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Personerna:
Assessor Nyström, tjänsteman i ett värk.
Amalia , hans hustra,

s» Henrik, deras £on.
Maria, deras dotter.
Wahlström, agent och kornmissionär.
v. Lindeström, kapslist i penäten.
Lundström, kararerare.
Sundström, konditor.
Li satte, uppasserska på Sundströras konditori,
Minä, trotjänarinna kos assessor Nyström.
Ström, bstjänt.



liata aleten.

(Ett herrum enkeli möbleradt, en chiffonier med
Runebergs porträttbyst. En liten tollettspegel med
tillbehör. Ett ekrifbord tili böger, tili vänster ett
bord med punsch- och seltersfiaskor. En dörr tili vän-
ster, en i fondea.

Assessorskan, en äldr9,korrekt,men mycket enkeli
klädd fru. Hon bär ett st»rt förkläde. Minä, gam-
mal trotjänarinna.stökar och städar i rummen. As-
sessorskan bjälper med att städa skrifbordet.)

Assessorskan: Jag går nu ut för att laga
desserten. Klockan är snart 5. Strax efter Bha
vi främmande här. Skynda nu påMinä, så alt
alt blir i ordning här inne. Minä behöfs sen i
matsalen för att se efter det ovana folket. För
ser Minä, i dag skall det gå bra,* i dag är det
inte bara vanligt främmande, i dag är det fest
familjefest.

Minä: Förstår, frun! Och nog ska vi ha rnm-
met i ordning på eviga minuten. Frun kan gärna
gå in och luta sig litet. Jag känner sen tjugu år,
huru en bjudning skall skötas här i huset.

Assessorskan: Ja; jag litar också på dig,
Minä. Jag förstår inte/ hvar vaktmästar Ström hål-
ler hus så länge. Hän måtte aldrig ha drnckit.

Minä: Nej. frun, inte har hän druckit än; först
efter supen blir det fråga om den saken. Men
det var sant: huru många ä’ de bjudna i dag, frun?
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Assessorskan: Låt Kiig se! Sexton äldre her-
rar, med sinä fruar, och tjugo af magisterns kam-
rater; raen nu går jag. Använd genast Ström, när
hän kommer. Låt honom inte gå och hänga! (går).

Minä : Ingalunda! frun kan lita på mig (jäm-
har på maltan) här är ett hål; det måste repare-

'-ras (tar från brustet nål och tråd, börjar att
sömma). Det är ändå för besynnerligt med alt herr-
skapsfolk. Få de bara lös en slant, som inte behöfs
för att halla lifshanken uppe, så ska de genast stå
i äta,å bjuda främraande tili sej, för att
ha dem att föräta fördricka sej och fördömma
sej. Nej,fy rale

/
ett* sädant nöje. att spara,

det är mitt enda nöje. Då mar man något. Fast
det fhåste nu sägas om assessorn, att nog vet hän
dä

/
att taga vara på tid och pengar. Kalas, det

är då det varsta jag vet-, kostar, kostar gör det.
Och tjänarlna, de ha det då värst af alla. I två
dar ska det skuras, dammas, sopas, viskaa, tvättas,
piskas och skuras, och sån't kostar på gamla ryg-
gen. (Stiger mödosamt npp.) Ähåjaha! Å så ska’
man ha kokerska, tvälterska, hjälpmadam å dom
där vaktmästarena sen. Dom ä värst för fat och
huteljer. 1 ingenting ä dom för godt
häller å men där ha vi Strämmen.

(Vahtmästar Ström kommer, lägger hatt ooh
paletå på en stol i rummet.)

Ström: God dag t Minä, huru sku Minä må
B«? vi ha feat igen.

Minä : Igen!
Ström-.' Ja, ja jag skämtar hara för sjutton.

I det hitr huset brukar man inte festa för ofta, det
ska Gud veta.
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Minä: Naturligtvis, hän tycker att det är in-
genting ällä, om hän inte får och
champagne alla kvällar.

Ström: Ah, inte ska Minä vara kitslig nu.
llrad är det för en fest i dag? bröllop eller för-
lofning, eller

(Ström går tili spegeln och borstar sitt håry
med hena i nackeny med ivanne borstar).

Minä: Hvacl det anbelangar, så tror jag att
det är litet af hrarje, Herrskapets bröllopsdag är
det eckså i dag, men inte ha de förut firat den.
Men ja ska säja/hrad jag ttor det gäller. Herra,
eller rättare frun, ha alldeles «förmodadt fått ärfva
en aflägsen anförvan\t i Sverge, - som det inte lö-
nar tili sorja öfver, skulle jag tro raen,äsch,
stå inte å sjåpa sej där, utan hjälp mej att få
spelbordet i ordning.

(Ström och Minä erdna ett spel\ord).
Ström: Är det mycket koftis de ärft? Kän-

ner jag unga berr Nyström rätt, så lär det nog
behöfvas — fast burn mycket som hälst.
Snål spar ocb fan tar, heter det.

Minä: (förargad) Åh, var tyst med dumma
ordspråk. Se, alt det här skall nu hållas hemligt,
så att unga herra inte ska få någon uya om Sa-
ken. Hän har värit tre månader på Malms sta-
tion och läst på sin examen. Hän ret tildvidare
ingenting om arfvet. Jag hörde om alt det här

i förbigående, förstås.
Ström: Lyssnade, menar Minä.
Minä: Prat: när man har öronfså hör man.

Flytta hit silfverstakarna, som stå där borta!
Ström-. Gamla de här. Har ropat
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in dem för åssessorn . . , på pantauktionen. Silf-
ver äro de inte häller, se hara ut så, sora så myk-
ket annat här i världen.

Åssessorn: (kommer in från dörren tili vän-
ster i skjortärmarna, rned fracken pd armen.
Minä tager StrÖms paleta och går genom sam-
ma dörr) Jaså, Ström är där. Nå, välkommen!
(släcker en del ljus) Inte får man bränna Jjus
i onödan, det kostar.

Ström: (hälsar) Får jag lof att hjälpa med
fracken?

Åssessorn: Jaha, vänta litet! Ja, ser Ström,
det blir nu i afton på vanliga viset, förstås, utom
chaapagnen, som är extra (suckar), och den är
dyr, tolf mark flaskan. Det är hutlöst, så de
handlandena förtjäna! Ström skall bjuda först åt
senator Blomström, och så åt barenen. Charapag-
nen skall hällas högt ifrån, så den skummar duk-
tigt. Det blir gående bord, så Ström får passa
väl på. Bourgognen måste vara Ijam små glas,
förstås utom åt senatorn och haronen. Litet
förrän steken kommer in, det är orre i dag
orrarne äro fasligt dyra nu för tiden tager
Ström upp champagnen den måste vara kali

och så häller Ström först åt senator Blomström f
och så åt senatorskan, som vanligt, förstås. Det
där gör Ström först,sedän jagklingat—i—i— ...

Och, som sagdt, häll {gör en gest soin orn hän
skulle kalla i högt). Det ser gentilt ut. Ja, ja
och det går mindre åt också,

'

Ström-. Åssessorn kan vara lugn, jag kän-
ner tili hela saken, vet nog kuru sådant där går
tiU.
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Ässessorn: Jaha, jaha. Jag är också lugn,
min kära Ström, alldeles lugn. Men hör nu, {för-
söker se obesvärad ut) säg mig en sak: känner
Ström tili den här Vahlström, hän som har kom-
missionskontoret?

Ström: Ja, se jag kan nu säga både si och
så om den saken. Ula känd ä hän, 'det är då
visst. De säga, att hän skall vara en procentare!
Så inte håller jag

Ässessorn: Hvasa, procentare! Det kan jag
aldrig tro. Men-i alla fall. Om hän skulle hom-
ma hit, så skall . .

.

Ström: (leende ) Inte kommer hän hitj into är
hän en sådan herre.

Åssessern: Ja, se jag kar skrifvifc tili hoi. am
om att ropa ia på auktion efter Pettersson en
slup åt min son, magistern, ocji om hän nn kora-
mer, så säg honom/ att jag inte är hemma, att jag
är ntgången, men att jag ville tala vid honom i
morgon f. m. kl. 9.

Ström'. Jaha, jag assessor. [Det
ringer på tamhurdörren. Ström skyndar ut;
man ser genom den oppia dörren kommissio-
nären Vahlström tola med Ström).

Ässessorn: Nå, fan anamma {det behöfdes
ännu. (Ser på klockan) Jag har då en str.nd
på mig, innan gästerna homma. När man skall i
kalit vatten, så är det bäst att hoppa i med huf-
vudet förut. Ström, Ström: låt herr Vahlström
stiga in! (Stänger dörren åt salongen, sätter
ett tidningsnummer öfver punschkaraff och
glas. Vahlström kommer in, försöker se oge-
nerad ut och gnuggar sinä händer).

Pengo,*. 3
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Vahlström : Assessorn önskade att tala vid
mig i går. Jag var då bortrest tili laudet, så att
jag liite bann komma. Om jag pä något sättkcm-
mer olägligt nu. så ber jag om ursäkt.

Assessorn: Ja, nastan det; men var så god
och Stig in ändå, sitt ner! (I tamhurdörren tili
Ström) Om någon skulle komma (ser på Mok-
kaa)/ så bed dem stiga in i salen. (Stänger tam-
hurdörren med omsorg) Jaha, ursäkta,att jag
inte bjuder cigarrer, men jag väntar främmande.
M bar således fått mitt bref?

Vahlström: Jag tackar; ja, nog bar jag fått
det.

Assessorn: Ja, kort om godt, min hustru bar
fått ett oväntadt arf, 20,000 mark, det är nu en
obstydligbet, förstås som vanligt. Ja det vil!
säga . . . kort om godt: jag skulle vilja placera
summan på säkra, goda händer, och (generad) då
kapitalet är så litet, att räntan icke just kan blif-
va stor, hade jag hoppats alt genom er få affären
stäld så, att, med andra ord så.att inkomsten blir
lika stor, som af föregående kapi lal som van-
ligt.

Vahlström: Jag förstår.
Assessorn: Jaha. I förtroende sågdt ,så skall

min dotter snart siitä sig, och jag borde, ora möj-f
ligt/ kuuna ge de unga en 3,000 mark de första
Siren. Och ser ni därför, endast därför ville jag
fråga er,om detta kapital akulley genom elokuuna
fås att inbringa denna summa.

Vahlström: Hm! Ja, det går, gör 35 proc.
Het är gacska raycket, men kanske blir det möj-
ligt flndå, nu när tiderna äro så dåliga

/
att . .

.
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Assessorn: (svetlas, torkar sig om pannan,

generad). Ja,det är ju fasligt, så svårt det är nn
för tiden. Jaha, ja. Kom ihåg

/
herr Dahlström

hvad jag alltid bar sagt: hara nätta/
hederliga af-

färer; man får icke störta sinä raedmänniskor i
olycka, sora vanligt.

Vahlström: Mycket vackert, mycket vackert,
herr assessor, men jag måste ha något för besvä-
ret. Se, assessorn förstår nog; låg procent, säkra
papper, hög procent, osäkra papper. Men, pali as-
sessorn vågar anförtro åt mig medlen, så skall jag
försöka att . . .

