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Fåglalåt.

Kn liten fågel qvittrar på vårens kala gren,

När alla drifvor smälta nu i blida;
Han sjunger ur sitt hjerta, förgäten och allen,
När många röster jollra, många gvida.
Hvem lyssnar på hans visa, när tiden är så mörk ?
Det vet den höga furan, det vet den smärta björk,
Det veta alla, alla de, som lida.

Hur skall det land ej frysa uti den höga nord,
Som kläder af sin pels, de gröna skogar ?
Hur skall det land ej hungra, som dukar fattigt bord
Med öfverflöd från andras rika logar,
Som kläder sig i silke, när ofta brödet brast,
Som sofver, medan andra arbeta utan rast,
Och som föraktar egna verk och plogar ?

När då den kulna vinden från polen strömmar hit,
Sä finner han det sköna landet naket,
Och när lian sopar med sig all lön för odlarns flit,
Så trxjta snart kalasen i gemaket;
Då trampar man på släpen, champagnen dunstar bort,
Och veklig ro förvandlas till häpnad innan kort,
Och allt, som sofver, skakas plötsligt vaket.



Då samlas många gåfvor, då brytes månget bröd:
Hvad kärlek gifver, det må ingen klandra.
Hen ena strör ut smulor utaf sitt öfverflöd,
Och sista kakan bryter glad den andra.
Dock vet jag trenne gåfvor, som bringa bättre lön;
De heta: enkla seder och arbete och bön;
Med dem kan tryggt ett folk i drifvor vandra.

Från bergen smyger frosten till låga dalens fred,
Från bergen ock de rika bäckar flöda:
Från höjderna har flärden till folket stigit ned,
Från höjderna skall ljuset flärden döda.
I dalens skugga bygger ett folk af kärnfrisk rot,
Det lider utan klagan, det stupar utan knot;
Men är det starkt, så skall det ej förblöda.

Och vill du, barn af höjden, än lyss till fåglalåt
Och tyda med ditt hjerta ut dess gåta,
Så dela rikt din kärlek åt hvarje smärtans gråt,
Att Herren må ditt slösta pund förlåta;
Men med ditt föredöme ock dela kraften ut:
Lef enkelt! Bed! Arbeta! Då skall ock Gud till slut
T glädje vända sorgerna, som gråta.

Z. T.



Julnatts berättelse.

Det var aftonen af den 24 December.
Från de höga fenstren till de bemedlades bo¬

ningar lyste det grann t; julgranarna blixtrade af
små nysstända vaxljus, kronorna strålade i taken,
lamporna på bord och väggar, och mest af allt
strålade de dansande barnens blickar, vid åsynen
af all den herrlighet både för öga och gom, som
mötte dem.

Hitåt styrde stjernpojkarne sina steg och drab¬
bade ej sällan i tamburerna ihop med någon af-
vogt stämd julbock eller tjensteande, som hade
den artigheten att vilja visa Kung Herodes på
dörren.

Men det Hebraiska Majestätet, i sin flader-
messingskrona, lät sig vanligen ej bekomma, och
upprepade blott, nästan utan att dra andan, det
honom åliggande inträdestalet, under det jungfru
Maria draperade sig i sin tvifvelaktigt hvita ha¬
bit — utan tecken till krinolin — och de Vise
Männen från Moriee land gapade med munnarne

öppne och händerna likaså; tills åhöraren så fort
som möjligt skyndade att lägga dit sin tribut, för
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att afklippa den förfärliga vexelsången vid den
stora pappersstjernans kringsvängande.

Från arbetarens enkla tjell lyste det väl min¬
dre praktfullt; men den omtänksamma husmo¬
derns fyrgreniga, hemstöpta ljus hade ett så tref-
ligt sken och den sprakande brasan såg ej min¬
dre liffull ut, än leendet på små runda barnaan-
leten deromkring.

Från det bleka armodets näste, slutligen, sågs
intet inbjudande ljus och hördes inga glädjetoner;
men äfven der var strödt litet halm på golfvet
och genom de små lappade rutorna, i qväll om¬
sorgsfullt rentorkade, lyste himmelens stjernor. De
tindrade så klara, de vinkade så vänligt, såsom
hade de att till alla dem som, ehuru på så olika
sätt, firade minnet af den Gudomlige Yännens fö-
delseqväll, framföra Hans helsning: „Frid vare
Eder!“ De voro en påminnelse om, att från Bet-
lehems-stjernan utgick, alltifrån denna qväll, den
himmelska klarhet, genom årtusenden oförminskad,
som bryter igenom sorgens och ondskans mörker
på vår arma jord och som omgestaltat hela det
menskliga samfundet.

Bland rader af grannt upplysta fenster, fästom
oss häruppe vid några isynnerhet, inom hvilka
glädjen tyckes ha antagit en mera bullersam ka¬
raktär. Låtom oss stiga in. Der själens julljus
brinna klart, behöfva de ej frukta att fördunklas,
— ens af de tobaksmoln som nu blossa oss till
giiite, Yi inträda i en sal i ett af våra moder-



naste värdshus och finna att äfven här måhända
firas en födelsedag, — men ack, — icke är det
den Himmelska Vännens!

Kring ett bord midt på golfvet, sutto med
glasen i hand en svärm af unge män under sto¬
jande sång, hvarvid sjelfsvåldiga skrattsalfvor inter¬
folierade. Flammande kinder, ett oordnadt yttre
skick, och hela rader af tömda buteljer utvisade
att de här församlade gästerna hållit alltför länge
på med festen och nu befunno sig i det stadium,
då fröjden ej mera är fullt medveten, och då det
härjade matbordet, med sin nerspillda duk, sina
sönderslagna glas, och sitt otrefliga huller om hul¬
ler liknar ett ödelagdt bataljfält.

När ändteligcn den framskridande natten bör¬
jade göra hvilan efterlängtad af sjelfva desse upp¬
sluppne värdshushjeltar, beredde man sig att skil¬
jas åt och i afskedsstunden höjdes än en klin¬
gande skål och ett ljudeligt hurra af de försam¬
lade dryckesbröderna för den, som såg ut att vara
hjelten i laget. Det var en liflig ung man med
ett vackert, intagande yttre, själfull blick — ehuru
för närvarande måhända något beslöjad — och
ett sätt, som till och med under oordningen, ej
förlorade en viss prägel af ädel värdighet.

Sedan man under skrål och hedersbetygelser
beledsagat den ofvannämnde dagens hjelte till sin
bostad genom den numera i mörker och hvila
försänksa staden, skildes man åt och enhvar för¬
sökte att uppnå sitt hem, så godt han kunde;



somliga på egna ben, andre med tillhjelp af nå¬
gon medlidsam stallbroder.

Ensam vorden i sitt rum, försökte den nyss
så firade unge mannen — lians namn var Georg
Orbin — att skaka ruset af sig och något reda
sina sväfvande tankar. Han kastade en blick kring
rummet och ryckte på axlarne. Kring honom
herrskade den högsta oordning; öppna lådor, hall-
rökta cigarrstumpar på alla bord, dammiga klädes¬
plagg på alla stolar, och här och der kortlappar
och tärningar. Men, — besynnerligt nog, — un¬
der all denna oreda hade dock ett granskande
öga kunnat upptäcka någonting, —jag vet ej livad
— som vittnade om en intelligent andes närva¬
relse: här en uppslagen bok, der ett skrifbord
betäckt med vårdslöst kastade, men synbart begag¬
nade arbetsmaterialier; här åter ett hätte sångno¬
ter bredvid en på golfvet liggande zittra; i alla
hörn dammiga, men vackra byster; på väggarne
bland en hop skräp, ej just egnadt att understäl¬
las granskningen af en kysk blick, en och an¬
nan tafla af verkligt värde o. s. v.

Bland de ofvannämnda taflorna utmärkte sig
i synnerhet en för sin rena, höga skönhet: det
var väl blott en lithografi, men särdeles fin och
välgjord, föreställande en bedjande ung flicka med
ett hänförande behag i blick och attityd och lik¬
som kringfluten af en atmospher af helig oskuld.

Den nyss hemkomne unge mannen nedföll
vårdslöst i en mjuk fåtölj, tände sin cigarr och
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försjönk småningom i djupt begrundande. Nästan
omedvetet kastade han då och då en blick på taf-
lan med det sköna qvinnoanletet, som hängde of-
vanför hans hufvud, men på det irrande ögats
riktning syntes, att hans tankar sväfvade annor¬
städes. Att dömma af en och annan hastig rynk¬
ning af ögonbrynen och en otålig utblåsning af
cigarröken, måtte ej dessa vår hjeltes tankar varit
af särdeles angenäm beskaffenhet.

— Se så, nu är den här muntra qvällen
förbi utan andra resultater än en duktig hufvud-
verk och en något lättare börs! — mumlade han
halfhögt och skakade bort cigarraskan. — Det
skall bli intressant att se huru allt det här skall
slutas. Alla mina möbler belagde med seqvester
— hans blick öfverfor möblerna i rummet — och

björnar i hvartenda gathörn! Jag kan ej numera
gå ett steg utan att stöta på några af dessa otref-
liga fysionomier. Fy f-n! Det är otroligt livad
en björns tandmynning har för ett obehagligt
tyeke i en gäldenärs ögon! Pah! Hvad bryr
man sig oin dessa glupande ulfvar! Hvem bad
dem låna ut sitt guld! De må se sig om huru
de skola få det igen. Det får bli deras ensak.

Vid dessa ord föll den unge mannens blick
på den uppslagna boken på bordet bredvid ho¬
nom. Det var en roman af Balzac, och i mar¬

ginalen på den öppna sidan, var med blyhartz
gjordt ett signum för ungefär följande ord:

„Om, på tusende mils afstånd från eder, det
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„funnes en mensklig varelse den ni aldrig sett,
„aldrig kommer att få se; hvars tillvaro för all-
„tid måste förbli er okänd; - - om, genom någon
„oförklarlig ödets skiekelse, denne fremmande va¬
relses död kunde skänka er omätliga skatter och
„om, till ernående af detta mål, ni blott behöfde
„upplyfta fingret här hemma hos er, utan vittnen,
„utan minsta fara för ansvar hvarken nu eller
„framdeles; om, slutligen, detta upplyftande af ert
„finger gjorde er oerhördt rik och mäktig, men
„på samma gång afkunnade en fullkomligt okänd,
„men, dock existerande likes dödsdom — säg, hvad
„gjorde ni?“

— För tusan! — utropade muntert Georg
— det lider väl intet tvifvel, att icke jag lyftade
upp fingret i ögonblicket!

— Men det vore ett mord på en medmen-
niska som aldrig gjort mig förnär, — invände
en röst ur djupet af Georgs hjerta.

— Bah! en medmenniska som jag aldrig
sett och aldrig kommer att få se! — svarade
lättsinnigt den unge mannen sig sjelf.

— Men betänk! en varelse begåfvad med
förmågan att känna och lida, såsom du sjelf?

— Jag skulle ej se det!
—- Men samvetets tysta anklagelse?
— Men de omätliga skatterna?
— Lugna de samvetet?
— På sätt och vis, ty de kunna ge tillfälle

till stor välgörenhet.



— Välgörenhet härledd från en blodsskuld?
— Som ingen skulle veta af!
— Onekligen? Ingen alls?
— Potz Donnerwetter! — utropade plötsligt

Georg, afbrytande dialogen i sitt inre — den
der snillrike, franske filosofen har just försatt mig
i ett vackert bryderi! Hvad månntro jag verkli¬
gen skulle göra vid en såbeskaffad kasus? Lyfte
jag, eller lyfte jag icke upp fingret?

