och lekte med ordnarne, som prydde hans bröst.
«"Vili du halla af raig och kalla mig pappa?» frä-
gade hän barnet,

«A jo, hvarför icke, raen då raaste du alitit!
vara god mot Malla, och hälla af tantLonna ock-
så, och aldrig resa bort ifrån oss,» svarade den
lilla.

«Reser jag bort, fär du koirana med,» försäkra-
de hän.

«Men tant Lonna mäste äfven vara med, eljest
kommer jag icke.»

«Det förstås;» med Hiekan på armen nalkades
hän damerna, som sutto och arbetade ute pä
trappan.

Amalia slog sinä små arraar om Leonnas hals
och frågade: «Fär jag kalla den här herrn för
min pappa, lilla tant?»

«Om hän vill tillåta det,» svarade Leonna, icke
utan en liten bäfvan i rösten.
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«Huru kan min egen Leonna sätta det i frå-
ga?» invände Feodor mildt förebräende. «Det är
sannt, hennes far var icke min van, men lian var
din fars son, din bror, och du älskar barnet. Om
ocksä icke mitt eget hjerta skulle tala tili bar-
nets fördel på ett för mig obegripligt sätt, skulle
din blotta önskan vara min lag, så väl i detta som
i alla andra fall.»

«Ja sä sägen j allesammans före brölloppet, mi-
nä herrar, men burn går det sedän?» Det var
fru Brande'n, som skämtande sade sä; men hen-
nes man, som osedd af henne hade narraat sig,
svarade med tonvigt: «som det går hvarje löftes-
brytareb Frun bytte genast om samtalsämne,
och syntes, genom fördubblad vänlighet mot lio-
nora, vilja försona ett förhastadt ord. Detta an-
märktes endast af Ottilia, som anade, att «löftes-
brott» vidrörde en ömtälig punkt i deras äkten-
skapliga lif. När hon yttrade denna förmodan
tili Leonna, svarade hon endast med en lätt suck:
«hvar finnas rosor utan tönien?))

Spelare redan som nng, hade Branden, af kär-
lek tili sin uuvarande fru, aflagt ett högtidligt
löfte att aldrig spela mera, och hallit det i tven-
ne år, men sedän dukade hän åter under för fre-
stelsen, och förstörde hennes förraögenhet. Vid
brädden af sin undergäng, hafva vi sett huru lian
genom en fast vilja åter reste sig.

Tisdagsraorgon reste Ottilia för att besöka si-
nä föräldrar; hon raedförde sin lilla Natinka med
dess sköterska. Feodor och Leonna jemte lilla
Amalia gjorde sällskap, emedan de sedän skul-
le fara tili Lovisa, för att göra nägra uppköp och
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beställningar för brölloppet ocb den tillärnade
bortresan. De lingo alla rum i den något gam-
malmodiga men beqväma resvagnen.

Huru ofantligt det fägnade «Hertola näden» att
fa se sin styfdotter, fru platsmajorskan ocli den
vackra löjtnant Karlowitsch, som nu var öfverste,
och burn ofantligt Jedsen lion var att ej la se
sin högtärade niåg, lierr platsmajorn, allt detta
måste vi gå förbi, ocli endast säga, att lion var
vid ett briljant hurnör, ty lion bade sin man bem-
ma nu; sjuklighet bindrade bonom nuniera att fort-
sätta sitt, Jivad bon kallade, «lösdrifvarlif.» Hän
vårdades ömt af sin verkligen godsinta hustru:
att bon dagligen tömde sin haifva silfverkanna med
berabrygdt öl, börde endast tili dieten, litan att
medföra någon synbar verkan.

Hedda Smitt, som bon af godhet, af vana ocb
brist på annat fruntimraerssällskap beböil bos sig,
var nu tillfälligtvis borta bos en af grannarna,
och ingen af de freraraande börde henne nämnas.

Sedän middagen var förbi, öfverbopades Leon-
na både af värd och värdinna med sä mänga frå-
gor rörande brodrens död, sterbhusets affärer
och Brandens förhållande som förmyndare och
förvaltare af Grönskog, att det var ingen lätt sak
att undkotnma dera. Feodor förlorade tälamodet,
tog en tobakspipa ocb gick ut; äfven Ottilia gick
för att se sig om efter barnen, som lekte i träd-
gärden under ryssinnans uppsigt. Hon varseblef
dem snart vid ändan af en gäng, der en grind
förde ut tili en åker.

Det förundrade henne att se Hedda Smitt som
förmodligen inkoramit genom grinden— stå och bälla
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lilla Amalia på arrnen. Soin Ottilia ej ville störa, af-
lägsnade lion sig utan att blifva bemärkt och tog
en omväg, soin förde tili en gammal tät saraman-
vuxen löfsal. Bakora denna löfsal hade hon som
barn planterat och värdat nägra vilda hallonbu-
skar; det föll henne in att se om de ännu funnos
tili. De stodo ej allenast qvar. utan hade förö-
kat sig i miingd, och buro raogna här. Ilon vil-
le plocka något för Leonnas räkning och bröt ett
stort tistelblad, för att bevara dein.