Assessorn: Ja, jag känner Er som en driftig
och pälitlig man, det har ju jag alltid sagt (går
snabt moi tamburdörren, öppnar den). Hvad
gör Ström här, { stänger dörren ) förbannada lyss-
nare. Hm Ja, (ser på klockan ) Ser ni,rain bä-
sta berre,nu i aften hinner jag inte vidare orda i
den aftaren men såvida Ni anser Er årligen
kanna lämna den nämda summan eller därom-
kring åt mig {hostar\ d, v. s, åt min dotter,
så stå dessa penningar tili ert förfogande; alt
hvad ni kan få utöfrer, ja det är ert eget för-
stäs ja

/
jag frågar inte ens efter,huru myk-

ket det blir.
Vahlström: Ja det hlir nog inte så mycket,

raen niir man arbetar för att bjälpa nödstälda, så
får man inte så noga se på förtjänsten.

Assessorn: (skrattande) Ja, kära herr Dahl-
ström, Ni är nog en välgörare i smått, Ni ock.
Nå vål vill Ni ooh kan Ni placera summan,
så behöfver Ni epaast skrifva nnder de här band-

så stå pennin garnsL-till Er disposition



8

i banken. Alt är klart: besök mig i morgon kl.
8 jag är tidig af mig, som vanligt.

Vahlström: Ja, jag skall komma. När jag
tänker närmare på saken, så tror jag mig kunna
just nu placera en del, ja större delen af kapita-
let. Tillåter ni därför, så skrifver jag genast un-
der med (skrifver).

Assessorn: Således,i morgon kl.
tjänare, herr Vahlström. (Vahlström viti räcka
handen, assessorn undviker och visar förhind-
ligt mot dörren.)

Vahlström: ( afsides, i det hän går). Din
gamla räf!

Assessorn: Hu, fy tusan (ruskar på sig)
oförändrad tili fysionomin, den gamla vargen. Det
var en lyeka, att ingen af minä gäster, . . . Jag
undrar, hvad Ström egentligen hörde, som van-
ligt . .

. (går tili salongsdorren) Ameli, Ameli!
Assessorskan: (kommer in, går tili toalett-

spegeln och jämkar om sin toalett). Här är
jag, kara vän. Jag var just inne hos Mari; hon
anar xngenting ännu

, det kära barnet. När jag
tänker, att tjugoåtta år ha gått.sen vi själfva blefvo
förlofvade, kära gubbe, hör du, mins du den da-
gen!

Assessorn: Hm, jo! Sku’ man inte minnas
den.

Assessorskan: Och nu just,på vår egen bröl-
lopsdagy gäller det vår dotter. Ack ja, lilla Ma-
ria. Hvar har du Lindströms bref? Det skola vi
lämna ät Mari, det blir nog ett kärt minne för
henne i framtiden.

.Hssessor»; Jaha! Ja, här bar du det; var nu
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inte sentimental som vanligt/ kära Ameli! (Letar
fram ett hrej ur frackfickan.) Men jag har nu
så många andra tankar i mitt hufvud, som van-
ligt.

Assessorskan: Ja, ja, hvem har nu inte det,
vackert skrifvet i alla fall. {Laser brefvet).

H. Herr Assessor.- Inbjuden tili Eder i afton,
tager jag mig friheten att, innan jag infinner mig
tili Edert gästvänliga hus, ödmjnkast anhålla ora
er dotter Marras hand, Yi äro sedän några dagar
ense oss emellan, och edert godkännande af det
förbund vi sintit skulle fullborda vår lycka. Jag
skall komma en half timme före de öfriga gäster-
na för att mottaga 2clert svar. Om detta mitt
bref vet Maria intet. Det för-
äldrarnes välsignelse bygger barneas bo,och där-
för ,

.
.

Assessorn: Ja, ja, den där vä!signelseny det
är hemgiften, förstås som vanligt. Men det
må vara, det blirnog hra med den förlofningen.
Lindeström är ordentlig. Horre gud, när kan man
säga om vår Henrik detsamma! Lindeström har
utseende, namn och litet multiini, och godt och väl
är det . . men .

,
. men, vet du

/ att nu har hän
värit här!

Assessorskan : Hvem? Lindeström! Nå, men
Herre Gud, hvar är hän nu då?

Assessorn: Nej, inte hän. Jag menar Yahl-
Ström. Da är nu alldeles hufvudlös af den här
förlofningen, som vanligt. Yi måste tänka på af»
färerna också. Vahlström, menar jag.

Assessorskcm: (ifrigt) Jaså hau, nu just när
Fengar. 8
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vi vänta Lindeström i hvar minut! Tänk om nå-
gon skulle ha sett honom hos dig!

Assessorn: Ja, det var nu en guds lycka, att
det gick, som det gick. Jag satt som på nålar.
Hän sade sig ha värit bortrest i går och nu först
fått bfefvet.

Assessorskan ; Xå, huru gick det?
Assössorn: Ja, eljes så hade hän, förstås, in-

genting emot saken. Hän lofvade komma i mor-
gon bittida kl. 8 för att arrangera om afiaren.

Assessorskan: Men det är en otäck historia
i alla fall, kara gubbe, och alla de stackars mäu-
niskorna, ifom skola råka i hans klor .

.
.

Assessorn: Äck ja, nu börjar du, som vanligt,
igen. Tänk nu bara efter. Om hän inte förrän-
tar eller, låt vara, procentar med minä, dina pen-
ningirf, så' -gör hän det med andras. Nej, vet du,
det där behöfver du inte bekymra dig om. För
öfrfgt;1 trör vi aro de enda, som lämna ho-
nobi 1 förlagskapital? Man nämner raåuga finare
namn än XyteÖm, t. ex, doktor ({hviskar i orat)
och hofrådet, du vet nog . . . För öfrigt räkna
själf efter. 20.000 mark med 6 proc., det är
1,200 mark om året, men får du t. ex. 25 proc.
• och maß kan få det: gör det dig 5,000
mark. Du kan ge åt nnga paret 4,oooyOch ämiå
ha 1,000 öfver åt Henrik, som’nog gör koi på
dem. Må vara, att vi börjat med två toma hän-
der. (Gif hit din gamla tass; känn,hvad den ärhård!)

Du har fått gå på och arbeta, streta och sträfva
hela ditt lif. Din skönaste tid har gått tili tungt,
groft arbete. Men ska vi döma våra barn tili sam-

tom oss sjitlfva. Vi ha gått

10
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genom ekluten, gud ske lof/ Men låt oss skona
barnen och ...

Assessorskan: Arbetat, det ha vi gjort och
duktigt tili ändå, det skadar ej.

Assessorn: Visst inte, visst inte. Men tänk /

med hvilka resurser Henrik går ut i lifvet: kandi-
dat inom kort och rik, d. v. s. inte rik, men obe-

roende! Vet du,hvad det betyder hos ens förmän
att vara rik? Jo, herr chefen behandlar en, som en
jämbördig, världen står öppen för deu rike Henrik,
hän kan en dag gå huru längt som hälstv

Assessorskan: Må vara, må vara, .men otref-
ligt är det. Du har velat det, du får ock ansvara
för det, och tänk om det komme ut i världen! För
öfrigt vill jag ej tänka på hela saken meret-Jag

Lindeström dröjer! Vet du, att sena-
tor Blomström är en släkting tili unge Linde-
ström?

Assessorn-. Lindeström och Lindeström, duär
alldeles tokig i det där partiet! (Storattar). Hän
har ju inte få-t vårt ja ännu, kära mamma.

Assessorskan: Acky så du pratar vårt ja,
likasom hän inte fick det med uppräkta händer.

Assessorn: Ja, ja. Men hör nu/ hvad jagbe-
slutit. De 4,0007 kanske 5,000 mark Vahlströmkan
ge oss,utfäster jag mig att lämna de unga. Som
du vet, tyeker jag ej om länga förlofningar. Det
leder tili trasseLoch hvem vet kanske tili och med
tili uppslag. Och så blir det en sådan oro i hela
huset, när man har ett förälskadt par i hemmet,
och dessutom kostar det så förbannadt; bättre mat
och vin för mågen, när hau hänger i huset. Det
där blir pengar af. Föröfrigt passar det sig så
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rasande väl, att när vi nu yi alla fall en bjud-
ning och hvilken bjudning se’n! eklatera, så
går det i ett kör för samma kostnad. Det säger
jag dig,att inte ens för lilla Marias skull vill jag
i onödan kasta ut hundra mark på mat och dryek.
När jag nn eklaterar förlofningen, så talar jag om
bröllopet med saransa. Föröfrigt så ämnar jag säga
så här. (Knackar i bordet, låtsar hålla ett glas
i kauden). Minä damer och herrar. Sparsamma
aro de fröjder lifvet ger oss. För hvarje solglimt
det gaf oss, gaf det äfven en lång skugga en
lång skugga jaha. Men det det tillhör
[tar upp ett papper och ser på det) den vise7 att
se lifvet med jämnmod an. (Jag har så kort minne).
Nå väl, minä damer och herrar: lifvet gaf oss nu
åter en ljusglimt.

Karl von Lindeström kommer salda in ge-
nom tamburdörren) deuna ljusglimt det är, det är
kanslisten i kejserliga senaten, välborne Karl v. Lin-
deström, och skuggan, slagskuggan, som följer ho-
nom åt, det är saknaden efter vår älskade dotter
vår lilla Mari, som i dag loivat att följa honom
för lifvet, att ja resten blir som vanligt •

därför Kina damer och herrar
och så tili sist: kom hit minä bar n, att jag

Karl: (skyndar frarn). Håll ord/ herr asses-
sor, håll ord!

Assessorn: Hm ja, hvasa? Är ni där
Karl : ( leende). Och jag har hört hela gene-

ralrepetitionen. Men felet är inte mitt: dörren stod
öppen

Ässessorskan: (gåv emot bpnom med bägge
Mnderna utstriiktd). Yälkommen!
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Assessorn: Den satana Ström, som lämnar
dörrarna öppna (går skyndsamt att stänga tatu-
burdörren).

Assessorskan: Nå, hvilket svar Ni får af
min man på ert bref lvisarpå brefvet), det har
ni redan hört. Jag har endast att tillägga: Gud
välsigne er. Jag har hört så mycket godt om er,
att vi »ed glädje . . . (omfamnar honom).

Maria: (kommer in, stannar förvånad)
Lindeström, Karl, Ni, du! Hvad betyder det här?

Assessorn: Att, att, att vi, som vanligt, veta
tili dina små intriger och knep (på skridskobanan
och nu senast i Kajsaniemi), (tili häradshefdin-
gen sahta) Nåy gä på, gå på, herr häradshöfding.

ÄssessorsJcan: (torkar sinä öqori) Minakära
barn! (omfamnar dem) Gud välsigne er.

Assessorn: Men jag då, skall jag bli lottlös,
som vanligt ( breder ut armarntt). Gud välsigne
eder (omfamnar dem). Så däry ja, kara barn.
Nå, (skakar hand med Karl) nu måste vi få in
ett glas godt vin och dricka de förlofvades skåh
(TUL assessorskan) Men hör nu, mamma lilla:
hvar är Henrik? Skall inte hän vara med om den
här faroiljefesten?