Har jag ej den aldraminsta Onkel i Amerika,
China eller Indien, med hvilken jag kunde an¬
ställa experimentet? Låt se! Jo för tusan, nu
mins jag det! I min barndom taltes mycket om
en syster till far min, hvilken syster emanciperade
sig och tvert emot hela slägtens vilja gifte sig
med en utländsk äfventyrare, drog af öfver At¬
lanten, och försvann i obekanta öden. Se der
har jag ett ypperligt subjekt! .... denna okända
mosters okände herr man skall få bli mitt expe-
rimentalfält! Det är julnatt .... jag sitter här
helt solo .... jag plågas af sömnlöshet och obe¬
hagliga tankar .... jag kan just vara i behof
af en liten diversion. Må gå för min Amerikan¬
ske Onkel! Han må uppoffras, ty jag behöfver
hans pengar! . . . Ett ... tu! . . tre! . . fyr!
— och härvid upplyfte Georg med komiskt all¬
var högra pekfingret i luften: — Stig ner till
skuggornas land, o du, min okände slägtskap!
I samma ögonblick hördes fyra tunga suckar, ....

glaset på tafian, föreställande den sköna bedjer-
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skan, remnade med en hård knäpp, och en kall,
stor tår rullade fram mellan de spräckta glasbi-
tarne och nedföll på Georgs utsträckta hand.

Häftigt sprang han upp från stolen och såg
sig bleknande omkring.

— Hvad var det! — mumlade han hest. —

Huru sprack glaset på taflan som jag ej det
minsta vidrörde? Och hvarifrån denna tår på
min hand? Hvad vill allt detta säga! .... Be¬
synnerligt!

Han förde handen iiere gånger öfver sin med
kallsvett fuktade panna, sjönk tillbaka i stolen
och föll i djupa tankar. Slutligen skakade han,
med en våldsam ansträngning, ifrån sig de be¬
svärande intrycken och utropade ironiskt: — Så¬
dana dumheter! Är jag från mina sinnen eller
är det allt ännu champagnen som spökar i min
hjerna? — Han for med fingret öfver tafvelgla-
set för att undersöka rätta förhållandet. — Gla¬
set spräckt, — fortfor han sakta, — men hvad
bevisar det? Orsakerna kunna ju fullkomligt na¬

turligt sökas i det här rummets infama fuktighet.
Ramen har svällt och rubbat sig .... följaktli¬
gen måste glaset spricka. Samma fuktighet har
vidare bildat vattnet som i form af denna tår sipp¬
rade fram mellan glasbitarne .... en slik öfver-
naturlig händelse kan då ett barn förklara! Det
der suckandet hörs alltid i gissnade möbler. Seså!
nu är det intet mera värdt att tänka på hela fe¬
nomenet! Man gör verkligen bättre uti att lägga
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sig' så här sent på natten .... sjelfva julnatten !
Hvad denna qväll firades olika i min barndom!
Jag mins huru min mor, med sin underbart milda
röst, alltid då satt och berättade for oss om Bet-
lehems-stjernan och den lille Nyfödde i krab¬
ban! . . . Ammsagor allt det der, som blifva nä¬
stan för pjollriga för den tänkande, förnuftige
mannen! Hvad min moders röst dock var ljuf
och livad tårarne i hennes ögon rörde oss djupt!...
Nej! nu går jag och lägger mig, ty mitt ölsinne
har i qväll verkeligen antagit en högst mystisk
karaktär. Godnatt, suckande andar! och Georg
hoppade i sängen, blåste ut ljuset, knep ihop ögo¬
nen och föresatte sig att somna.

II.

Några veckor efter nyssbeskrifna julnatt åter¬
finna vi Georg Orbin i samma rum der vi sist
lemnade honom. Afven nu var han ensam och
syntes trött, med ett harmset och bekymradt drag
öfver sitt vackra, men något affallna ansigte.

— I morgon således, skall allt hvad som här
omger mig passera genom rättsbetjenters lumpna
näfvar — sade han modlöst och såg sig om i
rummet. — Jag skall måhända ej ens kunna frälsa
ur deras klor den säng jag ligger uti och den
stol jag sitter på! ... . Mycket glada utsigter
minsann!
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Här afbröts Georgs monolog af en sakta
knackning på dörren.

— Stig in! — ropade han litet orolig.
Dörren öppnades och en liten gubbe inträdde.

Han var svartklädd från hufvud till fot och så

utomordentligt mager, att Georg tyckte sig se
dagsljuset skina igenom hans gestalt. Med för¬
undran betraktade Georg den besynnerlige up¬
penbarelsen.

— Här är ett rekommenderadt bref till er,

min herre! — sade den lille svartklädde mannen

med en röst som hade en egen hvass metallklang,
och härvid framräckte hans skelett-magra hand,
under bugningar, ett stort bref, fullsmetadt med
en hel hop utländska poststämplar.

— Georg ryckte häftigt brefvet ur den ge¬
nomskinliga handen men kände, vid denna is¬
kalla beröring, en lätt frossa genomila sina lem¬
mar. Utan att dock vidare ge akt på den säll¬
samma postiljonen, uppslet Georg nyfiket det stora
brefvet, hvarvid en vexel föll på golfvet. Georg
upptog den förundrad och fann den vara på hun¬
dratusen francs. Med häpnad kastade han nu ögo¬
nen på brefvet och läste följande, med en vacker
fruntimmersstyl och på fransyska skrifna rader:

Min gode kusin!
Tillåt en obekant slägting att genast ge er

detta namn och presentera sig för er såsom en af
edra närmaste blodsförvandter, livars tillvaro dock
troligen hittills varit eder främmande. Om jag i



dag påtrugar er en bekantskap den ni måhända
ej är angelägen om, så sker det blott emedan jag
numera är alldeles ensam i vida verlden och måste

söka ett välvilligt stöd. En fruktansvärd olycka
har för en vecka sedan beröfvat mig min fader
och mina tre bröder; min moder frånrycktes mig
redan i barndomen. Denna min bortgångna mo¬
der var syster till er far, Georg; men gift emot
sin familjs vilja, öfvergaf hon sitt hemland, för
att följa en make som hon älskade, Mina föräl¬
drar nedsatte sig på ön Java, der min fader var

egare af ett sockerplantage och här framlefde de
båda makarne några lyckliga år i skötet af en

uppväxande familj. Men saknaden efter det för¬
lorade fäderneslandet, dit hon ej mera vågade å-
tervända, förbittrade min moders dagar och gräfde
hennes förtidiga graf. Min far upphörde aldrig
att sörja henne, vårdade sig ömt om de tre sö¬
ner och den ena dotter hon efterlemnade och såg,
2;enom omtanke och arbete, sin förmögenhet år-
ligen ökas, Då utbröt nyss här på ön en för¬
färlig resning bland en hop Negrer och Malayer,
hvarom kanske äfven de Europeiska journalerna
skola tala. Min far och mina tre bröder ha fal¬
lit offer för dessas raseri. Sjelfva julnatten —

o, detta gräsliga minne skall förfölja mig så länge
jag lefver — väcktes jag plötsligt af ropen: eld!
— mord! — och vid flamman af vår antända bo¬
stad såg jag fyra sargade kroppar bäras in. El¬
den lyckades man med stor ansträngning att få
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släckt, men döm om min fasa, då jag i de tre
redan kallnade stoften som först mötte mina ögon,
igenkände mina bröder. Det fjerde offret -— det
var min far — andades ännu, kallade mig till sitt
läger och ansträngde sina sista krafter för att till-
hviska mig dessa ord:

— Mitt barn — rosslade den döende stäm¬

man, — det är hårdt att måsta lemna dig så
ung och värnlös, men hör mig: skynda dig att
Hy detta fasansfulla land, der de hvita ha allt att
frukta. Jag har redan någon tid anat olyckan
och tror att det blott är din gamla negeramma
Femys beskydd du har att tacka för ditt ännu
skonade lif; men här finnes ingen säkerhet i läng¬
den för dig. I din moders hemland eger du nära
anförvandter som måhända skola förbarma sig öf-
ver det öfvergifna barnet, ehuru de en dag för¬
sköto hennes mor. Din i Finland bosatte morbror
hade en son, blott ett spädt barn vid din moders
giftermål, men om hvilken jag vet, genom tillför¬
litliga underrättelser, att han vuxit upp till en
rask och ädel ung man. Uppsök honom, — i
min byrå skall du finna hans namn och adress
— han skall ej vägra sitt broderliga beskydd åt
den fader- och moderlösa.

Fn lång svimning följde på dessa, min döende
fars ord och efter en lätt dödskamp slocknade
han i mina armar. Det är nu åtta dagar sedan,
och jag skyndar mig att blindt följa de råd han
gaf mig på dödsbädden. Yi äro ju syskonabarn,



Georg Orbin! Jag anropar ert beskydd, var mig
en fader och en broder i deras ställe som döden
så skoningslöst, så oförberedt, så fasansfullt plöts¬
ligt beröfvade mig! Kom hit! hjelp mig att rea¬
lisera min faders betydliga förmögenhet, att sälja
hans plantager här, och blif sedan min följesla¬
gare på vägen till det aflägsna landet nära Nord¬
polen, som var min moders fädernesland, och som
hädanefter äfven skall bli mitt. Jag skickar er
här en vexel på hundratusen francs, bedjande er,
min kusin, att med dessa medel bestrida de rese-

omkostnader ni ju tvingas att ikläda eder för min
skuld, ifall ni värdes villfara den ödmjuka bön
om bistånd, som jag nu framställt till er. Jag
skall dock evigt förbli er gäldenär och — härom
är jag förvissad — er ädla själ skall icke försmå
tacksamheten af ett förkrossadt hjerta.

Er kusin

Alice Clermont.

Georg förblef, efter läsningen af detta bref,
stående orörlig som en bildstod. Hans tinningar
bultade våldsamt, hans hjerta ville spränga brö¬
stet. Den hemska beskrifningen af blodscenen på
Java hade återfört i hans minne den sistförfiutna
julnatten, det hjertlösa skämtet med det upplyf-
tade fingret, suckarne, det spräckta tafvelglaset
och den fallna tåren. Han ryste ofrivilligt.

— Georg Orbin! — klingade det i hans
öra från alla hörnen i rummet, med samma be-
svnnerliga glasbits- eller metallstämma som den
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magre lille gubbens nyss: — Georg Orbin! Din
snikenhet har kostat fyra menniskolif, — fyra
menniskolif, — fyra menniskolif!

— Usling, hvad understår ni er att säga! —
röt Georg ursinnig och nalkades brefvets fram-
bringare med flammande blick.

— Jag har ej sagt någonting alls, min gode
herre! — sade den lille mannen ödmjukt och
saktmodigt i det han bugade sig djupt.

— Hvarföre står ni då qvar här och spio¬
nerar på mig? — fortfor Georg ännu häftigt upp¬
rörd.

— Ursäkta min gode herre! — svarade med
samma milda saktmod gubben och bugade åter
— jag väntar på att få lösen för brefvet som jag
hemtade.

Skamflat åt sin öfverilning framdrog Georg
ur sin börs en silfverpenning, lade den, ej utan
en hemlig rysning, i den underbara brefbärarens
knotiga hand och drog en suck af lättnad, när
han såg honom, under idkeliga bugningar söka
dörren, gående baklänges. Vid det dagsljus som
genom dörrens öppnande inströmmade i rummet,
tyckte sig Georg för andra gången varsebli samma
fenomen; — solstrålarne sågo ut att spela tvärs
igenom gubbens gestalt i det han försvann bakom
förhänget. — När han doldes deraf, hördes i hans
steg det förutnämnda ljudet af skramlande glas¬
bitar, eller ett litet klockspel, upprepande: — fyra
menniskolif, — fyra menniskolif!
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Georg störtade ut efter gubben, som just läste
igen dörren bakom sig; — trappor och farstugor
toma! — gubben var försvunnen!

IIL

Det behöfdes för vår hjelte ej lång tid att
göra sig i ordning till afresa. Med en del af den
medsända vexeln löste han sig ur sina kredito-
rers våld och begaf sig derefter på den långa fär¬
den öfver oceanen. Yid solnedgången en qväll
då liafvet var lugnt och lyste af det grannaste
fosforsken, landade han vid stränderna af den
blomstrande ön i den andra hemispheren. Det
blef honom lätt att, enligt anvisning, ta^a reda
på sin mördade slägtinges bostad och uppsöka
sin okände kusins hemvist.