Under det att hon stod och ömsora plockade
och åt, hörde hon tvenne röster i löfsaln, i den
ena igenkände hon genast Feodors, i den andra
en fruntimraersröst, som hon förmodade Leonnas.
Ilon böjde sakta nndan grenarne i tanke att gyck-
la med de älskande, och sägFeodor och Hed-
da Smitt.

Mot sin vilja blef hon nu vittne tili ett samtal,
från hvilket vi vilja förskona våra läsare; det upp-
lyste henne om något, som vi tyvärr länge anat.

Okunnig om att fremmande inträffat under hen-
nes fränvaro, hade Hedda återvändt från grann-
gården öfver äkern genom grinden, och blef då
oförraodadt varse lilla Amalia. Häftig sora alltid,
fattade hon Hiekan i sinä armar och utbrötigrät;
deraf blef lilla Natinka skrämd, och sprang skri-
kande tili sin vakterska, som Hedda då först blef
varse. I tanke att nndandraga sig dennas nyflk-
na blickar, äfvensora att utpläna spären af sinä tå-
rar, innan hon ville visa sig i huset, der hon nu
förmodade resande gäster, skyndade hon tili den
ett styeke derifrän belägna löfsaln, och fann
Feodor.
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Hans härvaro, äsynen af det fretninande barnet,
och den ryska qyinnan, lätt igenkänlig på dräg-
ten, väckte hos Hedda för första gangen alla
svartsjukans och förtviflans demoner, som kunna
rasa i sådana qvinnohjertan, som hennes. Hon
öfverhopade Feodor raed ursinniga förebråelser,
som hvarken hade hof eller sans, och iemnade
honom ej hillalle att yttra ett ord; ja vi måste
tilistä, att lian äfven var så skakad, så tillintet-
gjord, att lian snarare liknade en bildstod än en
menniska; aldraminst säg raan i honom krigaren,
som raed mod och köld sett fienden i hvitögat.

Hedda hrydde sig ej heller om något svar, li-
tan rusade utät gängen, fattade Amalia i sinä ar-
mar, och bar det genom hennes häftighet för-
skrämda och grätande barnet in tili Feodor, «täh-
de det framför honom och sade andfädd och
snyftande: «Här är beviset på den kärlek jag
hyste för dig, och din trolöshet och nu blygs
du icke att»
sell, betänk att nägon kan höra er!» utbrast lian
sluteligen. Hedda hejdade sig obegripligt fort,
och såg sig oroligt omkring.

«Om detta är sanning» Feodor torkade kall-
svetten frän sin panna— «om detta är sanning, ni
vet huni litet ni fordom höh er vid den —så
tala: visste då er systeri känner Leonna”?»
Hän kunde ej fortfara.

«Marie kände att det var raitt barn,» svarade
Hedda med lägre stämma än förut; «hon upptog
det i stället för sin Hicka, som föddes och dog
nnder det Petter var bortrest. lian hade aldrig
någon misstanke derom. Men Marie gjorde det
icke af medlidande för mig eller barnet,» tillade
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lion bittert, «lion ville icke skämmas för sin sy-
ster, liksom icke många»

«Än Leonna?!» Feoilor hade fattat tag i en
trädgren, den skakades som af en häftig bläst.

«Hon bar sedermera genom mig fätt veta att
ni är barnets far, men icke hvem niodren är.»

«Ni är lika föraktlig sora lägsinnad!» utbrast im
Feodor utom sig. «Du liade således ej försyn
att drypa ditt gift i oskuldens ora, och likväl ic-
ke halla dig vid sanningen. Likväl är det bättre
så Hon, den rena, «kiille fasat vid ähörandet
af en sanningsenlig bikt af dig. Gå! visa
er aidrig mer för minä ögon, och på det behof-
vet icke hädanefter matte drifva dig tili lögn och
brott, så se här.» Hän tog en bundt med rö-
da, blå och hvita sedlar ur sin plånbok, stack
den i hennes hand, sköt henne ut genom ingän-
gen tili löfsaln - «här är medel att resa tili en
annan ort, och börja en annan lefnad.»

Hedda hade först dragit nndan handen, men
besinnade sig äter vid hans sista ord; dolde
skyndsamt de erhällna penningarna, ochiladebort
sarama väg hon kömmit.

Ottilia befann sig under tiilen i en kinkig be-
lägenhet; i tanke att spela de älskande ett spratt,
hade hon intagit en obeqvära ställning raellan hal-
lonbuskar och halft murknade trädgrenar. Men
då hon, i stället för Leonna, såg och hörde Hed-
da, hade hon så gerna aflägsnat sig, ora detta gätt
an, litan att genom ett oimdvikligt prassel röja
»in närvaro. Hon blef således stående; mähända
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tog äfven nyfikenheten ut sin rätt, ty det hon
hörde, rörde ju en person, för hvilkens öde del-
ta samrnanträffande kunde blifva af vigt.

Hedda var borta; Feodor satt med händerna
sammanknäppta, armarne utsträckta och blickeu
stirrande. Hän syntes hvarken höra eller se.
Barnet stod ännu der och såg pä lionom med
ängslan, oviss om hon tordes gå bort. Da tog
Ollilia sitt parti, lemnade sin post, och inträdde
i löfsaln. Ulan alt låtsa om Feodors närvaro,
gick hon tili Amalia, gaf henne de hallon hon
plockat; vänligt bad hon henne gå och dela med
sig at lilla Natinka. Det lätt tröstade barnet
sprang bort.