Assessorskan: Henrik är inne hos sig och gör
sin toalett, och vet duy min gubbe: medan vi taga
in vinet, kan du också gärna gå in tili dig och
knyta om din rosett, den är alldeles skrynklig.
(Vili skjuta ut honom),

Assessorn: Du gamla diploraat, tror du jag
inte märker, hvart det lutar; du vill hägna om bar-
nen, lämna dem för sig själfva, som vanligt. Nå,
nå, jag förstår dig, men skynda på med vinet; fast

Pengar. 4
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man väntar främmande, får man väl dricka ett glas
i alla fall! (Går),

Assessorskan: Om fem minuter är jag med
vinet här i pappas rum. Se bär, Maria lilla, det.
gäller dig, det här. (Ger henne Karls bref, ni)Q
kar i det lion går.)

Mana : (Ser på hrefcel) Jaså, det är från
dig, kara Karl. Det brefvet skall jag bevara för
eviga tider.

Karl: Kara, lilla fästmö, hvad du är snäll
ocb söt, ocb vacker sedän, vaekrare än då jag såg
dig första gången tili ocb med!

Maria : Men säg mig nu, min älskade, när
såg du mig första gången, ocb tykte du att .

.
.

trodde du .
. . blef du förälskad i mig genast,

säg!
Karl: Första gången jag såg dig? Låt mig

se! Jo, det är ett år se’n dess. Du stod uppe
på Observatox iibärgen, det var förliden vår. Du
stod där uied din far. Du skuggade med banden
för ögonen ocb såg bort öfver isfältet mot den blå
randeu, där isen glittrade i vårsolens sken. Jog
kom uppför vä«eu från brunnsparkeu ocb såg dig
ung, blond, Ijäs ocb rosig, själt en bild af den
tidiga våren, som en silbuett emot himlens blå. Så
såg du upp, munnen var röd ocb Jag
hörde kuru du plötsligt sade; pappa, pappa se där
ha vi vårens förebud, där komma flyttfåglarne! O,
så vackert. Ocb jag, jag blef bänrykt af din
fröjd.

Maria : O, bvad du talar vackert, Karl.
Karl: Sen såg jag dig på landtdagsbalen, där

taite jag



15

Maria: Ja, där slog gunstig berrn så för
mig, att alla minä väninnor tykte det var en skan-
dal, och

Karl: Ja, mins du franeaisen?
Maria: Men mins du lotteriet för de nödli-

dande och alt hvad du där sade
Assessorskan: (kommer in med en lampa.

Minä här en hricka med vinkaraff och glas).
Nej, hör på,mina barn: nu kan det vara kuttradt
nog. Nu får mamma lof att vara med! .Kom hit,
Maria! Yi ska’ servera.

Minä: (sätter brickan x>å bordet). Nå,herre
gnd, när som vår lilla Maria nu gått tch förlof-
yat sig! Herre gud 7bara barnet! Nå,man får nu
lof att gratulera och häradshöfdingeu med ( niger).

Maria: Tack,Mina lilla, tack!
Assessorskan: (lyfter undan hacker och pap-

per, ordnar bordet, Lindeström kijsser Maria i
smyg (jäng pu gång). Sey så där, ja, vill Karl
vara god och sitta nen här '[tili Minä) Ja kära
Minä, så går tiden undan. Mins Minä när Maria
var så där lång ? Men gå nu Minä tili
assessorn och säg att vi vänta.

Karl: Men hvar håller svåger Henrik hus?
Blir hän inte visibel?

Maria'. (skrattar). Hän den sprätten, hän fiffar
upp sig, friserar och lagar sig. Hän är som bäst
hos barberaren.

Assessorskan: Jag taite om förlofningen för
honom. Hän kommer genast åter. Henrik harsett
så bekymrad ut i dag.

Karl: När man stormläser som hän, så inte
kan man se vidare belåten ut.
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Assessorskan: Ja stackars min gosse, som må-
ste läsa så förfärligt. När jag senast var hos ho-
nom på Malm, hade hän en så här hög packe med
böcker, som hän skulle plugga i sig.

Maria: Hör du, mamma: hvad sade senator
Blomström om den där nya ehefsposten?

Assessorskan: Jo, hän sade, att en af grund-
betingelserna var ryskan och så, att den nyutnämde
senatorn borde vara en ekonomiskt oberoende man.

Maria: Men då är ju pappa så godt som
själfskrifven.

AAssessorn: (kommer in). Se så där ja,mamma
lilla, im ai" man färdig!

Karl: ' Sitt ner farbror!
Assessorn: Jaha, det skall jag göra/ med nöje.
Maria: Här får du ett glas vin!
Assessorskan: Ooh här är en stol, sitt ncr!
Assessorn: Tack, tack,söta ni. Nå fästefolk,

ni är väl alt bra glada, hvasa?
Maria och Karl: Ja visst Ja!
Assessorn : Ja , den ungdomen, den ungdo-

men!
Ack om yi i afton sknlle få sitta hemma så

här, helt ensamma, men tyvärr! Det gäller nu att
vara nitisk i tjänsten ooh förekommande utanför
den. Ty i veckan skall den där nya chefsposten
omsider besättas. Ja,Karl hör numera tili familjen
ooh får del af dess planer ooh förhoppningar. Du
lär väl veta, att jag spekulerar på platsen som
chef för den där nya öfverstyrelsen.

Karl: Ja,farbror, senator Blomström taite om det.
Assessorn: Hm, senator Blomström är ju Karls

morbror, så att du kanske
■B*
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Karl: Ja, farbror, det är hän,
Assessorn: Nä, skål ni fästefolk (de slcåla),

men res severas in crastinum differo eller
huru hette det hos de gamla? Skål! Hör nu Karl,
huru är det: kan Karl tala ryska eller har du pap-
per på det?

Karl: Jag? Nej, det har jag värkligen inte.
Assessorn: Aj, aj, det låter ilia. Ser du,

min gosse, i våra tider så är ryakan A och O.
Vili du komma fram, så är det absolut nödvändigt,
att du lär dig den eller åtminstone harpapper
på saken. Ser du, jag skall säga dig en sak: det
tjänar ingenting tili att trilskas. Vi lefva i en tid,
som tager tingen sådana de värkligen äro.

Karl: Ja, sådana de äro äro debrasorg-
liga.

Assessorn: Må vara, mä vara, men därför
skall man taga ut ur de förhanden varande för»
hällandena alt hvad man kan. Ser du, människan
är oportunist. Därför fick man sitt förstånd.

Karl: Men principerna, farbror glömmer dem;
Man får inte ackordera, inte kompromissa.

Assessorn: ( öfverlägset) Hör du unge Karl.
Jag är inte hemma i alla de här nya orden, som
de där norrmännen fört in i vår tids samtal, men
så mycket har jag sett af deras böcker ochpjeser,
att jag kan göra ett försök att tala i deras stil.
Hvad kallar du den där naturlagen, som gör att
hvarje växt, hvarje lif ombildar sig efter de för-
hållanden, i hvilka den ställes.

Karl : Ackomodationslagen.
Assessorn: Ja just så: ackomodationslagen.

Den är ju naturvetenskapens nyaste Stora lag. Inte
Pengar. 5
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så? Hvarför skall icke människan följa den Stora
nya naturlagen och ackomodera sig. För männi-
skans vidkoramande heter den lagen kompromiss,
ackord. Lefva måste man, lifvet är oblidkeligt,
och man bjuder tili att finna sig i det; det är opor-
tnnistiskt, det är stert.

Karl: Men, herre gud, farbror: inte kan man
ja ställa eviga, orubbliga lagar i samma förhällan-
den som växter och plantor: det är ju den gröf-
sta materialismi

Maria : Ja, håll i dig, Karl, pappa är svår i
den där saken, det är hans käpphäst. Du bar
lätt, Karl, du bar rätti

Asxessorn: Ta, ta, ta, materialismien. Det är
som man tager det: kläd om „nödvändigheten“ i
konkret forrn, så blir den raateriel! Nödvändighe-
ten att äta blir bröd, att lefva blir inkomsten, att
komma fram nn för tiden det blir ryska be-
visa motsatsen!

Karl: ( ifrigt) Ja, det där är soiismer! Med
ett Bådant bevis är det så godt att genast kasta
yxen i sjön och ge alt förloradt. Jag vill icke
disputera med farbror, men den gamla tiden med
sin mera, huru skall jag säga, ideella uppfattniug
af litvet tyckes mig ha ägt en större motstånds-
kraft i vidriga och motiga dagar an vår realist...

AsSessom: Ideella, reala ta, ta, ta. Det där
är ord, bara ord! I vår tid vill hvarenda en vara
med om lifvets komfort och behag. Ingen kan
umbära, hvar och en tager för sig, och vill raan
ime bli lottlös, måste man . . .

Assesiorskan: (otåligt) Nej, hör nu: låt dis-



19

pyten vara! Ha vi icke viktigare frägor att tala
om? När skall bröllopet bli?

Åssessorn: Ja bröllopet! Nå hvad menar ui,
om vi arrangera det om två månader?

Henrik: (elegant Tdädd, kommer in frän
famhurdörren.) Det är jag med om, för då fi-
rar jag min jurisexamen på samina gång.

Assessorskan: Nej se Henrik! Nå kära gosse
blir du färdig tili dess? Kom hit, så får du dig
ett glas vin!

Maria: Henrik, Henrik, du har inte lyckön-
skat mig ännui 'SSy 'aocr

Henrik: Nå, lilla syster, kom jut nu, så får
jag riktigt se på dig!

Åssessorn: Jaså du blir färdig om t.vå må,-
nader: det är då inte för tidigt! Nå, nå lycka
tiU! »te S)3^

Karl: God aftou, god afton, (de hälsa på
hvarandra).

Henrik : Nå välkommen i släkten! Inte vis-
ste jag, att du gick och slog lofvar kring miu lilla
syster. . (Assessorskan hjnder vin ät honom).
Men hvad tänker ui på, kära vänner? Om ea
timme ha vi gästerna här och ui sitter som ora ...

Assessorskan: Du har rätt, min gosse. Jag
för min del är färdig. .

.
.

fölnt pä förata akteu.)
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11 akten.

(Inre rum i ett cnklare kate. 1 fonden ett du-
kadt bord. En dörr tili vänster högt uppe och tili
hiiger närmare ihot orkestern. Ett spelbord tili Ycän-
ster, några stolar.)

Vahlström: (med hait på hufvudet, Jclädd
i uppknäpf ytterplagg och käpp, sitter vid
spelbordet med en toddy. Ser på klockan),
Redan elfva, men unge Nyström tyks inte komma

Kållarmästarn : Hän kommer nog, var lugn
för det. Gamle assessorn bar bjudning, hän ock
för unders skull engång. Sonen måste ju

Vahlström: [skrattar högt.) Gamla Nyström
(.Icnäpper med fingrarna). Nå du kan inte tanka
dig ett sådant spektakel det var att se den gamla
räfven, huru hän försökte att hålla god min och
se ut som om, ( skrattar) som om hän värit rik-
tigt statsrådsaktig, riktigt tschicovniksmässig och
inte med en min lätsades om att vi värit skol- och
klasskämrater, att hän hos min far ätit sig mätt i
forna da’r, när mor hans höll på att svälta ibjal
med ungar och alt, Men| hän nog få min-
nas den visiten, det lofvar jag.