Det var en praktfull byggnad, omgifven af
trädgårdar, prunkande i hela den sydländska ve¬
getationens yppighet och anlagda i terrasser som
sluttade nedåt hafvet, der några skyhöga palmer
viftade i vinden. Dessa uppspända parasoller, med
långa, glänsande blad, gåfvo skydd emot tropi¬
kernas obarmhertiga sol och vid den sista terras¬
sens fot lågo det stora verldshafvets böljor inslum¬
rade, lika tämda vilddjur, smekta af en qvinnas
mjuka hand, och drömde, ännu under sakta mum¬

mel, med det fruktansvärda gapet fredligt i hen¬
nes famn.
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Snäckor af de praktfullaste färger och for¬
mationer lågo uppkastade öfverallt på stranden,
— en frivillig tribut af hafsguden åt ställets herr-
skarinna, — och små ödlor kilade, likt smarag¬
der i solskenet, här och der, såsom uppvaktande
andar kring en svartklädd qvinn ogestalt, den Georg
varsnade redan på afstånd, stödd mot en af pal¬
mernas stammar och blickande utåt hafvet.

Ilon sjöng långsamt, vid sin zittra, en sorg¬
sen Kreolsk melodi af smältande ljufhet, och de
vemodiga tonerna kommo Georgs hjerta att slå
fortare och hans fot att röra sig snabbare emot
stället der sångerskan hvilade, höljd i en svart
krusflorsslöja. Hon lyssnade och afkastade denna
vid ljudet af annalkande steg, vände hufvudet
— och nu studsade Georg, som redan befann sig
nära. Det ansigte som här tedde sig för den lyss¬
nande nykomlingen hade ett i ögonen fallande
tycke med bedjerskan på den spräckta taflan på
hans vägg! Den tillbakakastade slöjan, den dy¬
stra drägten, mjukheten i ställning, tårarna i de
stora ögonen — allt gjorde tycket förvillande likt.

När denna inkarnation af hans lilla älsklings-
tafla såg en främmande i sin närhet, lät hon zitt-
ran glida ner till marken, nalkades den okände,
stannade plötsligt midtemot honom, stirrade på
honom ett ögonblick, och utsträckte derpå liksom
af en ingifvelse handen, med orden:

— Ni är Georg Orbin, min herre!
— Och ni, min kusin Alice!
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•— O, så tusen, tusen gånger välkommen!
Vid dessa hjertliga ord, och isynnerhet vid

den systerligt oförbehållsamma kyssen som åtföljde
dem, löste sig den sorts förstening som ett ögon¬
blick hållit Georg fängslad vid samma ställe, med
ögonen liksom fastväxta vid den unga varelse som
nu med rörande, okonstladt förtroende syntes vilja
öfverlemna sig åt hans beskydd.

— Femy! utropade hon derpå, kom och se!
Vi äro räddadel Georg Orbin är här! Jag visste,
att han skulle komma!

Vid denna kallelse framträdde en gammal
negrinna så sotsvart, så knollrig i hufvudet och så
behängd med glasperlor som möjligt och tittade
med stor förvåning och förnöjelse på den hvite
„massa“, som allaredan tagit plats vid hennes unga
matmors sida och höll hennes hand broderligt
mellan sina.

— Missis kusin? .... mycket, mycket vac¬
ker kusin! .... mumlade hon i det hon presen¬
terades såsom Alices amma.

Planer uppgjordes snart till påskyndande af
aftåg från den oroliga plantagen, der lugnet ännu
var så litet återställdt, att Alice sväfvade i jemn
bäfvan för sin hvite kusin. Denne reglerade, sjelf
lysten att så fort som möjligt återvända, den stac¬
kars döde morbrodrens affärer skyndsamt, fick
så mycket lättare köpare till plantagen, som den
redan länge varit åtrådd af en granne, rik mu¬
latt och hemlig anstiftare till upproret, hvarmed
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lian vunnit sitt mål, att fur underpris komma åt
den välvårdade possessionen, — och sedan Georg
förvandlat hela sin morbrors, ännu trötts alla in¬
skränkningar betydliga förmögenhet till reda pen¬
gar, slog för Alice timmen för skilsmessa från
hennes barndomshem. De sista svåra minnen hon
qvarlemnade der, gjorde henne denna lättare än
hon trott, men bittert blef afskedet dock från fa-
drens och de tre brödrens nyss igenmyllade graf-
var, der hon sista qvällen knäböjt ledsagad af
sin fjerranfrån komne kusin.

Georg erfor en oförklarlig känsla af naggande
sainvetsqval, i det han böjde sig vördnadsfullt ned
med hatten i hand, på kullen som, blomsterhöljd,
solvarm och ljuflig, syntes honom en leende mask
öfver en dyster hemlighet och betäckte hans mör¬
dade fränders stoft.

När de båda unga kusinerna slutligen, efter
en lång och mödosam färd, och åtföljda af den
gamla negrinnan, satte foten på Georgs fosterjord,
knoppades der redan Finlands korta vår, och huru
arma hade dess alster cj synts den stackars lilla
omplanterade blomman från den yppiga ön i Syd-
hafvet, hade hon ej landstigit här stödd vid en
arm och värmd af en blick, hvarmed hon tyckte
sig ersatt för hvad hon lemnade.

En ung qvinna känner sig ju, nära det hjerta
vid hvilket hon börjar passioneradt fästa sig, öf-
verallt i sitt hemland och omstrålad af tropiker¬
nas sol!
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Den gamla negrinnan deremot, beröfvad samma
orsak till välbefinnande, förklarade med hela pan¬
tomimen af söderns liflighet i dess löjligaste ut¬
brott, att det land hon nu såg framför sig, ej var
menadt att bebos af annat än isbjörnar eller an¬
dra långpelsade djur; — att hon, Femy, visser¬
ligen var färdig att der med nöje frysa ihjäl för
sin unga missis skuld, men att hon också förbi¬
dade för både sig sjelf och henne, med visshet,
detta kusliga sätt att träda ur verlden.

Efter att småningom ha blifvit, genom Georgs
försorg, trefligt bosatta hos en gemensam tante
till de unga kusinerna, kaptenskan Erkens, bör¬
jade Alices mera poetiska sinne göra sig förtro¬
get med det torftiga landet under 60:de gradens
nordlig latitude, som var hennes moders foster¬
jord; — hvars „stjernenatt“ och „sommarljus“ ta¬
lade höga och allvarliga ord till henne i qvällens
frid, men hvars bistra anlete blott sällan lockas
att flyktigt småle vid smekningen af en och an¬
nan förvillad solstråle.

Gamla Femy, hon, i stället, kunde alls ej
finna sig vid den stora sparsamheten hos nor¬
dens natur. Hon promenerade missnöjd sin svarta
trubbnos genom alla buskar och snår, stoppade
sitt ulliga hufvud öfverallt för att upptäcka helst
den obetydligaste praktblomma, sydfrukt eller
skymt af tropikernas „fauna“ — men vid åsynen
af bara enbuskar, gärdesgårdar, blekgrå, fattiga
löfträn, mossa, lingon och rönnbär, vardt gum-
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man alldeles uppgifven af förtvifian. Understun¬
dom hade hon, för landsmanskapets skuld, med
varma servietter kunnat ta emot tigrar och hye¬
nor, trycka till sitt hjerta hela perlband af skal-
lerormar eller skorpioner, — men ack! äfven denna
sinnesrörelse gick hon i miste om, vid möten med
ett och annat kringstrykande torpar-svin i klåfva,
eller högst någon exalterad byracka, hvars ursin¬
niga skall tillkännagaf ej alltför stor belåtenhet
heller med den gamla vandrerskans något för bru¬
netta hy och storrosiga habit. Sällan eller aldrig
möttes den arma Femy af någon annan uppen¬
barelse ur djurverlden i dessa mörka barrskogar
med det allvarliga draget kring sin panna, ta¬
lande blott om försakelse af allt som smeker de
yttre sinnena — om sparsamhet på allt — till och
med på foglarnas sång och de små barnens dag¬
liga bröd!

IV.

Men dagar gingo och kommo, och livad man
lätt kunde förutse inträffade: — den hurtige unge
Finnens och den sköna vilsna Kreolskans hjertan
fäste sig vid hvarandra med den förenade styr¬
kan af söderns glöd och nordens trohet. Men
för den unga flickan låg understundom något o-
förklarligt i den känsla hon syntes inge. Huru
ofta hade ej händt, att i ögonblick af den högsta
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förtjusning, då Georgs ögon strålade och hans
läppar redan öppnade sig för att uttala frågan,
lurars svar stod att läsas så tydligt på den älska¬
des rodnande kind, — huru ofta hade ej då den
glädjestrålande blicken blifvit vild och stirrande,
läpparne slutit sig bleknande åter och armarna
sjunkit ned, såsom fängslade af någon osynlig,
objuden gäst, som med hotande åtbörder trängde
sio- mellan de lycklige och tillslöt för dem Edens
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öppnade port.
En häpen, frågande blick af den unga flic¬

kan hade väl makt att snart återkalla Georg till
sig sjelf igen, men molnet stannade mörkt qvar
på hans panna och hans läppar förblefvo stumma.

— Ar det stolthet, grannlagenhet ? frågade
Alice smärtsamt sig sjelf. Uppreser sig hans fin¬
känslighet vid tanken på olikheten i våra förmö-
genhetsvilkor? O, detta lumpna guld, hvad värde
eger det för mig om jag ej får dela det med ho¬
nom !

Så stodo sakerna en vacker sommarqväll när
de unga tu gingo suckande vid stranden, som äl¬
skande bruka, längtande att få säga ut hvad som
ligger på hjertat.

— Nu eller aldrig! tänkte Georg, hjertat
trängde sig på läpparne, i ögon, i åtbörder, —
men se der, det hotande molnet på pannan åter
och munnen förblir tyst!

— Georg! sade nu den unga flickan hastigt
och beslutsamt och lindade armarna kring hans



'24

hals,— ett vanligtvis osvikligt medel att bota tung-
häftan hos tystlåtne älskare, — jag ser på dig att
du håller mig kär — hvarför då plåga oss båda
med en tvekan som jag ej förstår .... Den vilda
blomman som vuxit opp under en hetare sol har
ej lärt sig att gömma sitt hjertas fyllda kalk för
dina blickar! .... kan ej hyckla! .... Se der
Georg! .... och hon räckte handen åt honom
och bortvände rodnande hufvudet. Med en lyck¬
lig älskares liflighet fattade han redan denna hand,
vände det blyga ansigtet mot sitt och .... blek¬
nade hastigt. Från alla hörnen af berceaun der
de tagit plats ljöd i hans öra den lille svartklädde
gubbens skärande röst:

— Georg Orbin, Georg Orbin, handen du räc¬
ker dottern är än ej rentvådd från fadrens och
brödrens .... blod! . . . blod! . . . blod! . . .

— Georg, säg blott en enda gång att du äl¬
skar mig .... hviskade åter sakta och nästan
sorgset den älskliga Kreolskans stämma, i det de
stora, sköna ögonen höjdes bedjande, liksom af-
vaktande sitt lefnadsödes dom. — Säg att du äl¬
skar mig, Georg! . .. att vi bli förenade för all....

— Aldrig! utropade en röst i hvars hesa
klang den bleknande unga flickan hade svårt att
känna igen sin älskares milda stämma och i det
han, med förtviflans styrka sköt den sköna fre-
starinnan ifrån sig, störtade den olycklige ut ur
berceaun med pannan badande i kallsvett och
krampaktigt omsluten af de darrande händerna.
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När den unga Kreolskan, efter en sömnlös
natt öppnade sina förgråtna ögon emottog hon
följande billet, skrifven med nära nog oläslig styl:

Alice, när du läser dessa rader, finnes jag ej
mera dig nära. Ett oförsonligt öde skiljer oss
åt ... . det är fåfängt jag söker böja mig un¬
dan greppet af dess jernhårda, hämnande hand!
Den skulle öfver mig svänga sitt blodiga gissel
ända in i dina armar och omöjliggöra all sällhet
äfven för dig. För mig är lyckan i alla fall mör¬
dad i detta lifvet! Farväl derföre! Glöm, mig; —

du är så ung, — du skall kunna det, kanske snart,
kanske lätt! Der skymtar i detta ögonblick för
min obarmhertigt gycklande inbillning en bild vid
sidan af din — men denna andra bild har ej mina
drag! . . . Alice, Alice, ditt hjerta hyser ett rätt¬
vist agg mot mig i denna stund, jag vet det, —

men såge du mig nu, då jag nedskrifver dessa ord,
så tror jag du finge medlidande med mig!