Feodor hade åsett delta utan att säga ett ord,
utan att förändra sin ställning; vänskapen för
Leonna ingaf den blygsamraa qvinnan dristighet
att väcka lionom tili sans; hon lade sin hand på
hans axel, sägande: att hon värit ett ofrivilligt
vittne tili hvad som mi passerat, att hvad som
skett ej kunde ändras, men afbedjas och förso-
nas. Det stode i hans makt att genom sitt fram-
tida uppförande göra Leonna lycklig, vara en öm
och förnuftig fader för barnet och derom ha-
de ju hon sjelf bedt lionom i dag. Kanhändavar
Leonna helt och hållet okunnig om hvad som rörde
barnet, och att det endast värit ett infall af Hed-
da att låta Feodor tro motsatsen. Ollilia tog
delta nastan för gifven sak, då Leonna aldrig
yppat något för henne, som Jikväl egde hennes
förtroende. Hon ansåg det säledes vara det bä-
sta att förtiga denna ledsatnma omständighet, åt-
minstone tilldess de lemnat orten.
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Nedslagen, försänkt i tankar, synbart icke de
behagligaste, liade Feodor afhört bvad lion sagt,
smänlngora syntes de dock reda sig, och antaga
en färg af beslutsamhet. Hans långvariga tyst-
nad var plägsam för Ottilia, som nastan var fär-
dig att lemua bonom, dä Feodor tog hennes hand.
«Ni var min goda engel, fastän jag vid er uppen-
barelse värit färdig att sjunka i jorden af blyg-
sel, om jag blott kunnat,» sade lian. «Afven jag
börjar mi tro att Leonna icke vet icke hört

ty Hedda är en lögnens ande. Jag skulle ic-
ke eljest; —• dock jag vill ej försvara mitt
fel, genom hennes rnen huru uppslå roina
ögon mot Leonnas rena oskuldsblick! Det är som
den skuldbelastade själen inför sin domare
sanningen mäste likväl fram; förr har jag ingen
frid med mig sjelf.»

«Detta länder er tili heder, gör hvad ni finner
för godt Lät det likväl icke ske medan vi äro
här. Och om Leonna verkeligen vet, att ni är
Amalias fader, men icke vet hvem modren är,
bör ni dölja det; ty det skall smärta henne, att
en bekant flicka fallit så djupt.»

Ingen af husfolket hade sett Hedda; säledes
visste ingen, att hon kömmit tillbaka. Ingen för-
stod ryssinnan, som trott det vara någon förryckt
qvinna frän grannskapet, och när Amalia sraåjoll-
rade om moster Hedda, att hon klämt och kysst
henne och grälat på hennes nya pappa, trodde
Leonna, att barnet drörat. Ottilia, som ej önska-
de att någon förklaring skulle ske på Hertola,
sökte hindra de älskande att vara på tu man
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hand, och tack väre fru Lurhjelms onttröttliga
pratsamhet! ty när Feodors synbart förstämda
lynne ej kunde undgå Leonna, trodde hon det
härröra deraf att hennes nåd i synnerhet ansatte
honom.

Öfversten och häda damerna skulle tidigt mor-
gonen derpå resa tili Lovisa, för att der göra si-
nä inköp. Båda barnen lemnades under ryssin-
nans uppsigt, med sträng tillsägelse af Ottilia att
halla sig invid dein, och sköterskan efterkom gerna
sin matmoders vilja, «ty hon var sjelf liksom li-
tet rädd för den galna menniskan hon sett,» yttra-
de hon.

Morgonen var vacker, luften klar, ehuru hvita
skyar ännu simraade på de aflägsna ängarne;
det var icke litan att likasom något dimartadt äf-
ven lagt sig öfver de tre personers lynne, sora
sutto i vagnen. Leonnas ögon voro röda, liksom
af en söranlös natt, eller tärar. Feodor var oro-
lig, och Ottilia plågades af förlägenhet, öfver sin
egen oförraåga, att genom något muntert infall
skingra detta töckenartade.

Med åsynen af llönnbacka fraraträdde docfc
hos dem alla gamla kara minnen, och när de kora-
rao fram tili staden, var Feodor den älskvärdaste
fästman, som i sin fästmös ögon sökte läsa den
minsta önskan, för att uppfylla den.

Leonna var tacksani, och ville äfven visa sig
raunter och glad, men det ville ej lyckas. När
Ottilia anmärkte, burn tankspridd hon ofta var,
klagade hon öfver hufvudvärk. «Det är brud-
sorgen,» menade majorskan leende, och Leonna
gaf henne rätt deri; sägande, att hon hade nå-
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got vigtigt att tanka på. Hvad, det skulle de
snart erfara.

När de valt och npphandlat tyger och diverse,
och återkommit tili sitt iogis, felades ännu hvita
handskar; för att väljä dessa, gingo de ut straxt
efter middagen. När de inträdde i den förnäm-
sta handelsboden, stodo trenne fruntimmer vid
disken och sägo pä kattuner. Det var fru Ström
och hennes häda döttrar Lotta och Lova.