Källarmästarn: (sakta). Men det löjligaste
af alt är väl dock att hän bjöd dig de där 20,000
mark ktt ’förränta. Nå huru mycket har du då
att fordra af sonen, magister Henrik Nyström?
{ShusarJ. fl8“

Vahlström'. (knäpper med fingrarna), Sex-
ton tusen mark, Nej mer än så. Skål gamla
gosse! {skrattar)', Åliåhå, att tänka sig
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Gamla herra skurfvar om unge herra för att
ban är gentil, bar tina kläder, handskar med breda
ränder, går på variete, sitter på liinstol på teatern
ooh alt sådant, lefver flott. Undrar, hvar tusan
penningarna homma ifrån. Spar ändå värre, ju
meaden andra ger ut. Det fins da homedier här
i varlden (skrattar). Och jag

/
som gick i dödlig oro

för magistern och hans växlar. Kink och bråk var
det med hvarenda omsättning. Jag trodde re’n,att
fan akulle ta alt ihop! Du förstår: höga herrars
söner! De taga nog penningarne, men klämmer
man efter dem, så nog skrika de varat alltid.

Källarmästarn ; Men, ja det kan du nu ej
säga,om den här unga Nyström. Hän är en flott
herrc, gentil, glad och frikostig och, och . . . Ja
vet du, det vore synd, om det gick illa för ho-
nom. Yänta, hara hän tagit sin examen! Du skall
ge honom tid, hör du. Men gubben, det är en
gammal sik, en riktig räf, är det. Jag hade velat
se honom, huru hän tog sig ut.

Vahlström : Jo, hän var fin hän. Hans dotter
skulle gifta sig med en, som hade bara 3,000
mark, inte däröfver, så måste hän på det lilla ka-
pitalet få så där 10% i månaden. Eljes gick det
inte i hop för de två tnrturdufvorna. Och så stod
hän så här vid skrifbordet. Ser du ; så här, som
de stå på teatern, när de skola vara riktigt gen-
tila. (Ställer sig vid hordet med handen i har-
inen. Skrattar.) Nå, nå

/
bror hennes ska få

betala de brudlakanen och den lycksaligheten.
(Man hör sorl från inre rummet.) fivem är
därinne? naratflotKällarmästarn : Det är de gamla* vejafjga:

Fengar. _ 6
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majoren fr&n Sveaborg, tysken och några andra.
Lundström kommer senare med unge Nyström.
Nyström har sin växel att reglera hos dig i mor-
gon. Hän har bestämdt i kväll.
Nå/nu har du mynt, och nu borde den växeln
kunna omsättas lätt. Skål!

Vahlström : Hi, hi, hi, jag kan ej annat än
skratta ännu.när jag tänker på den historien, pro-
sit'— nej

/
nu måste jag ge mig i väg. (Knackar

i hordet med käppen ). Fröken Lisette! Det
skall väl [gör en gest, som om hän delade kori)
.
... i afton.
Källarmästurn: Månne inte! Sakramentskad

tur lian kade, magister Nyström, när hän senast
spelade här. Reglerade sinä växlar på 5 ä G tu-
sen raark med majoren och kamrer Lundström.
Si.det spelpartiet räddade honom. I tre månader
här hän nu legat och läst som en häst. Ljust
hufvud på pojken, sägs det. Du skall ge honom
tid. Hän är en framtidsman, hän kan bli senator
en dag!

Vahlström : Ljust hufvud,' ja,det bar hän, men
jag säger, som Gylden om fåren; tro dem fan/
Högfärdig som far hans ~ (Imackar ljudiicjt).. .

Fröken Lisette! Nej, farväl med dig! Frågar
magistern efter mig, så säg, att jag träffas ända
tili två i morgon e. m.

Lisette: Hvad är det fråga om?
Vahlström: Här är för tre toddar. Tjänare,

tjänare, (lägger pengar på hordet). Jag går bak-
vägen.

Källarrnästarn : Tjänare. Hör nu Lisette,
tänd på Jjusen! Supen är väl färdig ren?
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Lisette: Alt är klart, patron!
Källarmästarn: Iluru må det gä där inne?
Lisette: Jo, tysken är på vinsten.
(Lundström och Karl Nyström homma in

med paletåerna på).
Lundström: Tjänare, herr hofkonditor!
Nyström: Glod afton Lisette lilla; nå. här har

du mig! Kuru mår stäliets herre och ganymed.
Källarmästarn: Tackar för gunstlg efter-

frågan!
Nyström: tili Lisette ( lägger handen på

hjäriat, sjunger):

När i natt
Ren och härlig
Uti drömmens land da bor ...

Fy tasan/
eij4s bvad den bar

ker af inpyrd tobak och sprit. Nej, ni skulle
kanna barrdoften på Malm, friska vindar, landtlnft
och soi.

Lundström: {klär af siy paletun), Asch,
da, gamla karien, skall du stå där och åbäka dig,
tjusa Lisette och vara naturlyrisk.

Nyström-. (klär af stg paletän). få f min
hyllning åt de sköna må jag väl få ge!

Lisette: (tänder på några ljus i Lande-
labrame på bordet). Nej,kors så gentilt af her-
ranne , att klä sig i frack och hvit halsduk för att
hälsa på mig!

Lundström: (bläddrar vid bordet i eu
plånboh med papper). Gentila ävi alltid!
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Nyström: Det tror jag, när man, som jag,
har värit på förlofningskalas.

{Medun Lisette ordnar smörgåsbordet, lyss-
nar lion tili deras tai.)

Lundström: (halfhögt). Täuk ,alt din syster
tog Lindeström. Jag hade i det längsta trott, att
konsuln skulle knipa . . .

Nyström: Konsuln? Äsch!,
Lundström: Med konsuln som sväger, hade

dia kredit värit betydligt stärkt (kastar sig
på sojfan, hläddrar i plånhoken) men det är
ogjordt nu, sa den, som försvor sig.

Nyström: tusan bläddrar du
efter. /w,

Lundström: Jag komehderar upp minä Pap-
penheimare, ser efter minä resurser, innan jag
skall ge mig af i elden (pekar mot dörren
tili höyer.)

Nyström: Yet du hvad, Lundström, nu här-
dar jag inte längre ut, med det här lifvet! Se’n
jag i månadtal vistats på Malm, har jag kömmit
tili besinning; nu skall det bli slut på detta röf-
varlif.

Lundström kalkylerar , skrifver upp siffror
på ett pian, Tankspridt) Prat!

Nyström : (Uppfarande) Prat! Drag åt
skogen med ditt prat. Du vet ändå A huru jag bar
det. Åh i det är så man kan bli galen! Hade
inte det här kömmit droppe för droppe, hade jag
inte härdat ut därmed. Växlar och omsättningar,
ficklån, skulder! Hela mitt lif vänder sig kring
denna enda ocli ena fråga: rauta och omsättning!
Jag vill bli fri!
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Lundström: (altjämt bläddrande i sinä
papper ) Fri! Pretentioner har du också, fri!
Hvem är fri, hvad är frihet? Det ordet fins blött
i konversationslexikon; i värkligheten fins det ejj
Du har dina professorer, jag minä revisorer/ och
så undan för undan. Alla äro vi trälar under lif-
vets lagar. *

Nyström: Se på den, är du bUfven filosof?
Nå,duger inte det ordet,så Jaglefver nnder ett
tryck, ett olidligt tryek.

Lundström: (stiger upp) Tryök! Alt, som
lefver och rör sig, växer upp under tryck, flereL
tusen atmosfärers tryck-, hvarför skulle du ensam
vara fri från det?

Nyström: (onå) Vet da, hvad det där är,
som du säger, det är vrövl, norskt långods!

Lundström: Ja, hvem är nu alltid så origi-
nell? Nej, hör på,min gosset (stiger upp och
närmar sig dörren). Följ du mitt råd! Se lif-
vet kalit och nyktert an. Vänta intet, begär in-
tet, tag dagen som den kommer! Tro/ framför alt,
inte på det egenkära apres nous le deluge! Ty
nu går alt sin gilla gång, som förut; kommer du in?

Nyström: (skakar på hufvudet, tlir sittande
i sinä tankar. Lundström går in tili de spe-
lande).

Lisette: (kommer in, går sadeta tili honont
och stryker vunskapligt kans här). Nå! Nå,
hur är det?

Nyström: Ack ,Lisa, Lisa, kara Lisa, om du
viste, Irani svårt jag bar det! ( Tager hennes
hand). Och med ingen kan jag tala, för ingen
kaa jag yppa minä bekyramer! Jag kom så ung

Pengar. 7
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J/
ot i världen. Jag hade en sädan brånad, sådan
brännande lust tili alt detta, som jag såg glänsa
och glimma omkring mig. Och nu är det här
inne som en hvirfvel, sora ständigt suger åt sig
peh aldrig får nog.

Lisette: Ja, ja,nog har Henrik alt pröfvat på
hufvudstadslifvet.
‘-s» Nyström: Och hvad har jag i behäll? Skul-
der, som centnertunga hvila på mig, färdiga att
krossa mig under sin tyngd. Jag ser icgen Ijus-
ning, ingen ntväg. Om jag hälst fick ett par må-
naders frisfe, vore jag färdig med min juriskandidat!

Lisette: Kan inte Henrik tala med sin vän,
tamrer^n?

Nyström: Inte är hän min vän!
Lisette: Ni herrar är/ äudå hra besynnerliga!

Bli den klok, som det kan på Er. Alltid och
allestans ären I två tillsammans, meu vänner ä ui
inte! Hvad för er i hop då?

Nyström: Hvad,ja? Omständigheterna, affä-
reraa! Hän och jag ha gemensamma växlar. Yän-
ner! Det är nn ett sådant där romantiskt kraft-
ord igen; inte har jag sett nägra vänner, inte.

Lisette: Men er far då, assessorn, tala med
honoro!