Farväl! — kanske för evigt både härnere
och . . . deruppe! Engeln, som på uppståndelse¬
dagen skall väcka oss ur grafvens slummer får
ju ej ropa dig vid mitt namn! Georg.

V.

Fem år ha gått förbi efter den sorgliga sce¬
nen i föregående kapitel och vi befinna oss i
samma trakt åter, blott längre inåt skogen, der



den nedgående solen belyser ett af dessa vackra
nordiska höstlandskap som, redan iklädda en gul¬
nad drägt, men broderade öfverallt med purpur¬
röda sirater och rimfrostdiamanter, ega en så poe¬
tisk färgglans för ögat. Äfven för det andliga
ögat ega dessa höstliga vyer i Nord ett rörande
behag: öfver dem hvilar ett vemod, en saknad
efter nyssförsvunnen foglasång, hågkomsten af den
fröjd som är förgången och förväntan af den glä¬
dje som skall komma när de fallande löfven, gömda
under vinterns svala täcke, hvilat ut i moder Her¬
tas sköte och omgestaltat sig till en herrlig på¬
nyttfödelse. — Af dylika intryck vaknar uti men-
niskans hjerta en längtan lik flyttfoglarnes.

Det är, som sagdt, timmen då septembersolen
kastar sin afskedsblick öfver skogens toppar, vatt¬
nets spegel, de förgyllda skylarne på åkern, de
afmejade ängarne — och öfverallt sprider denna
blick en lycksalig rodnad, ett leende som till och
med upplyser de trumpna mosshällarnes kala gråa
hjessor.

Sol, sol! du är detsamma för naturen som
kärleken för hjertat! Utan denna fysiska och and¬
liga värme ofvanifrån, finns på jorden blott för¬
vissning och död! —

I den mörknande skogen ljuder som bäst ekot
af en vedhuggares trägna yxe. Gubben som står
invid landsvägskanten synes i farten att nedfälla
en gammal, skäggbevuxen tall, seg, tålig och be-
gåfvad, som det tyckes, med en god portion na-



27

tionell envishet, der den står besluten att bära
lmfvudet upprätt till det yttersta, såsom tillhörde
det en af de gråskäggiga kämparne från den
fordna finska arméen under befäl af Sandels, Ad-
lercreutz eller Georg Carl von Döbeln.

I detta ögonblick blandar sig ljudet af en
vandrares steg med yxhuggens enformiga dån och
en ung man åtföljd af ett åkdon fylldt af reskof¬
fertar, hvarifrån han nedhoppade, framträder till
vedhuggarn, som med förvåning blickar på den
nykomnes utländska drägt och yttre skick i kon¬
trast till hans finska ansigtstyp med det ljusa hå¬
ret, de blå ögonen, det trofasta, öppna och bot¬
tenärliga uttrycket och den raska kraftfulla ge¬
stalten.

Fremlingen stannar sina steg på höjden af
en liten backhympel och skådar sig omkring med
en lång, undrande blick.

Utsigten är vacker, men så karakteristisk för
det land der han befinner sig, att häftigheten af
betraktarens intryck blott kan förklaras genom
gamla minnens vaknande.

I fonden af landskapet framskymtar, mellan
löfskog, ett litet gult, envånings trähus invid hvars
fot en insjös genomskinligt blåa vågor somnat till
det djupaste spegellugn, så fullkomligt att der af-
tecknas hela kransen af omgifvande björkar, fan¬
tastiska klippblock, små nothus vid stränderna
och slutligen aftonskyarnes skiftningar i guld och
purpur, liksom funnes på insjöns botten, såsom



2*

öfver dess yta, en himmel och en jord. Ett ögon¬
blick betraktar vandrarn denna leende tafla, tryc¬
ker sedan handen mot de fuktiga ögonen och till-
talar vedhuggaren, — väl med utländsk brytning,
men på den bästa finska. En lätt darrning på
rösten förråder det intresse livarmed främlingen
afvaktar svaret på följande, med lindrig tvekan
uttalade fråga:

— Hvem bor nuförtiden på det här stället?
Vedhuggaren, en bredaxlad gubbe i skin¬

mössa, men — skjortärmar, valkar nu sin to-
baksbuss i munnen, lägger från sig yxan, spot¬
tar, snyter sig med den mest primitiva af näs¬
dukar och bereder sig derefter grundligt omsider
till ett svar, som ej det allraminsta påskyndas af
frågarens påtagligen feberaktiga otålighet:

— Ja si,— falla orden slutligen långsamtur
gubbens breda näbb, — den som nu kunde så
noga komma ihåg namnen, men nog bor der herr¬
skapsfolk.

— En gammal kaptenska Erkens och en ung
fröken Clermont, — icke sannt? Så svara då,
min goda gubbe!

— Ja, jag då? (wai minä?) frågade finnen
och vände tuggbussen åt andra sidan.

— Ja ni, naturligtvis. Jag ser ej hvem jag
här annars skulle tala till. — Ar ni kanske ej
hemma från den här trakten, far?

—- Fälle, må jag vara hemma härifrån, jag.
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som är född och uppfödd här, liksom far och far¬
far, alltsen salig kaptenens tid.

— Så svara då för Guds skuld! Hvad he¬
ter denne kapten?

— Woi, woi, nådig herre, hvad ni kan fråga
också, som jag inte kommer ihåg namnen ....

— Var det Erkens? ....

— Ja, ditåt lär det ha varit.
— Är du säker på det? Du ser så sväf-

vande ut?
— Jaså! (wai niin!) Nå kanske var det ej så!
Främlingen syntes med yttersta ansträngning

tygla sin otålighet, gjorde våld på sig och fortfor
med en oförändradt lugn och mild ton:

— Kaptenskan var enka, litet låghalt, men
god och vänlig ....

— Ja se, jäkuln! då var det vår salig fru!
— Hon är således död?
— Ja är hon så.
— Och den unga fröken, med svart hår och

stora mörka ögon är hon också .... borta, — död?
— Jag vet inte om den fröken är död som

nådig herrn menar, men nog bor här ett frun¬
timmer som alltid är svartklädd och ser så mörk¬
ögd ut, och släpar med sig en så besynnerlig tat-
terska. Det är just vår „armo“ och förfaseligt
god är hon, just som en Herrans engel, fast hon
inte kan tala något kristligt språk.

— Hon åtföljs endast af en gammal svart
(jvinna, sade du? ....



— Ja ett sådant kolande svart gammalt be-
läte, som visst är någon Kiusantekiä eller Hal¬
tia ....

— Följs aldrig det unga fruntimret af nå¬
gon .... någon mansperson? .... så svara då
i himlens namn, gubbe 1

Den gamle vedhuggaren betraktade sin upp¬
rörde och flammande interlokutör med denna upp¬

syn af retsam flegma, som är Finnen så egen vid
åsynen af andras häftighet eller liflighet, och sva¬
rade utan att skynda sig:

— Hej, inte visste jag, att det var såbrådtom
med tocket obetydligt svaromål.

Främlingen gjorde åter våld på sig och åter¬
tog lugnt:

— Ser det ut som om det der mörka unga
fruntimret hade någon .... man, — vore gift,
— förstår ni?

— Hej, hvem kan så noga veta; inte minns
jag om jag sett här något herrskaps manfolk, inte.

— Således är hon ogift?
— Nog lär det så vara. (Kyllä se niin taitaa

olla.)
— Ar ni säker derpå?
— Hvad vet jag! (Mitä minä tielän!)
Och finngubben torkade lugnt åter ansigtet

med den slitna skjortärmen. Nu brast främlin¬
gens tålamod.

— Dumma djefvulskap! röt han och vände
sia* bort förgrymmad.
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— Må vara! (Olkoon waan!) genmälte med
orubbadt lugn den gamle, återtog yxen och bör¬
jade hugga på sin fura igen, utan minsta tecken
till störing i sin sinnesstämning.

Besluten att nu på egen hand och utan vi¬
dare frågor förskaffa sig de upplysningar han ville
hafva, fortsatte främlingen sin vandring mot det
gula huset. Vid hvartenda steg syntes ett minne
vakna hos honom, i det hans rörelse tilltog. Han
mumlade sakta följande strof ur Frithiofs saga:

O, jag kan icke glömma, jag gåfve mitt lif,
För att se, — för att se henne blott!“

och stannade vid hvarje steg; sinnesrörelsen och
uppdykande hågkomster förlamade hans snabba fot.

— Der,/den lilla backen -— alltid lika sopad
och grön som förr — der vi brukade plocka lin¬
gon! . . . Der, stenen från hvilken jag bar henne
hem när hon stötte sin fot ... . Der, slokbjör-
ken .... jag tror dess hvita stam grånat! dit
hon skar in våra namn den der qvällen .... se,
— namnen äro der än! . . . Och källan, der hon
alltid drack och bjöd mig dricka ur sin hand! .. .

Hur hon då var glad som en morgonrodnad i
Maj och huru vi tyckte himmelen stiga ner på
jorden!

Under dessa tysta samtal med sig sjelf skred
vandraren framåt, ehuru tvekande, dröjande . . .

Då bar ekot genom den genomskinliga luften
till hans öra toner af en vemodig Kreolsk sång,
sjungen af en harmonisk qvinnostämma.

1
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Främlingen lade, nästan andlös, handen på
hjertat och lyssnade ett ögonblick; derpå blefvo
hans steg liksom bevingade åt det håll derifrån
tonerna kommo. Det var från en bercean vid

sjöstranden, nedanför kullen hvarpå det gula hu¬
set stod.

Der landade just i detta ögonblick en båt.
En äldre negerqvinna steg först i land och fast-
gjorde den lilla farkosten vid en påle; derpå upp¬

steg derur en svartklädd ung flicka med en zittra
i hand och stod snart med ett fjäderlätt hopp på
marken. Ögonblickligen varsnade hon främlin¬
gen, häftade på honom stirrande sina stora, svarta
ögon, sprang, liksom bevingad, ett par steg emot
honom med öppna armar, — men stannade åter,
lät armarna sjunka och lutade sig mot en träd¬
stam, blek och tyst.

Främlingen på sitt håll, efter att ett ögon¬
blick ha stått liksom fastväxt vid marken, syntes
få vingar äfven han, men stannade ej förrän han
var invid trädet, mot hvilket den svartklädda ge¬
stalten lutade sig.

— Alice! hviskade han sakta och böjde knä.
Den unga flickans hängande armar fingo lif

såsom af en elektrisk stöt, föllo om den knäbö-
jandes hals och drog honom till sig.

— Så ser jag dig åter! mumlade hon.
— Du har då ... . har du i ditt hjerta åt

din irrande vän bevarat hans fordna rum? O,
svara

i
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— Georg, — det rum som engång var ditt,
kan aldrig mera intagas af någon annan, —

men du .... är det för att snart förskjuta mig
igen? ....

— Tror du jag då läge här nu, Alice?
— Att kanske snart lemna mig åter! ....
— För att aldrig lemna dig mera! Hvilka

okända marter som helst, här, — äro att föredraga
framför en ny skiljsmessa. Hvad jag derunder
lidit har kanske försonat allt och afväpnat den
tyste hämnarn .... hviskade Georg för sig sjelf.

— Så har jag dig verkligen åter! upprepade
den unga flickan och nu uppgick öfver hennes
kind glädjens skönaste morgonrodnad, följd af
dess fulla solsken som strålade sommarvarmt ur

hennes blick, då den återkomne slöt henne fast
till sig, såsom toge han föresatsen att ej mera
skilja henne från sitt hjerta, hvarken i lifvet eller
i döden.