Det nästan svartnade för Leonnas ögon, hon vå-
gade ej se npp, aldraminst på Feodor. Mea
hän, som genast kände igen dem, helsade artigt
och med den glädje, som åsynen af äfven likgil-
tiga personer alltid väcker hos oss efter en län-
gre frånvaro, gjorde hän sig päraint som en be-
kant från förra tider, och sade dem, att hän en-
dast vore hitkomraen, för att röfva bort en llic-
ka, sora lian älskat öfver fem är, och presente-
rade för dem sin fästmö.

Båda systrarna svarade lika gladt och otvunget,
och tillönskade dem ömsesidig lycka. Leonna
förvänades, Hvad skulle hon tänka*!

Med lättadt sinne gjorde hon nu sinä beställ-
ningar hos stadens förnämsta sömraerska. Det
var sent när de anlände tili Hertola, som de lem-
nade dagen derpå.

Ottilias närvaro, resans förströelser hade, som
vi veta, beröfvat Feodor tillfälle tili den för ho-
nom så obehagliga, nedsättande, för Leonna så
sårande bekännelsen. Småningom begynte lian
kanske äfven att kapitulera med sitt samvete, ora
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det icke vore bättre att läta Saken falla i glöra-
ska. Straxt hade det värit honom lättare att in-
ter den älskade bekänna ocli afbedja sitt fel,
men mi

I dessa oangenäma tankar satt hän, morgonen
efter deras äterkomst tili Grönskog, på trappan
och inväntade Leonna, för att göra en morgon-
pronicnad. Ilon koni; och lian säg genast, att
lion var upprörd. Icke otan en liten darrning
bjöd lian henne arraen. Efter nägra ögonblicks
vandring i den skuggrika trädgärden, var det hon,
som bröt tystnaden.

«Nu beror det helt och hållet af dig, älskade
Feodor, om du viil taga ut lysning tili söndagen
för oss,» sade hon mildt. «Jag har haft minä
skäl, hvarföre jag ännu ej bestämdt ntlätit mig
derom; ty först raaste allt vara klart emellan
oss.» Hän bäfvade: hon fortfor: «Hvarken nu
eller hädanefter vill jagför dig dölja nägon tanke,
på det att aldrig något missförständ mä uppkom-
ma hvarken öfver det närvarande eller det för-
flutna, sä vida det angår mig ensamt. Dcrföre
vill jag också nu öppenhjertigt bekänna och af-
bedja mitt fel. Förledd af ett Juinpet sqval-
ler, har jag tänkt myeket lila om dig, min Feo-
dor, afbryt mig icke jag vet hvad du ätn-
nar säga: du raisstänkte äfven mig för otrohet;
och du öfvergaf mig, ehuru du var mig sä närä

men skenet var emot mig. Men derom visste
jag ingenting tack väre vänskapen, som för
mig dolde detta! Tyst min älskade! Jag vet,
att detta härledde sig af kärlek, af omsorg för
min lycka! Du kom, och erkände din orättvisa
misstanke men jag— jag har tegat med min;
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ännu mer: jag tänkte aldrig yppa den hvarken
för dig ellei- nägon annan. Ack jag ville dölja
den för raig sjelf.
likväl icke, men jag kade föriätit dig, och hög-
tidligt lofvat mig, att aldrig förebrå dig, om jag
vore lycklig nog att äterse dig —• • —Du koin,
men sä snart de lörsta, de så outsägligt ljufva
timraarna, som föijde på äterseendet, voro förbi,
då trädde det jag hört, som ett spöke, emellan
mig och hoppet om framtida sällhet vid din sida.
Jag säg huru innerligt jag var älskad; kände hu-
tu myeket min tillvaro berodde af din kärlek,
och ändå hade jag efter en svår strid, ärnat å-
tergifva dig dina löften» —!

«Store Gud Leonna! Hvad säger du? Huru
kunde du vara grym nog och tanka på sådant?!»

«Emedan jag trodde, att en annan flicka liade
högre anspråk på din hand än jag att du lia-
de pligter, som du raaste och borde uppfylla.»

«Aldrig, aldrig, min Leonna, har jag älskat nä-
gon annan än dig, aldrig har jag gifvit något
löfte.»

«Det har jag äfven trott, men likväl
o jag inser nu min oförlåtliga lättrogenhet; aldrig
skall sådant hända mig mer. Vili du förlåta mig
Feodor?»

Med blygsel sänkte hän sin blick för hennes
tårfyilda ögon och utbrast:

«Förlåta dig! O Leonna, kunde du i detta ö-
gonblick se in i mitt hjerta om du vissten
Leonna afbröt honora nastan bönfallande och lu-
tade sitt hufvud mot hans bröst. «Jag har ännu
en stor önskan, dyre Feodor! Fråga mig hvar-
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ken mi, eller hädanefter hvarföre och af hvad
anledning jag misstänkt dig. Lofvar du mig det"}»

lian förmädde ej svara ett ord. Förkrossad
som lian var af hennes oförtjenta mildhet, hen-
nes oskyldiga förtroende tili honom, och den hlyg-
sanihet, soin nnder hela detta samtal littalat sig
i ton, i biick denna rena osknld skulle hän
nu sära genom en bekännelse lian tryck-
te hlott hennes händer tili sitt hjerta, tili sinä
läppar och stammade: «min Leonna!»