Min far! Hör på Lisa: i afton på
festen var far belåten som en spelman, mor sken
af välbehagi Jag var ren färdig,att säga alt, —-

hän bar för öfrigt hjälpt mig ett par gånger,
förut då/ £om om hän arat hvad jag hade att
säga, vänder hän sig plötsligt tili mig och säger
hviskande: Nu, Henrik, tag dig tili vara! Om en
månad skall syster din gifta sig, och alt hvad jag

, <2
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kan skrapa ihop,behöfver hon. Du har fått din
del; nu är det hennes tur. Och hän bar för-
bannadt rätt i det. Nu blef det mig för svårk
jag kunde inte härda ut med det där stimmet och
glädjen, skylde på hufvudvärk, på minä tentamina,
och gick med Lundström tili

Lisette: Tili mig! > ll : ! Btebovlnd
Nyström : Ja, som så ofta förut (tar hennes

hand). 7 £q jaliytl cgunifiniiiao moa .isfj
Lisette: Hör på, min vän; Yahlström var här

nyss, hän måste väl låta tala med sig!
Nyström: Ja, jag kom hit just för att trftfta

honom, den blodsugarn. Ser du,det är haßy som
förstört mig. Hän skall en dag jag känner
det sätta mitt lif, min heder på spel. Sju pro-
cent i månaden 84 procent om året. Hän snger
blodet ur minä ådror, gör mitt lif tili etthelvete,
förstör min framtid,' jag slipper icke frjln hana
klor. Minä växlavgå inte merjfi bankerpa. Spe-
let och Vahlström aro minä banker, den ena värre
än den andra. Du bar hört/ huru jag för tre raå-
nader sedän vann sextusen mark. Konknrs kan
jag inte häller göra, åtminstone inte nu. Systers
bröllop blir då uppskjntet. Gubben, far akulle i
förargelsen göra mig arflös. För öfrigt gäller det
för far nu som bäst, att inga skandaler, intetkpm-
mer emellan. Hän vänta på en utnämning
. . . . nå/det hör nu inte hit. Alt nog, i tre må-
na"ser måste jag hålla upp min ställning ännu. Då
borde min tentamina vara undan. jtriij*

Lisette: Tre månader! Nog går det, var nn
inte orolig! Tala med Wahlström; hän var här vid
ett lustigt humör och skrattade mest hela tiden.
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Källarmastani: (kommer in häftigt) Nå, är
det inte tusan, att fröken inte kan fälla ner gar-

dinerna ocb stänga tili iuckorna (ser magister
Nyström). Ursäkta, men pölisen är ju helt
närä, ocb den skall nu blanda sig 5 alt (tunder

ljus).
(Lisette fäller ner gardinerna).
Kållarmustarn: (tili Lisette ) Är alt klart nu,

så får jag be berrame in.
Lisette: Ja då. (tili Nyström sakta) Tala

fned Wahlström i morgon!
Källarmästarn: (går tili dörren åt vänster ,

öpjmar den oeh säyer) Bordet är serveradt för
iängese’n

/
minä berrar. (Från ime rummet hö-

res kuru stolar skjutas undan, starkt sorl.
Lundström och fyra spelkamrater komma ut
mr rummet).

l:sta spdaren: Tjänare f Nyström, tjänare!
(viinet tili sin motspelare). När jag bar kung
fjärde i en färg. så borde du under
alla oraständigheter , komma ut med ässet!

,2:dra spelqrn: ( hetsigt) Men
, när jag nu

inte bar något äss, bar jag sagt dig!
lista spel, Det är ingen ursäkt (slänger en

hortjMche p& ett uppsloget spelbord).
3:dje spel.: (tiar sait sig vid bordet, sti&y

ker en servietti under hakun, tager sig en sup).
Det var, i alla fall, de£ grannaste grandissimo

jag »ett. Nej.se Nyström! Nå.huru trifs man på
landet?

Nyström: Jag är äå van att trifvas, att jag
riktigt vantrifs. Jag bar det som man kan, när
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man läser nio tili tio timmar om dagen. Huru
mår du själf, gamle spelorre?

4:de spel. Grandissimo sa’ du, men vete sig
huru det är. Har jag grandissimo, har jag målare
och tramf, förlora gör jag i alla fall. Hör nu,
hoflconditot/ge mig en whisky-supi huru sma-
kar juridiken? ,>« „ iv-s-o sn« tsUäV

Nyström: Ja, icke studerar jag som en ve-
tenskapsman, minä examina äro klara ora ln\ må-
nader sist. ' \

Lundström: Kom ooh tag dig en sup. och en
smörgås, nu! Jag är hungrig, fick inte hos er mer
än det där teskvalpet. (Vänd tili 2 spelarn)
Men huru är det: kannet bror magister Nyström?

2:dra spel.: Nej, jag har inte aran att kanna
magistern. -c , -■ ,v

Lundström: I sådant fall får jag presentera:
brukspatron Ström, magister Nyström (går tili
hordet).

Nyström: Tjänare, tjänare, hvad har bruks-
patron för ett bruk? <

%:dra spel. {säfligt) Hur, inte har jag nå-
got annat bruk än att jag inte brukar gå hera om
kvällarna.

Nyström: (irriterad). Nå
/

af den sortens
bjukspatroner ha vi alt mänga.

2:dra spel.: Kanske vi ta osa en sup igen
imellän drabbningarna, hvasa?

Nyström: (jär tili spelhordet) Jag vill inte
ha något i kväll, utora (ringer) en flaska selters
eller apollinaris!

{Luette kommer in).
Nyström: Apollinarisi



30

Lisette: Kommer strax. [går ; Nyström le-
ker med kortpacken. Lisette kommer in senare
med en flaska selters, hviskande: tala med
Dahlström! Det går nog!)

Nyström: Hör du, bror Lundström, kom hit
ett ögonblick! Vili du hjälpa mig med en växel
på femtusen mark på tre månader tili dess är
jag färdig med minä examina, och då får gubben
lof att betala ut!

Lundström: Hm
(

ja, jag vet värkligen inte.
I hvilken bank?

Nyström ; Bank? Inte gå våra papper i ban-
ken hos Yahlström ämnar jag diskontera den.

Lundström: lirein blir alföeptant?
Nyström: (resolut) Jag,
Lundstöm: Nej, omöjligt, jag kan inte (hvi-

shar). Jag har förlorat mycket däijinne.
Nyström (förargad): Ja, na då återstår

mig endast den här (visar på kortpacken).
Ilvein vill hålla? ( Några gäster Samlas omkring
dem).

Lundström: Nej låt oss nu äta i fred! Dum-
heter!

l-.sta spel.: Jag är genast färdig och genast
med.

2:dra spel Jag ock, men låt oss nu taga en
snp först, Magistern hän är ju rent vild i kyäll.

Nyström : istår med armarna i kors lutad
mot pianot, Lundström med tallrik i handen
ätande). Hör du Lundström du, vill du inte aJfc/

>£eptera, så kan du i alla fall ställa ut växeln; jag
skali skaffa dig ett fint namn, sora aseptant.
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Lundström : (lägger bort taUriken och tor-
kar sig om munnen ). Ja, det beror pä hvem
det är?

Nyström: Kom närmare [sutter sig vid pia-
not, de hviska med hvarandra, Nyström slår
an några ackorder.)

Lundström: Ja,i sådant fall, det är en an-
nan sak; men tror du att gubben går in på
det? lian tål inte några växlar, det vet du.

Nyström : Hän måste gå in därpå, hän må-
ste, hör du! I morgon bittida skaffar jag hans
awept, hän är tidig som du vet. Jag får lof att
ha sakea arrangerad i morgon, ty jag skall bort
tili Malm för att läsa. Om en måuad, sist två,
är jag alldeles klar.

Lundström-. Mä gå då.
(Under tiden ha öfriga gäsier tigande ätit,

besiäU öl och madeira. Man ser Liselte kom-
ina in med det hestälda. Vid Lundströms
replik shota l:sta och %:dra spelarn sin supe
och gå nedåt scenen).

l.sta spel.: Nå, nu skall jag hålla bank:- hvem
vill vara med? (Alla samlas smäningom kring
bordet.)

(Slut på acdra akt:n.)
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lIK akten.

(Åter assessorns rum. Assessorskan sitten vid
kaffebordet och stiokar strumpa. Ässessorn i natt-
rock och pipa röker bolmande och bläddrar i räk-
ningar på skrifbordet).

Ässessorn: Åhå, åhå ja. Nu är det här öf-
verståndet, och alla ha fått äta, och dricka,och
dahsa/ och ä’ väl i detta nu lika glada, som jag
öfver att det af slut nu. Ja, det är riktigt skönt
att igen vara hemma och få i fred förarga sig åt
räkningarna! Sexton buteljer champagne det
är oerhördt 192 mark! Så de måtte ha hält i
sig af den dyra drycken! Hå, få, i förbigående
sagdt, så nog drack jag själf också, när det nu
engång skulle drickas.

I Assessorskan: Förarga dig nu inte åt det,
som värit och farit! Det är dyrt, det är visst och
sant, men lägg nu bort räkningarna och kom hit
och drick kaffe, innan du går ut, och låt oss tala
om förlofningen nu.

Ässessorn: (suchar djupt);
affären är klar, så kostar det mycket pengar igen.
{Går tili ett skåp, tager ut tvänne likörflaskor).
Ser jag räddade igår undan kala-
set! (Skratlar!) Jo, det här vore alt uppsupet,
om jag inte, medan de hurrade däijinne, bade
stuckit in de bar flaskorna, och här ha’ vi ett
glas. Nu tar jag mig en likör. (Häller i,
göminer åter flaskorna i skåpet och stänyer
det omsörgsfutU.) Men hör du, det blir att gå
tili senator lilomström. Kl. precis fem skall jag
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få något meddelande om,huru det ser ut med ut-
nämningen.

Minä: Det är en berre, som vill tala med
assessorn.

Assessorn: Hvem är det, hvad vill hän? Jag
är upptagen, skall ut genast!

Minä: Hän säger, att det är något mycket
vikiigt. lian beter Vahlström.

Assessorn: Hän! Hvad i ali världen vill ban?
Assessor ekan: Tag emot honom nu! Jag ska’

gå ut i salongen så länge. (Oår).
Assessorn: {kali och reserverad, tar emot

Vahlström litan att gifva honom handen). God
afton!

Vahlström : (Ilälsar artigt). Jag ber om
ursäkt. (Sträcker ut handen). Jag kommer oläg-
ligt, men det gäller en viktig affär.

Assessorn: Jag bar eijfeång för alla undan-
bedt mig att, i affärer, behöfva radgöra med Er!
Besluta själf, gör hur ni vill! Jag bar visat ett
fullt och blindt förtroende för Er.

Vahlström: Ja visst, berr assessor, men nu
gäller det en helt annan sak, och därför ....så.

Assessorn: Nå väl, tala ut dä! Jag måste
bort tili senator Blomström; är upptagen. (Ser jiå
klockan).

Vahlström: (tager upp en växel ur sin plån-
bok). Jag bar af kamrer Lundströih erhållit en
växel tili diskontering. Då summan är betydande

5,000 mark och då kamrer Lundström bar
vidlyftiga affärer, så bar Jag efteråt kömmit att
tänka....

Pengar. 8
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Assessorn: (otåligt ) Annu min herre,
jag blandar mig icke i edra växelaffärer!
_

Vahlström: Inte ens när ni själf är alt’
£eptant?

Assessorn: (häftigt) Jag aft&epterar aldrig
några växlar!
™ ru Vahlström: (Lägger fram en växel, håller
händerna öfver den, så att assessorn ser en-
dast a&Septet).

Assessorn: (Tager ifrigt glasögonen på sig,
ser på växeln , uppfarande. Aisepteras Erik
Nyström det var mig en satans rackare!

Vahlström: (Skrattar kori). Ursäkta, men
så sade hän också!

Assessorn: (argt) Hvem då?
Vahlström : Kamrer Lundström.
Assessorn: Jaså

/ det också, Hvem är hau,
denna Lundström? Jag skall lära den tusan vägeu
tili Sörnäs. Jo, jag tackar (ser åter ned på
väXelri). Tre månader äT dato behagade
5,000 mark. Jo jag tackar, tre månader å dato
skall hän sitta, där soi och måne inte skina. Gif hit,
gif hit växeln! Hvasa? Hi har väl inte vä-
rit så förbannadt dum, att ni gifvit penningar på
den där lappen!