De togo plats i den välkända berceaun och
snart började innerliga, förtroliga meddelanden.

— Huru har du tillbringat dessa sekellåns;a
år vi varit skilda? frågade Georg.

— Såsom man kan tillbringa tiden då själen
är domnad, frånvarande; — men du, Georg?

— Med att sakna, minnas och kämpa. I
krigstumultet på andra sidan Atlanten har jag
sökt för hjertat glömska och ro — men utan att
en enda minut finna någondera.c?

— Så säg mig nu ordet till den gåta som i
3



fem år olöst och hemsk stått för mina tankar; —

hvad tvingade dig till så mycken obarmhertig
hårdhet mot mig — .... kanske mot oss båda?

— Alice! . . . Georgs panna blef blek och dy¬
ster,— fråga mig ej ännu detta, älskade! Det är
en hemlighet — sällsam och oförklarlig äfven för
mig sjelf, och dock på ett så despotiskt och po¬
sitivt sätt ingripande i mitt lif, att den tvang mig
härifrån liksom med ett blodigt gissel. Klara
skäl, fattliga uttydningar häröfver kan jag aldrig
gifva. En hotande Banquo-skugga skilde oss åt,
hvars makt var på ett besynnerligt sätt förknip¬
pad med omständigheterna som föranledde din fars
och dina bröders mord.

— Georg! hvilka hemska svärmerier! Det
kan ju ej finnas minsta gemenskap mellan dig och
denna ohyggliga händelse, hvari du väl ej kunde
ha del — eftersom oceanen låg er emellan och
du aldrig ens såg de mina.

— Hvad vet jag! Sade jag icke, älskade,
att jag här ingenting kunde förklara. Hvem
eger nyckeln och öppnar porten till andens ge¬
bit? Hvem kan bevisa att mellan detta och sin-
nesverlden alla band äro brustna? Filosofer och

vetenskapsmän försöka det, som jag tycker, utan
att lyckas, ty deras bevis stanna just der hemlig¬
heten vidtager, — nemligen vid randen af evig¬
heten. Utvidgen gränsen huru mycket ni förmån!
—• på andra sidan framskymtar icke desto mindre
det okändas region, lika verklig som den påtagliga



verkligheten! Och några glosor utslungade så¬
som protest mot allt som förnekas af sinnenas
vittnesbörd, upplösa ej det fruktansvärda proble¬
met, göra det fastmer oredigare. Kanhända skall
jag en dag för dig yppa hvad jag sjelf vet om
mitt lifs dunkla problem — men icke nu! Må
denna stund blott helgas åt återseendets fröjd.

Han vände emot sitt den unga flickans glädje-
strålande ansigte:

— Hvad du blifvit mycket vackrare än förr!
Jag hade dock föreställt mig detta som omöjligt;
mumlade han.

— Men så lära vi då platt ingen qvällsvard
skola ha i afton! hördes nu en ytterst missbelå¬
ten stämma och de båda lyckliga sågo mellan löf-
ven af berceauns träd gamla Femys brokiga kläd-
ning, ulliga hufvud, svarta trubbnäsa och zuav-

jacka, i hvilken prunkade en qvast af vallmor,
ringeblommor, kejsarkronor och abroddqvistar,
hvilkas mäktiga doft behagligt steg gumman åt
hufvudet, der hon, tyst och förbisedd, stått tål¬
modigt väntande på ett uppmärksammande af
hennes svartbruna person, hvilket emellertid al¬
drig hördes af.

Georg utbrast i ett hjertligt skratt vid denna
uppenbarelse, räckte vänligt handen åt den man¬
kerade gumman och vände, med Alices arm un¬

der sin, stegen åt boningshuset.
— Jag bor ej mera i den gula byggningen,

sade nu Alice. När du var borta och tante lem-
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nade detta jordiska, blcf vistelsen mig der så
omöjlig, att jag för mig låtit uppföra den lilla
cottage du ser der vid stranden, skuggad af de
mörka alarne.

— Låtom oss då gå ditåt.
— Om ursägt! Der finns ej rum för er, min

herre, svarade leende den vackra flickan. — Den
som varit obeskedlig och försvunnen, får bo i
gamla byggningen helt solo!

Aftonvarden serverades emellertid i cottagen
och smakade Georg så, som allting smakar den
öfverlycklige, dertill uthungrad af resan.

Försonad, passade gamla Femy upp, grinande
som en solvarg af förnöjelse öfver den glädje som
strålade på „Missis“ ansigte, och dervid glänste
hennes hvita tänder mot det svarta skinnet och
de tjocka läpparne som elfenben mellan en sota-
res blodiga fingrar.

När de båda återförenade kusinerna åtskil¬
des, var natten redan ett godt stycke framskriden,
och husets tjensteandar förtyngda af sömn. Georg
gick upp till sig, bekymmerslös och drömmande,
men oaktadt tröttheten slumrade han blott lätt
och oroligt. Plötsligt tyckte han sig under detta
tillstånd mellan dröm och vaka förnimma skrik
och ångestrop. Han klarvaknade i ögonblicket —
och fann rummet upplyst af ett rödaktigt sken.

Uppe och påklädd inom ett ögonblick stod
han med detsamma nere på gården och såg röda
eldtungor hvirfla om den bostad der Alice som



bäst hvilade. Fensterrutorna voro spräckta alla¬
redan, — elden hade fått öfverhand i nattens ens¬
lighet, under det trötta folkets tunga sömn, hvar-
under något ljus troligen blifvit brinnande och
utbredt förödelsen som nu hotade med takets in¬
störtande.

Från det inre af Alices bostad syntes ingen
utom en skymt af gamla Femy, i helt Otahitisk
kostym, som störtade ut halft vansinnig af fasa:

— Rädda! rädda! Ser ni inte att Missis
brinner opp härinne! skrek hon.

Snabbare än sjelfva de flygande eldtungorna
störtade Georg in i det brinnande huset, dit in¬
gen af de kringstående mera ville våga sig. Alla
stannade på tröskeln med hopknäppta händer och
en bön om själarnes frälsning för dem derinnan-
före, på hvilkas lekamliga frälsning ingen mera
hoppades.

Några ångestfulla minuter förflöto, afbrutna
i deras hemska tystnad blott af negrinnans skrik,
der hon, under förtviflan, rullade sig på marken.

— Trappan störtar in! hördes redan — men
i samma ögonblick syntes Georgs höga gestalt
triumferande derpå, omfladdrad af lågor, men på
armarne bärande en börda insvept i ett hvitt la¬
kan. Med ett enda kraftfullt hopp stod han på
marken, lät den friska nattluften intränga i sina
lungor och utsatte för dess upplifvande inflytelse
Alices bleka ansigte med slutna ögon, som skym¬
tade fram ur lakanet han slöt i famnen. Sin egen
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svedda drägt, brännsåren på händer och panna
syntes han alls ej märka: de af röken ännu nä¬
stan förblindade ögonen hvilade blott med stir¬
rande väntan och uppmärksamhet på den kära,
sanslösa bördans slutna ögonlock med de långa,
svarta fransarne.

Skulle dessa ögonlock öppnas?
Derpå berodde för honom sjelf nu äfven lif

eller död. Han stod några minuter orörlig som
en bildstod, nästan utan att andas.

Då slog den bleka flickan långsamt upp de
stora ögonen, for med handen öfver pannan och
den första klara tanke som der banade sig väg
öfversattes i denna milda, ömma förebråelse:

— Oförsigtige! Detta hade du ej bordt få
göra! Fanns ingen som kunde återhålla dig!
Gode Gud huru bränd du är!

— Men du är räddad! Mina små bränn¬
skador .... lappri! Dermed är ingen fara.

— Du vill då brinna och dö för min skuld!
— Nej, älskade! För dig vill jag hellre

brinna och lefva! Nu har jag förvärfvat rättig¬
het dertill!

VI.

Efter att ha öfverlemnat sin kära skyddsling
åt vårdande händer, beredt lienne herberge i den
af lågorna skonade boningen och sjelf fått bot
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för sina brännsår, återvände Georg till sitt rum.
Natten led mot sitt slut, men oaktadt all trött¬
het, tillslöt ingen blund mera hans ögon. Ett
klart månsken dallrade i rummet, gaf det en my¬
stisk belysning och spelade i alla möjliga fanta¬
stiska skuggor öfver tapeternas brokiga fasoner,
med derpå hängande taflor.

Urståndsatt att sofva, började Georg beskåda
dessa. Då studsade han plötsligt och igenkände
sin lithografi, föreställande den bedjande flickan,
som bland mycket annat af honom qvarlemnades
vid hans flykt från hemmet. Det engång spräckta
glaset på denna tafla var nu helt, och den silfver-
hvita månstråle, som lekte derpå, gaf åt bedjerskan
ett lycksaligt småleende, så starkt påminnande om
Alices denna qväll, att Georg nästan väntade sig
få se porträttet nedstiga ur ramen och slå ar-
marne om hans hals. Hans blick blef slutligen
så fasttrollad vid denna bild att intrycket deraf
nästan blef pinsamt och för att skingra det, tände
han sin cigarr och begaf sig att vandra ut kring
nejden under den sällsamt ljusa och milda natten.

Försilfradt låg hela landskapet för hans blic¬
kar, endast skogen kastade långa, hemlighetsfulla
skuggor deröfver. Utan en enda molnslöja speg¬
lade sig fru Luna i sjön och vid stranden lekte
små hvita ljusstrimmor, i hvilka Georg tyckte sig
skåda Elfvornas dans.

Han styrde stegen emot den rykande ruinen
af det nu fullkomligt nedbrunna huset. Dröm-
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mande betraktade han de ännu då och då upp¬
stigande små blåaktiga flammornas fantastiska,
gycklande rörelser emellan förkolnade bjelkar och
grus. Huru mycket de hoppade hit och dit, huru
de fladdrade i besynnerliga, alltjemt vexlande skep¬
nader !

Plötsligt tycke han sig se dem antaga be¬
stämdare konturer: de höjde sig ur askan, tät¬
nade, togo tydlig gestalt och, se! —Der stod in¬
för Georgs blick, gungande på en af de omkull-
störtade bjelkarne den lille skelett-magre fram-
bringaren af det rekommenderade brefvet från
Java.

Afven nu sågos månstrålarne spela tvärs ige¬
nom gubbens genomskinliga gestalt; lätta blåa
flammor hoppade i ringdans kring hans fotter, det
klaraste hvita sken upplyste hans drag med ett
mildt och vänligt smålöje och från alla hörnen af
den förbrända bostaden ljöd den för Georg väl¬
bekanta stämman med tycke af klingande glas¬
bitar, — denna gång melodiskt stämda som ett
klockspel eller en harmonica:

— Georg Orbin! Georg Orbin! Jag helsar
dig, försonad, åter! Försakelsen af ett hem der
sällheten väntade dig har du under långa, dystra
år frivilligt ålagt dig såsom försoningsoffer för
din ungdoms förvillelser och en egoistisk njut¬
ningslystnads törst efter guld. I uppsåtet, om ock
ej i handlingen, begick du en dag, med hjertlöst
lättsinne ett mord, för dig lika tyngande i den
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eviga rättvisans vågskål, antingen tillfället till dess
verkliga utförande fanns, eller icke; — antingen
det kunde beifras af mensklig lag, eller icke. Men
den tyste anklagarn i ditt inre, der den råa ma¬
terien ej förmådde nedtysta de ädlare instinkterna,
liar bevisat dig huru moraliskt inflytande, med
den egna inbillningen till bundsförvandt, segrar
öfver den sociala oantasteligheten och eger makt
att, genom några blodiga skuggor frammanade ur
grafven, störa samvetstrottsarens lugn mer än verk¬
lighetens strängaste anklagare. Ty varaktig säll-
het vinnes ej genom uppoffringen af andras rätt,
för uppfyllandet af de egna begärelserna. Men
ånger nedkallar förlåtelse och offer försona. Du
har offrat dig sjelf, Georg Orbin, och derföre
lägger jag nu i din af elden renade hand, min
dotters hand och nedkallar öfver eder min väl¬

signelse — min välsignelse — min välsignelse!
De sista orden förklingade i den tysta natten

med en så smältande vekhet, att tårarne stego
Georg i ögonen. Skogens långa skuggor böjde
dervid äfven sina susande spökgestalter, månstrå-
larne gledo hvita och liksom mildt leende öfver
gräs och vatten och de små blå flammorna vid
gubbens fotter blossade upp som den grannaste
Bengaliska eld.