Icke utan en liten stolthet öfver vär Leonna,
meddela vi hvad som föregått i hennes inre lif
dessa senare dagar.

Alit sedän Feodors äterkomst hade hon värit ett
rof för stridiga känslor. De sammansmälte dock
tili ett heslut.

Hedda hade väl sagt, att Feodor aldrig «taiat
om kärlek» med Lotta Ström, således aldrig äl-
skat henne lieroni var äfven Leonna öfverty-
gad det vill säga, aldrig älskat med den hira-
laburna kansia, hon sjelf henärande kärlek. Men
Jikväl ansäg hon honom vara skyldig tili att npp-
rätta den fallna. Väl förutsåg hon, att ett sädant
äktenskap aldrig å nägondera sidan kunde blifva
lyckligt, ty lian kunde ju aldrig hysa aktning för
henne, och hon Leonnas tankar hisnade för
ett sädant förhällande.

Shiteligen trodde hon sig förlika sin önskan
med pligten och rättvisans fordringar. Leonna
ville afsäga sig alla anspråk på Feodors hand,
och öfvertala honom att läta viga sig vid Lotta,
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föra lienne tili en annan ort, ocli betala henne
ett hederligt nnderhåll, på det lion der måtte lef-
va liedrad och utan bekymraer, och medrättabä-
ra naranet af hans bustru. Sjelf skulle Feodor
resa tili sitt aflägsna nya hem; der lefva för si-
nä underhafvandes iycka. Ilon ville älven, pä sitt
sätt, söka gagna sinä rnedmenniskor här efter bä-
sta insigt och förmåga. Feodor och hon borde
linna sig nöjde i den tanken att de alltid voro li-
ka dyrbara för hvarandra, och i egenskap afvän-
ner skulle de ofta brefvexla.

Vid Amalia ville hon aldrig skiljas; då barnets
mor hittills ej brytt sig om henne, skulle hon sä-
keet lemna Leonna fria händer vid hennes upp-
fostran, isynnerhet när hon fick veta att flickan
blefve hennes enda arfvinge.

Vili nägon ocksä gifva dessa funderingar och
beslut naran af svärmeri, af barnslighet, så var
ju delta så ädelt, rent och välgörandet var dess
motiv!

Under sädana tankar förgick dag efter dag;
hvar morgon föresatte hon sig att tala vid Feo-
dor, men hvar taga mod, hnru öfvervinna sin
blyghet; väl hade hon kunnat upptäcka allt för
Ottilia, men det hade värit att förolämpa Feodor,
att inblanda en tredje i en sådan sak.

Man föreställe sig hennes känslor under resan tili
Lovisa, dit hon for för att beställa den brudskrud,
hon aldrig tänkte hara; ty genast, efter sin hem-
komst tili Grönskog, ville hon meddela Feodor
sitt oföränderliga beslut. Hufvudvärken var bäde
naturlig och sann.

Leonna. 15*
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När hon i handelsboden träffade Lotta Ström,
ansäg hon detta möte, soin en skickelse af för-
synen att stadfästa lienne i sitt beslnt, och ehnrn
liennes kropp skakades soin af en feberrysning,
egde hon sinnesstyrka nog att ofönnärkt söka
jemföra sin och Lottas statnr, för att se huru
brudklädningen sknlle blitva passande.

Alit tillintetgjordes genom de båda förmodade
brottslingarnas Ingna och obesvärade väsende, de-
ras rauntra samtal; nägon förställning var här ic-
ke tänkbar.

Under hemfärden förekora det henne allt mera
sannolikt, att Hedda låtit inbilla sig en uppdiktad
historia, soin nägon hopsmidt för att roa sig på
hennes bekostnad. Hon skulle ansett allt för
fabel, så Iranit ej hennes svägerska äfven sagt,
att barnet hvarken tillhörde lienne eller Petter.

Leonna tog sin tillflykt tili bönen, bad Gnd om
upplysning och somnade Ingnt; men iippe var hon
med solen och smog sig sakta tili flickans bädd,
för att betrakta det sofvande barnet.

Hvar fanns nu den likhet, som hon förut ansett
vara så påtaglig*? Flickans här var väl lockigt
liksoin hans, men blondt, dä Feodors var mörk-
brunt och glänsande. Amalias ansigte var litet,
nastan klotrundt; hans, en oval med skarpt teck-
nade drag; jn mera hon jernförde, desto större
fann hon olikheten, desto mer öfvertygades hon
ora hans oskuld. Hon erinrade sig så Jifligt en
anmärkning af friherrinnan Perlkrans: «Så snart
man raisstänker nägon menniska, ser man
allt hvad den gör, allt hvad den säger i
en falsk och ofördelaktig dager.» Nu blyg-
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ties Leonna att nägonsin hafva raisstrott Feodor,
och egde ingen ro, förrän hon erkännt sitt fel
och vunnit tiligift. Huru hon gjorde detta haf-
va vi sett.