Vahlström: Det har jag visst gjort.
Assessorn: Men. hör nu, om ni vis\te, att

växeln var falsk, hvarför gaf ni då 5,000 mark,
betänk 5,000 mark? Det är ju en hei förmö-
genhet. ■ moriabnnJ haroo

Vahlström: Namnteckningen är så förvillande
lik, att jag i första ögonblicket icke kunde miss-
tänka den. Vid närmare besinnande

/
kom jag dock
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att tanka på det egendomliga: ert namn på herr
Lundströms växel,

Assessorn: Och ni vill icke ge den åt mig?
Vahlström: {viher våxeln omsorgsfullt ihop).

Oraöjligt, jag har betalt 5,000 mk för den, per sju
procent i månaden. Där står Erik Nyström på
tvären, och det namnet håller jag för ett finfint
namn;

Assessorn : Menmänniska, när namnet är för-
falskadt! ) ;iV , O _

Vah 1Ström: är det ännu finare!
Assessorn: Åh hut/ herre! Vet ni, hvad jag

borde göra med er? Köra er på dörren, oför-
skämda människa!

Vahlström: Men det gör ni inte, för ni be-
höfver mig.

Asses sorsJean: (Tcommer hastigt in) Herre
gud, men tala då guds skull! Man hör
ja i salongen, alt hvad ni säger. Hväil bar bändt?

Assessorn: (hviskande) Det är oerhördt,
Amalia! Den där herrn bar på ett alfijept af mig
betalat ut 5,000 mark åt en, en,_fan vete, hvad
hän heter!

Vahlström: Konrad Lundström!
Assessorn; Lundström, ja, och den yäxeln är

förfalskad. Dat vill säga namn, mitt
namu .‘/Erik Nyström är förfalskadt. Fan ska’ ta’
honom. Hvem är hän Konrad Lundström? Tili
Sörnäs skall hän! .ihma 000 ö ifläfsrfAssessorsJcan: Konrad Lundström! Herjre
Gud, är det inte hän, som var här i går?

Assessorn: I går, här hos oss på balen!
;*
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Assessorskan: Heter inte den där kamrer/n,
Henriks vän, Konrad?

Vahlström: Precis, fru assessorska, hau är
det!

Assessorn: Van, jo det är vänner hän
har! Hör nu (plötsligt lug'n)\ Ni vill inte ge
mig igen den där växeln?

Vahlström-. Omöjligt, inte litan ersättning,
Jag gör affärer med .anförtrodda ooh lånade me-
del, som jag måste betala dyr räntä för, och jag
kan icke. Det fms kapital, på bvilka jag måste
erlägga ända tili 25 %. Nej, mitt samvete för-
bjuder mig; nej, det händlar om anförtrodda me-
det! Men herr assessorn skall icke förifra
Låt nu saken ligga tili sig! I morgon skall jag
tala med herr Lundström, och .så få vi .

. . får
herr assessorn närmare hesked och kan besluta i
ärendet.

Assessorskan: Ja, herrn har rätt. (Ifrigt).
Låt oss tänka på saken tili i morgon. Kom lxit
redan kl. 9 f. m.

Assessorn: (villrådig) Hm, ja! Men {går afoch an) hvarför fan akulle ni också betala ut de
där penningarne? ,

Vahlström: (.elakt) Förlnsten är ja min.
Inte behöfver assessorn ju betala penningarne, öin
den här växeln, när det blir rättegång, anses vara
falsk.

Assessorn: Den är falsk, hör ni inte det
herre!

Assessorskan: Men-var nu lugn för Guds
skull, tala inte så högt, folk kan höra! ’

Assessorn:] Lugn, lugn, (mumlar ) jagkommer
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att förlora dessa 5,000 mark, om växeln är falsk
eller riktig. Lugn (ser på klockan) och jag,
som skall tili senatorn Blomström nu i rappet!
Hör nu, min herre, kl. 7 är jag åter hemma. Yar
god och infinn er hos mig åtminstone strax efter
kl. 7. Innan dess kan och hinner jag icke befatta
mig med denna sak.

Vahlström : I sådant så rekommenderar
jag mig.

Assessorskan: Får jag lof att fråga, när in-
lämnades den där Täxeln?

Vahlström: I dag kl. 1.
Assessorskan: Och den är daterad i dag?
Vahlström: dag —• —. God afton!

(Går.) ty
Assessorn: Ja, raen kom ovillrorligen! God

afton. Jo ,det här är just en skön historia
och detta just , när jag väntar på afgörande i en
delikat sak! Du skall få se, Amalia, att fan tar
hela utnämniagen för den här sakens skulll

Assessorskan: {plölsligt för sig själj) Herra
Gad, täuk om nej! Hör du Erik, du lofvar
mig en sak! Du får inte gå tili pölisen ännu,
hör du!

Asse?sgm: Nå , hvad i herrans namn går nu
åt dig! Tili pölisen? Nej, jag skall säga dig en
sak: den är falsk, därom är intet tvifvel, men den
kan ju i alla fali bli inbetald, d. v. s, den blir
just därior inbetald; raen se’n, se’n är det jag,
som klämmer tili.

Assessorskan: Ja/vet du det är nog bäst
så. Den, som vinner tid

Assessorn: Nå nå, jag har redan lofvat det.
Pengar, 9



38

Assessorskan: Tack, tack! ( Vpprvrd, fäl-
ler en kopp i golfvet). Ab, jag är så nervös i
dag!

Ässessmi: Hvad, i herrana namu, g&r åt dig
i kväll? {Gör sin toxlett, tager på sig en hon-

J»Ur)t Henrika yftn, jo det där är vänner ska
jag ~ . (tankfutlt för sig s jäif): Galenskaper,
hän reste i dag: nej* farväl

,
gumman, jag är här

igen ora en timrae. ( Oår).
Assessorskan: ( orolig); Kom snart igen, hör

dn! {Bitter och hearundar.) Hai reste i dag kl.
8 tili Malm. -» Men-jag Het icke klok.. {Tele-
fonen ringer hastigi-, hon far upp förskräkt). Äh,
de där afskyvärda tslefonerna! Hallå, hrar är
det? Henrik! Af dtt pä Malm? Inte!
Ha skolle ja resa i dag kl. 8. —< Affärer? Hvar
då? Hotel Kämp! {Shriker Uit, fappar te-
tefonluren), Mari, Mari!

Maria: (skyndar in). Hrad är det mamma,
hvad är det? (Assessorskan pekcif pä ielefonen,
kastar sig håftigt upprörd på en stol, Maria
tager telefonlunn). Hallå! Är det Henrik?
Jo, mamma är här. Hon mår inte rikjigt bra!
Jaså ( du bar inte rest än! Har du haft a^-
rer! Jag kan Täi tro det! Adjö,då, adjö Ou.!

[Tili modern). Henrik telefonerar, att hän kom-
mer hit, innan hän i afton reser nt tili Malm sta-
tion, hän kommer ora en half timme. Men-hvad
går ät dig, söta mamma? Du har ansträngt dig i
gär, du skall lägga dig en stund, lilla mamma, kom
jag skall hjälpa digt Jag väntar min fästman hit;
vi ska ut och pfomenefa i det vackra yårvädret,
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Assessorskan: Kara barn, gå da, min flicka;
men gå nu genast! När kommer Kari?

Maria-. Jag vftntar honom i hvart ögonblick.
Assessorskan: Jasådet är bra; nå, gå nuoch

gör din toalett, du kan kanske gå ut att möta ho-
nom. Hit kommer en herre tili pappa, ooh det
vore väl bäst,att de vore ensamma. De haviktiga
attarer; de måste vara alldeles ostörda.

Maria: (ser på sin mor) Du är sjuk,
mamma!

Assessorskan: ( otåligt) Åh nej, kara barn,
bara litet nervös. Jag måste få frisk luft. Jag
går ut på en minut; kanske det då blir bättre.
{Maria och assessorskan gå ut.)

Minä: {Kommer in och börjar att samla
ihop kaffekopparne) Nå, men det där matt-
hålet ha de rifvit upp igen! (Sätter sig ned för
att reparera-, Maria, klädd i en elegant vår-
kappa, kommer in).

Minä: Nå, jag må då undra och säja. Den
kärleken hän är då en mäktig sak: fröken är som
förskönad och föryngrad. Ja, förstå mig rätt, frö-
ken är ung och yacker alltid,- men nu är det, som
om det kom än mera fram, och så fin se’n!

Maria: Jaså
/ du tycker jag är fin. Nå,hvad

tycker du om den här hatten? Jo, ser du den
fick jag af mamma ren i fjol, men ä den inte söt?

Minä: (JÖrtjust) Äh,den den frö-
ken/ hon ä som en rosende knopp. A ett sånt
parasoll, å en sån fästman se'n!

Maria: Jo, jo men, hän är rär hän. Men
hör du: har inte aftontidningen kömmit än?

Minä: Jag tykte väl att något dunsade i bref-
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lidan. Det måtte nog ha värit tidningen, Hvad
vill fröken se i den?

Maria-.' {&år tili breflådan) Jo, si här ha
vi den! Öppnar hastigt bladet och letar efter
nägot ääri. Se här, här skall Minä få se det!
Här står det ...!

Minä: Hvad då?
Maria: Mitt namn: se här bland trolofvade!

Låter det inte bra; Trolofvade fröken Signe
Maria Nyström, ser du, och Karl Raimond von
Lindeström? Ser det inte trefligt ut? Tänk hvad
kusinerna i Åbo ska bli förvånade: Signe Maria
Nyström och Karl Raimond von Lindeström!
Vet du; det tager sig riktigt bra ut! Passar det
inte väl tillsammans . .

. ? Raimond, jag äronar
kalla honom så Raimond! Ser Minä, mitt namu
står tili först. Det är visst första gången rnitt
namn står i bladet.

Minä: Ja, jatkan väl vara, men nasta år stå
de väl igen där, (pekar i bladet ) där lägre ner.

Maria: Ilvai- då? (Laser) En duktig gos-
se . .

. Nej, fy Minä! Fy, hon ä så dum ....

Minä: (skräftar) Ja, ja, sån’t händer, sån’t
händer i denna värld. (Tager en tcäffekopp
<från borde-t och tjår shrattnnde ut i tam-
buren).

(Asses&orskari koirimer in i tiihgci tankat').
Maria: Nåy mamma lilla, hur, är det egentli-

gen fatt med dig?
Assessorskan: Ingenting kära barn, ingenting.

Väntar du på din Karl bara?
Maria: Ja vissty mamma, Nå .mamma, hvad
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tycker du egentligen om min Karl: är hau inte
rysligt rar? llvad? Och vacker sen!

Assessorskan: ( ler) Ja visat, nog är hän
Och jag är så- glad, att du gjort ett

så värkligen godt parti.
Maria: Nå, nå, så säger du, att du är glad.

Inte ser raan glad ut, när raan är ledsen, kära
/

lilla mamma,' din kind är våt af tårar. Hvad är
det för? Säg! (Sakta) Är det för Henrik'?

Assessorskan: (rycker tili).
Maria: Jo, det är för hans skull, du rycker

ju tili som om man rörde vid ett sår, hara jag
nämner hans namn.