För ett ögonblick belyste de med sällsam
klarhet den gamles genomskinliga drag, der han
stod, nickande på hufvudet, liksom till ett vänligt
afsked; men småningom bleknade skenet bort; —
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det liksom sjönk tillsammans och slocknade slut¬
ligen med alldeles samma färgskiftningar från ro-
senrödt till askgrått, som man ser i solnedgången
spela öfver Alpernas snöiga toppar.

Månen gömde sig äfven nu i ett litet moln
och lemnade jorden i mörker och tystnad . . . .

huru länge? . . . det visste Georg ej, ty, lik en
bildstod fasttrollad vid stället, stod han qvar tills
morgonsolens intåg genom österns rosiga port
återgaf honom besinningen. När han återvände
till sitt rum, erfor han en känsla af befrielse och
frid som länge varit främmande för honom. Det
kändes inom honom såsom hade hans själ med
rentvådda vingar uppstigit ur ett förfriskande bad.



Rese-skizzer

under en sommar i Schweiz.

Inledning.
Hvem har ej nuförtiden besökt Schweiz? El¬

ler åtminstone, hvem har ej, af en nyss hemkom¬
men vän eller bekant, hört en noggrann skildring
af detta turisternas förlofvade land?

Lyssnom blott i samqväm till en högst van¬
lig konversation ur en grupp af t. ex. fyra per¬
soner: deras ord gifva snart åhöraren visshet om
att, i detta klöfverblad, finnes en medlem, som
fordom vandrat engång vid Alpernas fot; en an¬
nan, som nyss slutat en dylik vandring; en tre¬
dje, som med passet och sin Guide-Richard alla¬
redan på fickan, står beredd att just företaga van¬
dringen i sin tur; och en fjerde, som i sin inbill¬
ning, om ej annorlunda, är försedd med en fullt
utarbetad plan till en schweizerresa i mer eller
mindre sväfvande framtid.

Att alltså presentera allmänheten relationen
om en färd genom Wilhelm Teils förut så väl¬
kända och mångbesjungna fädernesland, är må-
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hända att, som ordstäfvet säger, „bjuda bagar-
barn bulla“; — men om, såsom det påstås, hvarje
sak har tjugufyra sidor, måste den individuella
uppfattningen och åskådningen af dessa många
sidor vara nog vexlande: — alltefter det synglas
fantasin räckt den betraktande individen, — att
låta olika pennors teckningar här och der fram¬
ställa åtminstone så mycket nytt eller originelt,
att det ersätter läsaren ett flygtigt genomögnan-
des möda.

Med denna förhoppning framlägges här en
anspråkslös miniatyrmålning af en färd genom
Alpernas herrliga land, och dertill bifogas den
hjertliga önskan, att den lilla målningen må ega
förmågan att skänka sin åskådare helst hundra¬
delen af den njutning originalet dertill skänkt den
beskrifvande. — Men vänta dig dock ej, välvil-
lige reskamrat i andanom, att vi mycket skola
uppehålla oss, under vår gemensamma färd, med
skildringar af städer, deras märkvärdigheter, hi¬
storiska minnen, lokala, politiska, industriella, ve¬
tenskapliga, esthetiska specialiteter, o. s. v. Den
vettgirige läsaren, hvars mål är blott och bart att
söka instruera sig, vände sig genast från dessa
betydelselösa blad, till författare med kompetens
och håg att afhandla mera djupsinniga ämnen.
Hos den lilla Genius, som följt nedanstående rese-
skizzers förf. på dess irrande färd, och nu dik¬
terar sina minnen för dess penna, söke man blott
litet honung, kostlös och flygtigt samlad bland
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blomster, af ett obetydligt nordiskt bi, hvilket,
med lekande båg, en gudaskön sommar fladdrat
omkring under frihet, i den storartade natur, der
tjusande taflor, vid de snöklädda Alpernas fot,
alltjemt upprullas för vandrarens än hänförda, än
häpna blickar. Kanske skall det lilla biets som-
marskörd kunna tjena dig, gode läsare, till att
krydda och försötma ditt morgonkaffe på någon
ledig stund. Detta är dess mening.

Basel.

Huru förf. kom till Basel är dig troligen lik¬
giltigt, min läsare; du tar väl i alla fall för af-
gjordt, om du bevärdigar denna sak med en ef¬
tersinnande tanke, att ångan, (ej ännu luftballon¬
gen, ty vi äro först i nittonde seklet!) varit de vin¬
gar som burit förf. från höga nord till Europas
lustgård, det herrliga Schweizcrlandet. Basel är
dess första stad, — en stad som tusende andra;
temmeligen gammal, belägen vid Rhen, som der
sprider sig i lika många små grenar, som ett väl-
stöpt julljus, och står som skyltvakt vid ingången
till Wilhelm Teils fädernesland. Derföre upp¬
vaktas den resande äfven vid bangården af tull-
snokarnes inställsamma besök, men detta är äf¬
ven för första och sista gången i Schweiz. Basel
är vidare .... men det är sannt, vi ha ju kom¬
mit öfverens om att icke inlåta oss uti allvar¬
samma räsonnemanger och djupsinniga beskrif-



ttingar ined instruktiv tendens; jag leranar såle¬
des nu Basel i sitt värde, går med dig, min lä¬
sare, och tar mig jernvägsbiljett till Lausanne,
söker mig en plats i de salongformiga kupéerna
och — pip! piiiiiip! tåget tar vägen åt Lausanne,
öfver en hop städer, som passeras i flygande fart.
Du är hungrig: — stor sak! Hvarföre åt du dig
icke före afresan mätt för hela dagen? Du är
törstig? Drick, om du hinner, på de tre eller fyra
minuter den flåsande jernhästen ibland stannar
för att hemta andan; -— hinner du ej, eller vågar
du dig ej ur kupén af fruktan att ej hinna dit i
tid åter, så törsta! Det är din ensak! Tåget
skall precist på minuten 6 i qväll vara framme i

Lausanne.

Sköna stad vid Genfersjöns högblå bölja, hvem
tjusas ej af det panorama, som ligger utbredt
rundtomkring dig?

Jag har mången qväll stått på terrassen med
utsigt öfver le lac Lénian och har, med en känsla
af högtidlig rörelse, böjt mitt hufvud inför denna
herrliga tafla. Den genomskinliga sjöns alldeles
egendomligt högblåa vatten, dess ram af alper,
de hundrade små nätta byar, som titta fram vid
dess stränder, likt neckrosor ur vågen, denna an¬
blick stämmer understundom, isynnerhet vid sol¬
nedgången, åskådarens sinne till sällsam vekhet
och ett allvar, som jag ville förlikna vid betrak-
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tandet af en döendes drag, — (med afräknande
dock, lyckligtvis, af smärtans bitterhet i sistnämnda
fall, detta säger sig sjelft.)

Solen, allt lifs allsmäktiga impuls, står just
färdig att försvinna från vår horisont, för att
uppgå öfver okända innevånare bortom randen
af vår synkrets, och ögat följer dess strålars af-
tagande glans med dröjande blick, tills deras si¬
sta skimmer kastar ett ljusrödt sken öfver Alper¬
nas allvarliga gestalter. Detta sken har någon¬
ting, som på ett frappant sätt påminner om för¬
klaringen i dödsminuten öfver de bortgåendes an¬
leten; naturen här, de höga bergens toppar, an¬
taga, vid afskedet från dagens drott, samma frid¬
fulla leende, hvilket ofta stannar qvar öfver de
menskliga dragen, ännu sedan anden lyftat vin¬
gen och lemnat stoftet åt natten och ett hemlig¬
hetsfullt mörker. — Men skuggorna falla tätare
och längre för hvarje ögonblick öfver nejden; det
ljusröda skenet förvandlas först till ett violett, så
blåaktigt och sist askgrått färgspel; bergens pan¬
nor bli dödsbleka, och snart lägrar sig öfver dem
detta kalla, stela, högtidligt stränga allvar, som
på den afsomnades drag, efter några timmars flygt,
säger oss oåterkalleligt att gemenskapen med den
nyss ännu inneboende anden är slut för oss, att
lifvets gnista slocknat ut och att den stofthydda,
hon engång förlänade värme och uttryck, nu af
oss skall öfverlemnas åt den eviga hvilans lugn,
i den djupa natt vi kalla graf.



Jag tror denna liknelse anslagit mer än en
betraktares sinne» vid det han stått ensam och lå¬
tit blickarne irra öfver den alpiska bergskedjan
med sina, längst i fonden framskymtande hvita
istoppar, bland hvilka jätten Mont Blancs vålnad
höjer sig bortom Genéversjöns yttersta gräns. Den
vackra sjöns ändpunkter äro städerna Vevey och
Geneve, ett par vis-ä-vis’er täflande med hvaran¬
dra i naturskönt läge, ehuru ingalunda i storhet
och glans; ty, som stad betraktad, måste natur¬
ligtvis lilla Vevey nedlägga täflingspriset ödmjukt
inför sin skönare, ståtligare och hufvudstadslikare
rivals, det stolta Geneve’s fötter.

Trots beslutet att ej inlåta mig i beskrifnin-
gar öfver städer och deras märkvärdigheter, må¬
ste jag dock bryta denna min föresats till för¬
mån för:

IDe blindas institut i Lausanne.

Denna särdeles vackra, välordnade och men-

niskovänliga inrättning, helt och hållet, tror jag,
ett verk af den enskilda barmhertigheten, skulle
förtjena en talangfullare panegyrist än min oöf-
vade gåsfjäder, — men låtom hvarje liten fogel
sjunga efter sin näbb, och låna den trogna och
sanningsenliga, om ock ej talangfulla skildringen
här ett välvilligt öra, gode läsare, så kan du
ändå få ett litet begrepp om en inrättning, som
gör menskligheten, och isynnerhet den utmärkte
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man *) ocli dess maka, hvilka med outtröttlig if-
ver och sjelfuppoffring egnat sitt lif åt företaget,
en sann heder.

Genom enskilda insamlingar, lotterier, auk-
tionsföreningar, m. m., bringades till enl)Örjan ihop,
för en mängd år sedan, en fond, hvarmed inrätt¬
ningen kunde sättas igång. Fonden, årligen ökad
af intresset för företaget och af den allmänna väl¬
viljan, vexte småningom så, att denna asyl nu eger
sin egen rymliga och ståtliga lokal; en vacker
trädgård på en förtjusande terrass utmed stran¬
den af le lac Léman; en stor och vacker gårds¬
plan, der eleverna samlas, med förnöjelsen målad
i uttryck och skick, ej blott för att njuta fristun¬
derna, utan äfven för att, vid vackert väder, ar¬
beta i friska luften; verkstäder för de konstfär¬
diga, så manliga som qvinliga elever, hvilkas till
exposition och afsalu utställda arbeten förvåna
åskådaren och köparen genom en skicklighet och
händighet i utförandet, hvilka skulle hedra mån¬
gen lyckligare lottad like, begåfvad med goda
ögon. Slutligen finnes här ett tryckeri för biblar
med upphöjda stilar, hvilkas enformigt hvita, så
att säga, (genom punkter) knottriga blad äro lettre
close för det oinvigda, seende ögat, men öfver
hvars rader den blinda elevens fingrar fara snabbt,
hvarigenom han, med blotta känslans tillhjelp, lä¬
ser nästan flytande innantills.