I sin glädje besinnade hon icke, att den ena
var ett barn, en liten flicka; den andra en man,
härdad af väder, brynt af solen, i hvars manliga
drag en liflig själ uttalade sig; men hvad raan så
innerligt önskar, tror man så gerna.

Innan Feodor for raed Brande'n tili prestgär-
den, för att uttaga lysning, raeddelade lian Otti-
lia hvad som förefallit rnellan honora ocli Leonna
denna morgon.

&Lemna henne då i sin lyckliga villa,» sade Ol-
lilia rörd, »lär att värdera en maka med sä npp-
höjda tänkesätt, och sä renhjertad som min Le-
onna. Väl önskade jag veta, hvad som så hastigt
skingrat de raisstankar hon hyst, men jag vill
qväfva min nyfikenhet, ty hennes frid är mig lika
dyrbar som min egen. Likväl gläder jag mig att
j bäda snart lemnen denna ort, der en ringa om-
ständighet kan föra allt i dagsljuset.»

Lysningstiden, denna, vid hastigt försiggäende
giftermål, oroliga tid, då så mycket skall pätän-
kas och verkställas, isynnerhet i städerna, der
upphandlingar, besök af och hos sömmerskor,
och gratulerande npptaga tiden (raed bröllopps-
dagen och bosättning i perspektiv); af allt detta
oroades icke vara vänner på Grönskog, och de
älskande njöto af denna salia mellantid, då de
äfven för sin oragifning ej behöfde dölja den öm-
het de hyste för hvarandra. Leonna var dock
den lyckligaste; öfvertygad om Feodors kärlek,
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jernte glädjen att se honom renad från hvarje fel,
njöt hon af att se sig sä älskad, sora hennes hjer-
ta önskade. Om hon kunnat se in i lians hjerta,
hade hon sett Samina kansia, endast stegrad af
den högsta aktning nägon dödlig egnat ett ska-
padt väsende,

Men samvetet är en omutlig mentor, der sj ä-
lens adel ännu är ofläckad. Ofta när de bäda
älskande, med salig förkänsla, svärmade in i frara-
tiden, kunde en hastig rörelse eller tankfull upp-
syn af Ottilia, ja tili och med lilla Amalias oskyl-
diga prat, komina Feodor att skifta färg.

Bland de fä grannar, sora kommo för att gra-
tulera, voro lagman Bärendorf och hans fru.
Skämtsamt förebrådde lagmanskan Leonna, att hon
värit förbehällsam angäende sin förbindelse raed
öfversten. «Ora tant Perlkrans ännn lefvat, hade
hon väl blifvit lika surprenerad sora vi,» tilla-
de hon.

«Yisst icke,« försäkrade Leonna. «Hon kände
denna förbindelse nastan från första stunden af
vär bekantskap.»

På en framkastad anraärkning, att fru Branden
måste ha mycket bestyr för att ställa i ordning
tili ett sädant bröllop, som det var brukligt på
landet, der gästerna för vägens längd ofta dröja
i tvenne dagar, svarade Leonna: «Det vore bra
illa gjordt af oss att besvära raed ett sådant, när
vi genast resa bort härifrån. Vi ärna derföre
endast se nägra fä personer.»

«Bevars min nådiga! Huru gär det då raed den
vackra bruden och skruden?» inföll lagmannen.
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alitan vittnen blifva vi säkerligen icke,n svara-
de Leonna leende. «Yigseln sker i kyrkan.»

Med anledning af kyrkan, borde underteck-
nad ega Hogarths pensel, eller en den tiden lef-
vande snillrik humoristisk svensk mans penna,
vi mena Nordqvist för att träffande teckna den
förvåning, som visade sig i de flesta närvarande
sockneboernes ansigten, när det första gången
lystes för «öfversten ocli riddaren af flere ord-
nar Friedricli von Harlinghausen och fröken E-
leonora Nordenskans.»

För mängden var det som om denne man ned-
fallit frän månen, ty pä länge hade ingen militär
värit i nejden derorakring; men snart hviskades
det här och der i bänkarne, ty det fanns dock
en och annan, som hade litet hum om Saken.

Omkring en sadan vetande samlades ett audi-
torioni pä kyrkbacken; tili tvenne af dessa grup-
per vilja vi lyssna.

Ej längt frän kyrktrappan se vi en snyggt klädd
och fryntlig bondqvinna, omgifven af ett dussin
nyfikna ansigten; tvenne visa ett lifligt deltagan-
de: det är Löfsala värdinnan med sin styfdotter.
Den talande är Greta Lisa, som var glad, att få
ge luft åt hvad hon en hei vecka anat, men af
kärlek tili sin goda fröken förtegat.

Nu lät lion dera äfven veta, att den förnäma
herrn icke var henne obekant: det var samrae
löjtnant, som pingstdagen fem är se’n, räddade
hennes barn ur den brinnande stugan, och som
hon sedän ofta bäde sett och taiat med.

«Honora mins jag nock,» invände en tjock ma-
lmi; (dian bodde hos bror min här i kyrkbyn,
men inte het lian så, som pastorn sa’ 1 ons.»
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«Det är likafullt densamme,» försäkrade Greta
Lisa. «lian hette då Karlowitsch, inen liar sedän
dess värit med i alla de krig, ryssen haft med
bäde hundturkar och fransoser, och har väl blif-
vit adlad af nädig Kejsaren, kan jag förstä.»