Assessorskan: Kara barn, sauningen att
så aro vi, pappa och jag, mycket oroliga för Hen-
rik. I går så sade hän, att hau för sinä, tenta-
mina måste resa med aftoutåget tili Malm. Jag
tykte värkligen det var opassaude af honom.att
resa bortifrån sin systers förlofningskalas. Seha-
tor Blomström frågade i går cfter honora. Och
så, när alt går i kring, var hän ännu kl. 1 i
staden.

Maria: Men, kära mamma, ban är ja Stora
karien: inte är det värdt att proa sig
skuli. Du är trött efter gårdagen: gå nu ochlägg
dig och hvila mamma lilla.

Assessorskan: Du kan ha rätt ,
min flicka.

Jag skall göra så. Farväl,nu,mitt kara barn, gå
du och promenera, hälsa din Karl från mig! [För
henne tili tamhurdorren) Se så, där ha vi ju
vår pappa! (Maria går).

Assessorn: Adjö, min stumpa! God aftou
/Amalia. Goda nyheter från senator Blcmstrcm.'
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Men du gråter. Jaså, den liär förbannade histo-
rien med växeln, den hade jag så närä glömt!
Gråt nu inte, kära du. Ti skola nog få den Sa-
ken klarerad, därom råder intet tvifvet.

Amalia-. kanske inte så lätt,ändå.
Åssessorn: Aja, lagen är inte att leka med.

Föijbfrigt så träffade jag på flereCpersoner, som väl
kände tili monsieur Lundström. Hän lär vara
riktigt själen i stadens spelbåla. Borde just un-
derrätta hana cbef om den saken.

Amalia: Men, herre Gud, du taite väl inte
om saken för någon?

Åssessorn: Ser man på
/

hvad du är ömsint
om lionora! Jag . . .

Amalia: För Guds skull, säg, du bar väl
inte taiat om saken ännu . . .

Åssessorn: (ser förvånad ut) Amalia, vet du
något särskildt, elier bvad kommer åt dig?

Amalia: ( allvarligt) Jag vet intet bestämdt.
Åssessorn: (otåligt ) Nå, bvad bråkar du för

då! Tag då reson (ser oroligt på henne). Du
vet något. (ängsligt) Nå / men,för tusan,skräm
mig inte.' Hvad är det, bvad vet du?

Amalia: Intet, jag försäkrar dig, intet; men
sen du gått, så gick jag tili hotell Kärap.

Åssessorn: Asch!
Amalia: För att tala med Henrik om hans....
Åssessorn: Så!
Amalia: Jag kunde inte härda ut. Hän hade

gått, men i förstugan träffade jag kamrer Lund-
ström.

Åssessorn: Nå,fan anamma, om hela affären
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nu !är fördärfvad! Yet du, Amalia, nu har du
gjort en stor dumhet!

Amalia: Jaf jag kan inte hjälpa det. När
man sitter helt ensam, har ingen att tala med,
ingen att förtro sig åt, alt är tyst omkring en, så
blir man tili slut utom sig.

Assessorn: Nå ja, nå ja: du var således där.
Hvad fick du veta, hvad sade hän?

Amalia: Hän höll just på att gä ut och bkf
först mycket förvånad. Så bad hän mig stiga in.

Assessorn : Ja, ja, men hvad fick du veta?
Amalia: Jag fick veta, att Lundström i dag

kl. fått växeln af en kamrat, att denna
kamrat ovilkorligen förutsatte, att växeln skulle
lämnas tili Yahlström,och inte i någon bank, att
kamraten förbundit sig tili att,under alla omstän-
digheter,lösa in växeln efter tre månader.

Assessorn: Och hvem är denne kamrat? Det
är hufvudsaken. £

Amalia-. Det säger hän inte på några viikon
Assessorn-. Det kunde jag väl tro, men om

den saken skola vi blifva två. Jag skall lära
gunstig herrn att tala. M,sade du, att jag icke
erkänner namnet. Hurudan min höll hän då?

Amalia ! Jag sade också det. Hän rodnade
och sade, att, i sådant fall

__
var det bäst att icke

ställa tili skandal.
Assessorn: Skandal, jo,jag tackar, skandal!
än sen då?

'Am'l^a: an m'S ut. Hän frägade ,

kuru Hem ™ädde, och om hän värit heroina i
dag på eftermivIdagen'
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Assessorn: (uppfarande) Henrik, Henrik, nej
hän reste ju i dag kl. 8 tili Malm.

Amalia: (betijdelsefulU) Nej, Lindeström
säg honom kl. 1-tiden ännu i staden, och med
Lundström åt hän middag, och just innan jaggick
ut. telefonerade hän hit från hotell Kämp . . .

Assessorn: Nej, hvad säger du: först i afton!
{Ser på sin fru): Amalia, Amalia,.hvad tänker
du på? Säg, säg säg! Hvarför ser du på mig
så där? Åh, herre gud, så säg

/
hvad du menar!

Tror du, tror du, att nej, det är icke
möjligt!

{Amalia: gråter).
Assessorn: Tror du ■— ? Näy men säg, tror

du värkligen, att
{Amalia: gråter, nickar hifallande).
Assessorn: {ångestfullt) Nej, nej, aldrig!

Säg, att du icke tror det,- att du aldrig i lifvet
tror det

{Amalia-, skakar på hufvudef).
Assessorn: {Häftigt) Nå, men hvad tänker

du på, det är ja omöjligt! Sian har ingen rätt
att förutsätta. Det finnes intet, som berättigar
dig ....(Det knackar på dörren, och ome-
dellart stiger Minä in. Assessorn går häftigt
emot henne).

Hvad vill Minä, hvad tusan går hon och tas-
sar omkring här men svara då,människa?

Minä: ( förskräkt) Ah herre Gud
/

jag ville
endast taga lampan ut!

Assessorn: (harskt ) Behöfs inte! {Går tätt
efier Minä och sluter häftigt tili dörren efterhenne. Tili sin hnstru:) Hvad har du för bevis,
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säg? Du har inte rätt att tro det, hör du! Tior
du att Wahlström raisstänker vår egen ....miss-
tänker honom? Hän, den skurken, skall aldrig få
vela det hör du aldrig! lian hatar mig för
att jag brukar honom, drar fördel af honom. Jag
vet ,-att hän hatar rnig. Om hän bara fick n&gon
anledning 48» att skada, förarga, skandalisera mig,
skulle hän göra det. Hän har i staden sagt, att
jag är en uppkomling. Jag börjar tro, att hän
själf är upphofvet tili hela den här komplotten;
för en komplott är det!

Amalia'. Ack, kära Erik, det där tror du nog
inte själf! Du säger hara så.för att lugna dig
själf.

Assessorn: har rätt: jag tror det inte
själf. Men det andra, det tror jag! (Fuller
handlöst ner ien stol. Tystnad). Henrik,
Henrik, mitt hopp och min stolthet!

Amalia'. Ack, kara gubben min, tänk om du
hallit honom för strängt.

Assessorn: För strängt, (uppfarande)
för strängt? Nej,och (usen gånger nej. Jag gick
i vadmal som stndent. Bodde i en handtvärkar-
familj. Jag rar närä trettio år, inuan jag druckit
kaffe. Jag växte upp vid tarflig kost, gick kl. 6
om morgonen i skolan, fick kanna af arbetet i tid
och otid, (alt ifrtgare). Jag hölls strängt

/
jagbar

blifvit folk, men-han? (Easande). I sammet och
band gick hän som liten. Intet. yar honom för go<i'c
och fint! När hän blef student, fick hän fiua klä-
der, hän har eget rum. Hän är en sijobb, rika
Nyströms son! Du har värit för svag flr honom.
Huru har jag inte predikat och tarhat mot denna

Pengar. lO
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slapphet! Det är tidens sjukdom. I stället för att
spara, lägga på kistbotten, skall man

Amalia: Ack, kära du, inte ska vi nu skylla
på hvarandra, ty .

.
.

[Det ringer häftigt i telefonen)

Assessorn: ( uppfarande) Hvad, hvad, kan
man inte få vara i fred i sitt eget hem!

Amalia-. Kära gubbe, gå du tili telefonen, gå
för ali del, skynda dig! Jag är så orolig. (Asses-
sorn skyndm- tili telefonen).

Assessorn: Hallå! Hvar ä de? Ilvem ä de?
På Malm. Jaha. Öin nägon frågat efter Henrik
Nyström. Ja visst, min hustru. Fins ban i stan,
har hän inte kömmit tili Malm? Men hvar är hän

dban?-

Ämmiä: {som stått häfvande vid bordet).
Åh, h«*e gud, tänkjom hän gjort af med sig!
{FalleMned vid bordet).

Asswsorn: (blek och förskräkt går tili sin
hustru, 'ringer). Minä, Minä, hit med vatten!
Tankooni hän gjort af med sig . . .

Alina: (kommer häftigt in) Herre jemine.
(De h jäipäs åt. Minä getPvatten, asses-

sorn hämtar en flaska »au de vologne, de leda
in henne i ett annat nm.

Minä kommer och går genom rimmet.
Henrik kommer in, i hatt och päitä, bärande en
nattsäek i handin. Minä märker honom ej.
Ban sätter natfsäöken på skrifbordet).

Henrik: -(gåspar) God aftcn, Minä. Har
Minä en ko||ak?

Minä: Ah, herre min skapare', är det magi-
stern! Som jag inte hoksade tili magistern alls.

\\M~ejj)/a f. lu^CjAO.'
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Herre ja skrämde mej! Kosaak? Ja,
nog lär det väl finnas (går mot dörren ) Herrska-
pet ha värit så oroliga för magistern.

Henrik-. För mej?
Minä-. Ja, när de icke viske , hvar magistern

var. Och det telefonerades tili Malm ■ och litet
hvarstans. Och • frun så sjuk, så. Men
nu 8r de då bättre.

Henrik : ( oroiig) Mamma sjuk! Nå, hvad fe-
las henne .

.
.

? Hu,-man är alt likasom ruskig
af sig, nå kommer co|iraken?

Minä: [går ut och kommer in med kop
JLakskaraff, stäiler den på bordet. Henrik ka-
star i siä ett glas.)

Henrik: Jaså, stackars mamma karvarit sjuk?
Det är väl inte något allvarsamt.

Minä : Ja, iute vet jag, men frun vår mycket
oroiig i eftemiddag. Så gick hon ut

,
och när

hon kom hem, var hon riktigt farligt ledsen,och
grät gjorde hon med.

Henrik: (orolkjt) Jaså, nå,hade någon vä-
rit här och taiat vid henne eller pappa?

Minä: Ja, hän, fästmannen, hän var här.
Men nog var det för unga herra hon var oroiig,
tror jag. f Asessorit kommer in i tofflor).

Henrik: För mig: hvad skulle hon vara oro-
iig för mig? Jag är ju intet något hara merj^

Assessor.fi: Mina,lämna r oss ! [Henrik stiger
upp. Assesåorn går tili tamburdörren och
stänger den. Minä går ut.) Det är just för
dig för din skull mamma är sjuk (går
Uit Sm son. Strängt); Hvar var du i går?
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Henrik : (häftigt) Hvar jag värit? [Lug-
nare) Jag är väl ingen skolpojke häller, jag be-
böfver inte redogöra för mig! Men i alla fall; ef-
ter som du frågar, vill jag svara. Jag ämnade,
som jag sade, resa med åtta tåget, men blef uppe-
hållen af affärer, boklån ocb kamrater. Nåväl,
jag uppsköt resan. Jag tänker det är nog för
dig. Kl. 9 i afton far jag till ( Malm; (åter häf-
tigt) men_hvad betyder detta polisförbör? Du ser
så besynnerligt på mig!