') M:r och mane Hertzcl.
4
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Stum af häpnad och med tårar i ögonen stod
jag och åhörde en dylik lektion, och en suck af
andakt och tillbedjan höjdes ur mitt bröst till Den,
som valt höga och ädla menniskosnillen till verk-
tyg, genom hvilka Han låter sitt gudomliga vä¬
sendes strålar tränga äfven till sina mest vanlot¬
tade, i evig natt vandrande barn.

Ej mindre häpnadväckande var maskinen, ge¬
nom hvars tillhjelp eleverna sättas i stånd att lära
sig skrifva. Förmedelst en sinnrik mekanism,
bestående i tryckning på en sorts små stift, snar¬
lika prylar, formerar den skrifvande bokstäfver af
punkter; dessa bokstäfver hopfogas till ord och
orden till meningar, och på några minuter har
eleven på pappret fixerat den fras man bedt ho¬
nom nedskrifva, och det så tydligt och läsligt som

möjligt. Sinsemellan begagna eleverna ett skrift¬
språk med hvita upphöjda stilar, hvilket lär for¬
dra mindre konstfärdighet, än det, för alla läsliga,
skrifsättet med de svarta punkterna. Atskiljda,
korrespondera eleverna sålunda med hvarandra,
och deras biljetter behöfva hvarken kuvert eller
försegling för att afsändas på posten. De hvita
prickarne på det hvita pappret betrygga brefvet
för faran att genomsnokas af nyfikna, oinvigda
blickar. Äfven i såväl vokal- som instrumental¬
musik få eleverna undervisning; de mera musika¬
liska spela piano, och hvarenda söndag skötes in¬
stitutets orgel af de blinda sjelfve på ett utmärkt



vis, ackompagnerande kören af sköna och väl öf-
vacle röster, som afsjunga psalmen.

Hvad handarbetena beträffar, kan man aldrig
tröttna att beundra händigheten hos de qvinliga
eleverna, hvilkas tillverkningar, bestående i de
nättaste stickade, virkade och knutna plagg, både
för barn och stora, stå uppställda till exposition
och afsalu i stora skåp kring alla väggarne i ar-
betssalen. Korgmakeri, skomakeri, snickeri och
svarfveri läres de manlige eleverne, och produk¬
terna af deras händighet och flit finnas desslikes
att köpas och åskådas för den besökande.

I ett litet skåp funnos bland annat tillverk¬
ningar af en fullkomligt blind och döfstum ung
man, hvilken med uppmuntrande tecken och ryck¬
ningar i våra kläder ville låta oss förstå, att han
hoppades i oss finna generösa köpare till de nätta
små svarfveriarbeten, som voro der uppställda af
hans fabrikation.

En del af priset för de försålda effekterna
tillfaller tillverkaren sjelf; en annan del användes
till uppköp af arbetsmaterialier; och en viss liten
procent slutligen att bilda en pensionskassa för
afgående elever. Denna sistnämnda fond är nu

äfven, genom frivilliga bidrag af resande och af
allmänheten, så ökad, att den faderligt välvillige
föreståndaren ser sig i stånd att gifva en liten
pension åt de elever, som utgå från institutet ef¬
ter fulländad lärokurs, för att lemna rum för nya
lärjungar. Med institutets lilla årliga pension och



med eget arbete, hvartill hans uppfostran gjort
honom förmögen, kan eleven i en framtid försörja
sig sjelf, utan att behöfva ligga hvarken kommu¬
nerna eller enskilda till last.

Men hvilken outsläckelig menniskokärlek,
hvilket sannt kristligt nit och gränslöst tålamod
har ej fordrats af dem, som bibringat den blinde
eleven de nyttiga kunskaper, hvilka sedan göra
honom till en sjelfständig och oberoende medlem
i samhället i ställe för detsammas börda! Ilvilken
lön ha ej dylika arbetare i den himmelska vin¬
gården att vänta på den stora redovisningens dag!

Den ädle Hertzels rastlösa sträfvanden vända
sig för närvarande kring försöken att utvidga in¬
stitutets tryckeri, på det att detsamma framdeles
må bli i tillfälle att förse hvarje utgående elev
med en egen bibel, — någonting som, i anseende
till dyrheten af dessa biblars tryckning, hittills
varit omöjligt.

Jag hade velat, mycket oftare än nu tillfället
för mig medgaf, besöka denna märkvärdiga och
beundransvärda inrättning, hvilken jag nu så
ofullständigt beskrifvit, och hvartill få länder torde
ha att framvisa ett motstycke; men älven af den
bristfälliga skildringen skall kanske hos en och
annan menniskovän här, bland oss, väckas det
hoppet att också i vårt land kunde utsås frön, *)
hvilka i den kristliga menniskokärlekens varma,

*) Ett äfven nu uppfylldt liopp.



bördiga jordmån en dag såges uppspira till sköna
blommor med himmelsk honung i sina kalkar.

Lausanne eger, för resten, både kyrkor, mu¬
seer och andra märkvärdigheter, som rekommen¬
deras den resande till beskådande, men dess na¬
tur och alla omgifningar bli dock troligen alltid
det som mest skall anslå fremlingen. Bland dessa
omgifningar förtjenar le Signal en särskild men¬
tion honorable. — Det är en höjd utanför staden,
hvarifrån blicken dominerar hela nejden. Glans¬
punkten af denna vy är naturligtvis Genéversjön
och dess omgifvande alpkedja; men äfven från an¬
dra sidan fröjdas ögat af en yppig natur, frukt-
bargjord och förskönad af idoga menniskohänder.
I fonden af panoramat, åt sjösidan till, framskym¬
tar mellan höga klippväggar en mörkt emaljblå
vattenstrimma, hvars gränslinier på ömse sidor
aldrig blandas ihop med det öfriga vattnet i in¬
sjön, ehuru äfvenväl färgen på detta vatten är
blått, — af samma klara ton som himmelens azur.
Men den mörkare nyansen af den nyssnämnda
emaljblå strimman utmärker tydligt dennas lopp.
Det är nrvnningen af Bhöne-floden, livars böljor,
likt mången ättling af kungligt blod, äro för stolta
att blanda sig med blott insjövatten, huru skönt
och rent än detta månde vara. Från toppen af
le Signal kan man tydligast bli varse detta na¬
turfenomen, som £ser ^särdeles vackert och egen¬
domligt ut. Det liknar ett furstligt blått band,



kastadt üfver Geneversjöns breda bröst, der det
glittrar i solskenet.

Små ångbåtar korsa sig oupphörligt på den
gungande azurn under åskådarens fotter, och azurn
öfver hans hufvud begränsas vid horisontens rand
af de mörka alpspetsar, bland hvilka här och der
skiner en snöhvit topp. Jag bivistade en liten
ungdomsfest, arrangerad öfverst på platån af le
Signal, och det lyckade utförandet af denna glada
förlustelse ersatte i rikt mått vandraren dess möda,
att i en brännande solhetta stiga uppför en be-
svärsbacke, som ideligen*]' mer än par verst bär
uppåt.

Festen gafs till firandet af les collégiens, —

stadens manliga skolungdom, hvilkas sommarlof
sålunda inaugurerades. Karuseller, buffetter, dans-
salonger i det fria Jm. m., gaf taflan ett obeskrif-
ligt lif och omvexling, och ögat dröjde med in¬
nerligt välbehag vid de blomstrande, af fröjd strå¬
lande, halft barnsliga, halft manliga anletena hos
de unge värdarne, hvilka räckte handen åt små
qvinliga moitiéer, luftiga som skogsnymfer, och
svängande om i lifliga cirklar, enhvar med den
kavalier, från hvilken bjudning till hans nätta
miniatyr-dame utgått.

Folket i] allmänhet syntes mig godlynt och
välvilligt, och enkelheten och jemlikheten bland
alla samhällsklasser är ovan nog för nordbon, hos
hvilken oftast ännu mycken gammal feodalanda
sitter qvar.
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Men ingen dager utan skuggor; ingen medalj
utan frånsida, ingen sol utan fläckar och intet
samfund utan någon dold mask i sitt sköte!

Den orostiftande masken i den sköna staden
Lausannes barm äro de mot hvarandra särdeles
afvogt stämda religionssekter, hvilka dela kyrkan
i två fiendtliga läger: 1’église libre och feglise
nationale.

Huru bedröfvas ej sinnet vid åsynen af den
bitterhet, som herrskar mellan trosförvandter, hvil¬
ka dock, ehuru på olika sätt, alla säga sig vara
bekännare af den lära, hvars höge stiftares första
och oeftergifligaste bud voro: „Alsker eder inbör¬
des!“ och: „Lärer af mig, ty jag är mild och
ödmjuk af hjertat!“

Neufchatel, men isynnerhet Lausanne, sades
mig vara brännpunkten för all denna religiösa
gäsning, som af innevånarne sjelfva kallades la
lépre de la Suisse.

Det var isynnerhet methodisternes sekt, (sann¬
skyldige fariseer till sinnesart och handlingssätt)
som för de sansade af befolkningen tycktes vara
en verklig styggelse, emedan de från denna sekts
herrsklystnad och menliga inflytande öfver dem,
som falla i deras våld, härledde osämja och split
inom familjelifvet mångenstädes.

Men detta ämne är sorgligt och allvarsamt,
och på den lilla lustfärd vi företagit i hvarandras
sällskap, du, min goda läsare och jag, lofvade vi
ju hvarandra att blott söka honung bland blom-
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streu, men lemna den anatomiska undersökning
och i synnerhet deras taggar åt andra.

Låtom oss derföre blott önska „frid på jor¬
den och menniskomen en god vilje“, och tröstom
oss med den tanken, att den herrliga södern må¬
hända blefve en lustgård, för svår att engång
lemna, om ej det menskliga högmodet, dårskapen
och vrångheten äfven öfver den andades griftiffa
dunster!

Vändom tankarne till mera leende ämnen

och följ mig, gode läsare, — du skall ej ångra
det — till:

"Vingårdsmännens fest i Vevey.
Den 26 Juli, sa arla att natten än ej hunnit

aflyfta sitt svarta flor från staden Lausannes hvi-
lande anlete, begåfvo sig dess yrvakna innevå¬
nare flocktals till bangården att söka plats på de
till Vevey afgående tågen. Här syntes hvarken
natt eller sömnighet mer råda; menniskomassan
liknade redan en myrstack, som blifvit upprörd,
och den vanliga bangårdsrepresentationen var alla¬
redan i full gång: biljettköpare, bjudande till att
tränga ut hvarandra vid luckan; flåsande lokomo¬
tiver, pipande signaler, ropande konduktörer, en
klockas ringning, — och med detsamma ett all¬
mänt sauve qui peut inåt de snart fyllda vaggo-
nerna. Tåget sattes i rörelse, lycklig den som
fått sig plats!



Men allt som det dagades kring Genéver-
sjöns vackra böljor, mulnade anletena i kupéerna.

Bekymrade blickar böjdes nemligen uppåt Al¬
pernas toppar, kring hvilka en botande gördel af
moln bebådade — o ve! — „ostadig väderlek!“

Knappt var också folkmassan samlad i Ye-
vey, öfverallt der den minsta vrå kunde gifva en
menniskofot fäste; knappt voro kanonsalvorna, som
tillkännagåfvo festens början, aflossade; knappt
bade den höge magistratsperson i galadrägt, som
var utsedd att förrätta kröningen af de utvalde
vingårdsmännen, uppträdt och begynnt tolka fe¬
stens betydelse med ett konstnärligt tal, (hvaraf
jag hörde föga och minns alldeles ingenting) —
innan ett utbrott af himlens dåliga humör, i skep¬
nad af ett obarmhertigt duggregn, föll öfver den
församlade menniskomassan, mortifierade de tak¬
lösa på estraderna, störde processionernas intåg
på scenen, försvårade utförandet af de älskliga
balletterna, genom att göra brädgolfvet så halt,
att dansörers och dansösers fötter slintade derpå,
kom draperierna af gaze kring alla tre gudom¬
ligheternas charer att sloka som tårpilar och de
dansande sylfidernas luftiga drägter att se något
qvästa ut, — med ett ord, tillställde allt det för¬
fång som var möjligt, för att af den första dagens
vingårdsfest, trots de mästerligaste anordningar,
göra en halft förfelad lustbarhet.