«Men huru liar hän blifvit bekant med Grön-
skogs fröken*?» invände Löfsala dottren.

«Hän var god vän tili frökens far och de för-
lofvades, innan lian hals öfver hufvudet mäste ut
i kriget.»

«Der har jag tydning på den gätan, att en sä
rik och vacker ilicka gått så länge ogift,» sade
en ung, rask sjöraan, i det lian knäppte med fin-
gren. «Blir du mig lika trogen Christina, ora jag
blir horta i fem runda är“?» liviskade hän i orat
på Löfsala dottren, som rodnande med ett «tyst
Hindrik» vände sig tili Greta Lisa, som berättade,
hurusora öfversten förliden söndags först kom tili
backstugan, och hnru de sedän träffat fröken vid
grafven o. s. v.

Tili berätterskans beröm lemna vi det vitsord,
att hon uppfattat allt och återgaf det oskyldigt
och sanningsenligt.

Ungefär ett stenkast derifrån, träffa vi de «sken-
heliga» med sinä vänner och bekanta ur den så
kallade «bättre klassen.» Frnn förde ordet och
hvad tungan ej sade, tolkades af minerna och
höjningarna på de magra axlarna.

Innehållet, med förbigäende af systerns och sy-
sterdotterns kommentarier, och de omkringstäen-
des anmärkningar, var i korthet detta: «Frö-
ken Nordenskans var redan för fem är sedän «in-
tim» med denne ryss, som då var underlöjtnant
och en «fattig stackare;» visst var hän ocksä he-
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kant med hennes far, raen liennes bror taide ho-
noin icke, och lian fick ej sticka sin näsa inom
dennes dörrar. En gäng var det närä deran att
länsmannen piskat upp junkern, när hän träffade
honom tillsammans med systern pä landsvägen.
Sedän hade fröken icke hört af honom pä flere
är, utan trott honom vara död; derföre satt
hon sora ett spöke och gret på kyrkogården. Hon
hade ej gift sig rned nägon annan, ty hän
hade lemnat en pant efter sig; den hade sväger-
skan, frn Nordenskans, af bannhertighet upptagit
sora eget barn, då hennes eget dog, under det
mannen var bortrest.»

«Länsmannen dog ulan att känna förhällandet, —

ty så länge lian lefde dolde hnstrun hemligheten,
fastän hon ofta inom sig fick vidkännas anfäktel-
ser af satan.»

«Väl ville hon sederraera icke tilistä att barnet
var svägerskans, men detta kunde hvar kristen
själ begripa: bar icke fröken tagit flickungen tili
sig 1? har hon icke gifvit fru Nordenskans en stor
summa penningar, för det hon dolde hennes
skam.»

«Det var likväl förbält hederiigt gjordt af ho-
nom, som kom tillbaka för att äkta henne,» an-
märkte en husrådinna hos en närä boende landt-
jnnkare, oisynnerhet sedän lian blifvit så förnäm;
herrarne uppfylla icke alltid sådana löften,» tilla-
de hon med en lätt suck.

«Hveni känner riktigt den förnämheten 1?» in-
vände talarinnan något hvasst. «Vår pastor är
enfaldig och from; kan läta inbilla sig hvad
som helst. Flickan är rik, och ser snutfager ut
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ännu, men efter par, tre är lemnar lian lienne
efter sig i djupa Ryssland, och far för pocker i
våld med hennes penningar; hvar vill hon sedän
taga reda på honom, raenar ni rM»

«Ryktet säger nu ocksä,n fortfor hon, «att
Hertola fröken, sora gifte sig med en ryss, är
här nu igen, för att med sitt hara få tak öfver
hufvudet hos föräldrarna. Farhrodren, sjökapte-
nen, hade hittat pä henne i en stad på andra si-
dan ora Moskwa, och hemtade henne hit. San-
na minä ord, god’ vänner, att så går det med al-
la flickor, som läta narra sig af ryssarne.»
Det var tid att begifva sig hem, om ej för
annat, sä för att heratta hvad de hört, med de
tillägg och försköningar de funno nödiga.

Dagen för tredje lysningen, hade Brande'n nyss
slutat skrifva en förteckning på dem, sora skulle
hjudas tili brölloppet, äfvensom pä det som skulle
hemtas frän staden, när de andra återvände
frän en promenad i sällskap medkapten Lurhjelra,
som inträffat dagen förut; endast Leonna var ic-
ke närvarande.

«Månne jag glömt nägon, eller nägot?» frå-
gade Branden och lade uppsatsen framför ma-
jorskan Ivanoff, som något trött tagit sin plats
invid hordet.

Pä en vink af Ottilia nalkades öfversten. «Hvar-
om är frågan*?» sade hän och lutade sig öfver
papperet.

Hon fattade hårdt om hans am och pekade
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på ett af de upptecknade namnen. Det var Hedda
Sraitts. Lyckiigtvis varseblef ingen annan än hon
burn blodet kom ocb gick öfver Feodors ansigte,
liksom moinen öfver månen i stormväder, under
det att Branddn, som helt likgiltigt äfven med
sin blick följt majorskans anvisning, sade: «Vet
någon af herrskapet, hvar mamseli Smitt för när-
varande befinner sig*?»