Ässessorn : Polisförhör, säger du, ja det kan
hända ännu, att det blir ett polisförbör. Yet du
att . .

.

Henrik: (oroligl) Ilvad då?
-4ssfssor«; Nåvälykort ocb godt: på efter-

middagen, medan vi sutto här, mamma ocb jag,
sä ringer det, ocb in kommer Yablström, kommis-
sionären.

Henrik: Vahlström procentaren! ( Osäkert ),
hvad ville den karien här hos dig?

Ässessorn; lian ville öfvertyga sig om att ett
namn, ( långsamt) som fans skrifvet på tvären på
ett aflångt papper, ett namn mitt namn var
riktigt eller (kastar sig ned på en s toi, utoin sig)
Jag behöfver inte berätta vidare; du vet mer än jag!
Du vet alt, Barmhärtiga..himmel, att detta ännu
skulle komma öfver mitt gamla kufvud.

Henrik-. Far, far!
Åssessorn-. (likasom för sig 'själf): Amalia

hade rätt, hon anade det genast. Ocb jag, som i
det längsta icke velat tro det. (Högt). Medan jag
var borta, gick din mor tili din van, också en pas-
sande vän!
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Henrik: (utom sig): Yet Lundström af det?
Då är jag förlorad!

, Assessorn: Din vän Lundström bar intet yp-
pat, ban bar förnekat ali närraare vetskap om
växeln. Hän tyckes för öfrigt ha sökt dig öfver-
alt, ocb värit rest tili Malm. När din mor kom
bem, fick hon en nervattack. Hon svimmade, blef
sjuk, mycket sjuk. Henrik, min enda son, för dig
bar jag gjort, ack/ mycket, som kunde vara ogjordt.
För att göra lifvet för dig lättare, för att låta dig
komma upp i.lyckans solljus / med mindre möda,
renare bänder ock bättre samvete, bar jag sparat,

(nmburit), låtit mig kallas gnidare, ocb lönen, den
är-skymf ocb vanära!

Henrik: Ah / berre gud, jag härdar icke ut
med detta , far, far! Men , om du viste, om du
viste? Nej du vet det icke, du förstår det icke,
du är från en annan tid!

Assessorn: Jag vet ocb förstår en sak
min son är en förfalskare!

Henrik: Ack
/

säg icke ora det förfärliga or-
det, eller, eller jag drifves tili ....Jag bar fe-
lat, jag bekänner ocb erkänner. Det kan icke
ursäktas, men det kan förklaras. Ser du.lifvet i
Helsingfors är sora en Malström, det drager med
sig ovilkorligen alla ocb enhvar. Den där jäm-
likbetsandan för alla klasser tillsammans. Alla
vilja höja sig tili samma nivå, eller vilja depen-
sera lika, alla lefva öfver sinä tillgångar. , Jag
gjorde så med. Jo, jag vet/hvad du vill säga, att
du lefde med 300 rubel som nygift. Men ser du,
du bar själf uppfostrat mig annorlunda. Jag gick
inte i vadmal, inte i statens billiga skola, jag fick
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dyra vanor, fordringar på lifvet. Och så föll jag
tidigt i bändeinä på den där förfärliga Yahlström.

Assessorn: Du, du i händerna på Yahlström!
Henrik: Ja.tyvärr! Vet du, hvad hau ärför

en människa. Det vet jag: du känner inte ho-
nom. Hvem dref Fredrik Allen från hem och fä-
dernesland? Jo, just hän, Hvem satte korien i
händerna på kamrer Lind/ och hvem riktade pisto-
len min vän / Bror Erikson? Hän var det.
Hän är det, som tvang mig att skrifva! När jag
första gången var hos honom, var min skuhHpar
tusen mark. Men hos honom har den vuxit, som
en snöboll i kramsnö. Hän är förfärlig, obarm-
hartig, en blodsugare, som förstör enhvar som kom-
i hans klorv ,

J
Assessorn: (ufoin sig) Det är förfärligt,

Och du, du har besökt honom, lanat af honom
sen när?

Henrik: Ja/ är det icke! - Sen fyra år har
hän spunnit af mig alt, hvarje penni jag fick eller
förtjänte, alt gick tili honom. Hän dref mig tili
spel, tili, tili ....(;gråter).

Assessorn: Herre gud, herre gud, stackars
barn!

Henrik: Annu ett ord! Två månader behöfde
jag hara, två månader för att göra undan min
examen och då, för att få ro för minä fordrings-
ägare, gjorde jag det. Jag svär dig, att jag
icke ville bedraga digl Ora två månader hade jag
yppat för dig minä skulder, Jag behöfde endast
två månader; det, var nödvändigt för minä exa-
mina. Nödvändigheten är en sträng, en förfärlig
herre, den frågar inte efter rätt eller orätt, den ...
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Assessorn: Men det är ja det mesi omora-
liska sofisteri! På det viset kan du ju beVisa hvad
som hälst. kasta heder och tro ....(stqmnar
plötsliyt).

Henrik: Ack/ far, far, jag vet inte
/

hvad jag
säger. Jag ville inte bedraga dig, jag ville sluta
min kurs, och då hade jag yppat för dig alt.
Fråga Lundström! Hän kände minä planer. Hän
arrangerade med Vahlström.

Assessorn: (för siy) Nödvändigheten. Min
stackars gosse, mitt stackars harn. Jaså^med
Vahlström, du är då skyldig den diir

.
Vahlström

mycket penningar?
[Det knackar på dörren ilere gånyer, ulan

att assessorn och hans son höra det. Vahlström
yläntar först på dörren, stiyer så in.)

Vahlström: Ursakin, herr assessor, nien ni
bad mig komma hit ovilkorligen Id. 7.

Assessorn: Jag jag —Er jag —Ni
(Henrik Nyström drayer siy undan och döljer
sitt ansikte bakom ett tidninysnummer.)

Vahlström : Ja ( assessorskan och assessorn
bådo mig infinna mig för att . . .

Assessorn: (brydd) Ja/ visst, ja visst,
Vahlström: Jag skulle således fråga,,hvad

som skall göras med växeln, med Ert al&ept.
Assessorn : Jaha, javisst, Hör du ,Henrik/gå

in tili din mor. Hon är sjak. (Henrik går bak-
om Vahlström, utan att låtsas murha honom.
Hän stannar i dörren ett öyonblick och hör
siti faders första repliker) Herr Vahlström

äger sin riktighet, alt är klart.
Vahlström-. Ja, jag trodde nog det också.

Fcngar. 11
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Assessorn: {uppbragt ). Hvarför i h—e
kom ni hit och bräkade då, om ni trodde det!
Ni trodde det inte. Ni trodde, att ni vädrat npp
en skandal. Ni trodde

,
att . . , att någon för-

falskat . . .

Vahlström: Det trodde ni själf också.
Assessorn: Hvasa ni vill vara

kvick. Låt bli med det! Jag ... jag .
. . har

skrifvit det men, men för så länge sen, att
jag icke genast mindes det. Ni (går emot ho-
nom, hnyter näfvarne framför honom) Ni,
ni förbannade ockrare.

Vahlström: (bugar) et comp.
Assessorn: Herre, herre. Jag vill ha siat på

den här historien!
Vahlström: Ja,jag också . . .

Assessorn: Tag hit minä penningar! Hör ni,
jag Vili ha igen de 20,000 mark ni fick i går!

Vahlström Edra penningar? Omöjligt! Här
i kontraktet Star det: efter ett års uppsägning å
eder sida. De 20,000 mark aro placerade redan
i går i diverse poster.

Assessorn: {ufoni sig) De må vara place-
rade kuru som hälst samla i hop dem, tag
hvilken skadeersättning ni vill, men jag vill ha ett
siat på det här!

Vahlström : (häfikjt): Tag då reson, lieri'
assessor. Jag kan inte drifva in dem. (Henrik
kompier in i rnmmet) jag har lanat edra
penningar ät honom dilr (pekar på Henrik).

Assessoni: Minä penningar alla minä
20,000 mark alt!

Vahlström : litet tili ändå!
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Aseessani: Ifaller ned i sin skrifstol). Ah.
(Följande tysta spel utföres nu. Henrik har
hört tepliken och genast uppfattat situationen.
Hän gör en gest af förtvijlan och ogillande,
pekar vredgad åt Vahlström emnot dörren.
Fahlström går långsamt mot fondeh, stannar
vid dörren, vill säga ett par ord, men lyder
Henriks åthörd och går ut. Henrik går på
tå hakom faderns stol, tager nattsäcken var-
sotut från bardet, går långsamt och efter-sinnande mot dörren. Vänder s>g vid dörren
obeslutsamt om ett par gänger.

Åssessorn: Fädrens Hussgärningar staffas in
på barnen: ockrarens son blir förfalskare! (Tysi-
nä d, skyndar tili dörren, ut i tamburen: Henrik
Henrik; lämnar dn mig så! (Åssessorn komnur
åter i rummet, Henrik efter honom. Åssessorn
breder ut armarna, Henrik omfamnar honom).

Henrik: Förlåtelse, förlåtelse!
Aseessani: Det var en hård läxa!
Henrik: Det var det, men jag kan den nu

för hela lifvet.

sm



Eristi korsfästelse—lindansaiao,
I åtskilliga tidningar meddelades för någon tid se-

dän en berättelse om upptäkten af en afbildning
öfver Eristi korsfästelse, hvilken påträffats i Ti-
berius’ palats på Palatinum i Rom. Åfbildningen,
som också återgafs, skulle härstamma från en sol-
dat, som värit närvarande vid korsfästningen, och
alla soldaternas namn akulle vara angifna medels
vid dem skrifna bokstäfver o. s. v. Enligt nya
upplysningar i „Vossische Zeitung 1* är det emeller-
tid här fråga om en för länge sedän känd affaild-
ning med inskrifter, hvilken och hvilka afse något
helt annat. Åfbildningen är så rått utförd, att den
hittils af konstforskare ej änsetts värd en afteck-
ning, som dock nu tagits. Den visar sig återgifva
förberedelser tili en lindansar- eller akrobatföre-
ställning. I stället för att afbilda Eristi bindande
vid korset med Pilatus stående där bredvid, åter-
ger åfbildningen lindansare eller akrobater, som
stiga upp på stegar resta mot stänger. Hvad in-
skriften beträffar, så är den för länge sedän af-
skrifven och afbildad af tyska forskare, hvilket
tyckes ha undgått den nye italienske upptäckaren,
professor Marucchi. Den innehåller ingalunda
några meddelanden rörande Eristi lära och lidan-
des historia, utan en slafs i ganska råa uttryck
affattade kärleksutgjutelser på vers. Namnet i
början kan i följd af versmåttet ej läsas Crcstus
(som man trott skola föreställa Christus) utan
Crescens. I stället för Pilatus står i inskriften i
vilrkligheten namnet Filetus.