«Det blir icke lätt att fä reda på henne; tro-
ligtvis gnngar hon som bäst på Ålands haf, ty
vinden bar värit gynnande.» Ällä sågo nägot för-
vånade på onkel Ludvig, som sade detta.

lian fortfor sedän: «I mändags såg jag benne
i Borgå, sedän jag dagen förut i ett bref från
bror Matthias läst, att mamseli Smitt tagit af-
sked af dem, för att resa tili Tavastland att ärf-
va sin moster, som nyss blifvit död.»

«Då raäste väl onkel sett galet,» invände Ottilia.
Öfversten ville aflägsna sig. «Nej stanna

qvar hos oss jag ber, ocb hör en sä besatt hi-
storia,» fortfor Ludvig. «Det var verkeligen hon,
ocb i den förmodan att styrraan Bengtson, hvil-
ken, som ni vet, är en gentil man bland sjömän,
var kapten på fartyget, vinkade mamseli Smitt
honom ned tili sig på bron, der hon stod. På
hennes förfrägan svarade hän, att vi ärnade oss
tili Petersburg; bvarpä hon önskade att resa med
dit. Hon sade sig vara enkä och heta Smittoff;
ändamålet för hennes resa, var att se sig omkring
och tillika besöka sin aflidne mans slägtingar, som
voro bosatte der. Sora hon var språksara och
Bengtson en muntergök, fällde hän ett och annat
ord om att en ung enkä kunde just göra sin lyc-
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ka i Petersburg. Hon syntes ej upptaga skämtet
illa, och lät honom pä fint sätt förstä att hon ej
vore medellös. Händelsevis nalkades jag de ta-
lande, utan att hon blef mig varse, och som jag
genast igenkände henne, gaf jag Bengtson en
vink, som lian förstod.»

«När hon började tala ora rum ocli fraktpennin-
gar, bad lian att hon skulle derom vända sig tili
mig. Yid min äsyn höll hon pä att förlora konsep-
terna. Jag soin ej ville exponera henne för fol-
kets åtlöje, sade höfligt, att alla platser ombord
voro upptagna af öfverste Harlinghausen med
fru, min brorsdotter, deras barn och doraestiker.
För första gängen falsk i min lefnad, tiilade jag
att detta vore rätt ledsamt, då jag var öfverty-
gad att dessa minä passagerare funnit nöje af
fru Smittoffs sällskap under resan, såsom förut be-
kanta med livarandra.»

«Den improviserade frun fick ett anfall af näs-
blod tror jag, ty hon skyndade bort utan att sva-
ra ett ord. Samma afton gick hon ombord
på en Borgå skuta, destinerad tili Stockholm. På
passet hade hon likväl bibehållit sitt rätta
naran.»

«Ni kan ja vara lugn mi,» yttrade Ottilia i för-
bigående sakta tili Feodor. «Aldrig!» sva-
rade lian. «Icke förr än jag biktat allt för min
Leonna!» - «Ni har rätt,» svarade hon, «kär-
lekens förbund helgas endast genom förtroende.n

Samina afton var allt sagdt; nn voro de lyck-
liga.
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Hvad sjelfva brölloppet angår, låta vi våra lä-
sarinnor ordna huru de behaga; vi säga blott att
folkrnängden i kyrkan var stor, akten högtidlig,
bniden enkel ocb skön, och brudgummen vann
allas bifall; det allmänna omdöraet var, att lian
säg «så stolt och så lycklig iit.»

En oförrnodad, men ganska välkoramen bröl-
lopsgäst var fru Palman; onkel Ludvig hade sökt
npp gumman i dess ensliga hem, för att lycklig-
göra henne nied åsynen af dera, lion så mycket
älskat. Ilon erhöll ett mm och lifstids under-
håll på Grönskog.

Glada gäster saknades icke; för underhafvande
och mänga från kyrkbyn voro länga bord dukade
pä gården.

I ett okonstladt, från hjerta tili hjerta gäende
tai, sade pastoin dem, att deras unga matraor
leninat honom tvenne års inkoraster från egen-
domen, tili inrättande af en skola för deras barn;
de förrnögna skulle betala en raåttlig afgift at
skolmästaren, men de fattiga erhälla lärdomen
gratis. Skolhuset skulle byggas närä kyrkan;
timmer dertill erhölls från Grönskog; så väl bygg-
naden som skolinrättningen skulle stå under pa-
storns och Brandens uppsigt.

Gummorna nego, och karlarna svängde hattar-
na och lofvade sjelfmant förrätta alla dagsverken
vid byggnaden. Greta Lisa gret af glädje, och
uppmanade qvinnorna i kyrkbyn, att under skol-
tiden antaga sig de barn, som bodde på längre
afstånd. Ilon ville i sin män föregä dera med
godt exerapel.
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Vinden är god, och seglen svälla. Vi se vara
unga vänner ,styra tili sinä önskningars mäi
den husliga sällheten, och bjuda dem och våra
läsare ett hjertligt «farväl!»

S I u t.