Ofantliga omkostnader skola ha varit gjorda
af landet, för att af 1865 års vingårdsfest göra ett
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non plus ultra, och alltsedan vårens början, sades
mig, hade en ballettmästare, med 100 francs aflö-
ning om dagen, inöfvat de äfven i sanning ut¬
märkt vackra och lyckade gruppernas karakteri¬
stiska danser. Alla kostymer och dekorationer
voro äfven utförda med en omsorg, en smak, en
prakt och ett savoir faire som är öfver allt be¬
röm; de många välöfvade musikkorpserna voro
förträffliga och körerna, 1500 man starka, obe-
skrifligt imponerande.

När, den 26 Juli i Yevey, 10 ä 11,000 huf-
vuden nyfiket höjdes från estraderna (oberäknadt
alla de tusentals hufvuden som höjdes från kring¬
liggande fönster, tak, balkonger, &c.) att beskåda
det i sanning sköna sceneri, som framställdes på
torget vid deras fötter, kan man lätt tänka sig
hvilken effekt en kall dusch ofvanifrån skulle göra
vid allt detta.

Hvad blef det nu af gudars, gudinnors, her¬
dars, herdinnors, fauners, bachanters, sylfiders
och andra gracers luftiga draperier? Och alla de
elegant prydda hufvudena på spektatörs-estraderna
sedan!

Dessa estrader, i början att förliknas vid bro¬
kiga blomrabatter i de mest lysande färger, för¬
vandlade sig i ett nu till frappant likhet med ett
ofantligt fält bleklagda champignoner, i det tusen¬
tals paraplyer, liksom på gifven signal, höjdes för
att emot temperaturens illvilja värja såväl de tak-
lösa hufvudena sjelfva, som och de vackra huf-
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vadsaker, mer och mindre dyrbara, hvilka denna
da«;, troligen till modisternas belåtenhet och from-
ma, föllo offer för guden Pluvius, den der troli¬
gen ej måtte ha varit inbjuden till festen och der-
före visade sig mankerad.

Ropen: å bas les parapluies! fingo efter litet
antaga en hotande styrka och uthållighet för att
förmå nersabla de förargliga drypande skärmar,
hvarmed publiken stängde utsigten, den ena för
den andra. Afven aftonens tillernade illumina-
tion på le lac Léman (det skönaste man kan
tänka sig) måste inhiberas denna dag, allt för det
ihållande regnets skull.

Men festen upprepades de två efterföljande
dagarne och denna gång i det herrligaste solsken
från en safirblå himmel. Bivistom i minnet ännu
denna fest. Torget i Yevey var förvandladt till
scen, och belagdt med ett snöhvitt golf af bräder.
Himmelen var plafond och dekorationerna, sta¬
dens byggnader med bjert afstickande tegeltak.
Längst, som perspectiv, le lac Léman med sin
ram af alper och sina buketter af städer och byar
vid stränderna. Fonden af scenen utgjordes af
tre med olika emblémer smyckade portar, — den
åt venster för Våren (Palés), den midtersta för
Backus, och den åt höger för sommarn (Cérés).
Åskådare-estraderna voro anbragta ,,en Amfithéa-
tre“ kring torget och hvimlade, liksom stadens
fönster, plank och tak, af en oöfvcrskådlig men-
niskomassa.



60

Ln dundrande kanon salfva gaf signalen till
festens början; derefter inmarscherade Schweizer-
gardet med sin musikkorps, i mörkröda och hvita
antika drägter; en nationalhymn uppstämdes,
truppen ställde sig i rader på ömsesidor om sce¬
nen och de granna talen af vederbörande jemte
kröningsceremonierna (vid ett altare öfverst nära
publiken) af vingårdsmän, vidtaga. — Så åter en
kanonsalfva. Och nu framträdde från Pales,
port, (mest till venster) Vårens intagande Gu¬
dinna i luftig drägt, som blåa och hvita Maj¬
skyar. Hon satt i en förgylld char dragen af två
blomstersmyckade hvita oxar och vid hennes fot¬
ter lekte fyra små barn iklädda hennes färger,
likasom hela den dansande skaran af vårens ge¬
nier, hvilka omgåfvo och medföljde charen.

Tåget öppnades af vårens offerprest, i lång,
guldstickad, blå sammetsmantel, uppburen af ge¬
nier och honom närmast följde, sköna hvitklädda
ynglingar, bärande ett sorts bårar fullastade med
offerhåfvor. Naturligtvis bestodo dessa, då det
gällde vårens gudinna, i bara blommor, men de
voro af utvaldaste slag och färger och ordnade
på ett fulländadt konstnärligt sätt.

Derpå framskred gudinnans char, företrädd
af sin musikkorps, som uppstämde en utmärkt
vacker, för tillfället komponerad marsch.

Gudinnans hofstat i flerfaldiga grupper och
alltid iklädda hennes färger (himlens blå och
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oskuldens hvitt) följde efter charen ungefär i
denna ordning: — Vårens barn först;

Trädgårdsgossar och flickor (jardiniers et jar-
diniéres) partals förenade med ett blomsterok;

Herdar och herdinnor med de erforderliga
lammen, ledda i rosenband;

Höbergande ynglingar och tärnor, med lior
och räfsor;

Koherdar (vachers) från Alpdalarne, ledande
ståtlig boskap med harmoniskt stämda koskällor;
— och sist:

En stor höhäck anförd af jodlande vallbarn.
Hela denna svit stannade nere vid fonden,

under det charen, anförd af musiken, offerpresten
och håfvorna, långsamt gjorde en rund kring sce¬
nen, hvarvid Gudinnan leende och gladt helsade
den hurrande folkmängden.

Vid det stora altaret midt emot intågsporti-
kerna, der, hvarest talen och kröningsceremonierna
försiggått nyss, stannade tåget. Offerpresten (en
god sångare uppstämde invokationen och de hvit-
klädde bärarne af håfvorna aflemnade deras tri¬
but under en choral af barnröster.

Och tåget fortsatte sin rund, under skallande
applauder.

Återkommen till utgångspunkten, (Palés’ port)
qvardröjde charen inom porthvalfvet och nu var
det de efterföljande gruppernas tur. Jardiniers
och jardiniéres utförde en ballett med de svängda
blomsteroken, togo ett kors midt på scenen och



försvunno, under fierfaldiga vackra attityder, bakom
ett sorts förhänge af blommor litet åt sidan; så
komnao herdarnes och herdinnornas arkadiska dan¬
ser med lammen, och en liten älsklig pantomime
föreställande hela sällskapet, öfverraskadt af ett
oväder. Herdefolket utförde en hastig reträtt un¬
der en förträffligt ordnad „villervalla“ och tog
slutligen sin tillflygt i ett skjul af blommor, der
den vackra gruppen sjönk ner parvis på en gräs¬
matta, med lammen vid sina fotter.

Efterträdde nu „Gräshoppornas“ — d. v. s.
den höbergande ungdomens ballett. De blå och
hvita gossarne avancerade först i front, svängande
de blänkande liorna i solen, liksom slogo de hö;
derpå framsväfvade på tåspetsarna och med höjda
räfsor de små beställsamma flickorna, låtsande
uppräfsa det afslagna höet, och vidare fortsattes,
under de lifligaste och behagligaste rörelser, dan¬
sen i flere turer, tills gruppen parvis försvann
bakom samma blomsterridå som företrädarne.

Boskapskerdarne kommo sedan i ordningen.
Deras nu uppstämda „ranz das vaches“ med echo
af alphorn och symfonier af koskällor, hafva dock
äfven de bästa skildringar svårt att göra fattliga
annorstädes än i det land, hvarest alpernas hvita
hjessor dekorera scenen och skåda majestätiskt
ner på leende dalar vid blåa sjöar, der ett fritt
och lyckligt folk, under en mild himmel odlar en
tacksam jord som belönar dess idoghet.

När nyssbeskrifna balletter och pantomimer



voro utförda, uppstämde den blå och hvita mu-
sikkorpsen återtågs-marschen; Vårens ehar satte
sig på nytt i rörelse uti samma ordning som för¬
sta gången och trädde, efter verkställd rund, med
en bifallsstorm från scenen, för att lemna plats
åt Sommarn: — gudinnan Ceres med sin hofstat.
Detta tåg inträdde från portiken till höger (öf-
verst dekorerad med en sädeskärfve, liksom por¬
ten till venster var det med en blomkorg) och
det hade antagit purpur och hvitt till sina färger.

Sommarns cortége tågade kring scenen efter
samma idée som den föregående; offerprest, mu¬

sikkorps, håfvorna, (ynmighetshorn med frukter,
sädeskärfvar, bikupor, m. fl. sommarns sköna al¬
ster) och slutligen gudinnan Ceres i sin purpur-
char med gyllene skära i handen samt en gun¬
gande sädeskärfva vid sin sida och ofvanom thron-
himmeln. Kär offerprestens invokation, triumf¬
marschen, offerhåfvornas nedläggande, m. m. var
verkställdt, kommo balletterna af slotterfolk, ax¬

plockare och axplockerskor, jordbrukare, utfö¬
rande med sina åkerredskap de lifligaste panto¬
mimer, mjölnare och mjölnerskor, vefvande en
qvarn på hjul, — alltsammans hänsyftande på
sommarns fröjder, mödor och välsignelser — och
högst lyckadt.

Kär detta åter hade försvunnit bakom blom¬
sterridån, framträdde från fond-portiken, (Bachi
port, bekransad med humle, vinrankor och en
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jättedrufklase öfverst) det sista oeli ovedersägligen
mest karakteristiska och lysande tåget.

I teten Bachi prest i grön sammetsmantel
glänsande af guldbroderier:

Derefter, Silenus på sin åsna, i liffärgad tri-
kot, ragglande och rusig och stödd af två svarta
slafvar:

Offerhåfvorna, (Hesperiska frukter i korgar
och svällande drufklasar) burna af sjelfsvåldiga,
muntra och lättfotade Satyrer:

Vinguden sjelf, sittande på sin tunna under
en thronhimmel af gyllne drufklasar, humle och
vinrankor, med höjd pokal i handen och två in¬
diska slafvar vid sina fötter. Klädd i bronsfär-

gad trikot, med gördel af vinblad, drufklasar kring
hjessan och förgyllda sandaler på fotterna, åtfölj¬
des han af Satyrer med horn i pannan, fantastiskt
draperade i tigerhudar och hoppande kring cha-
ren, förespänd med åtta hvita hästar, hvarvid mu¬
siken uppstämde en Bachanal, — brusande me¬
lodi, halfrusig, vällustig, sprittande och hänfö¬
rande, — hvarpå följde en kor af Fauner och
Bachanter. — Dessas drägt bestod blott och bart
af liffärgadt tricot, såsom hela Bacci hofstat, kran¬
sar af drufklasar, gördlar af vinlöf, och thyrser i
händerna. — Faunerna dansade först fram under
den sällsamma, indiska musiken och de ystra rö¬
relserna utfördes, — (som det syntes, verkligen
con amore) af ynglingar i sin ålders blomstrande
vår; — efter dem följde Bachanter uti korta hvita



tuniquer, kantade med drufblad, gyllne diademer
på håret, sandaler på fotterna och i händerna cym¬
baler och tamburiner, hvaruppå de slogo takten.

Bachi qvinliga följeslagares roll utfördes äf-
venledes af unga gossar med lockar kring ax-
larne, och smärta som vidjor.

Denna dans, som i sin hvirfvel nära 110g kunde
haft makt att rycka med sig sjelfva det praktiska
sunda förnuftet och göra den tungaste prosa yr
i hufvudet och fradgande som en champagnebu¬
telj, — denna välöfvade ballett, — „till hälften
medvetslös, till hälften sansad“ — utfördes såsom
den måste utföras, om den skulle motsvara den
bachanaliska idéen och kröna en Vingårdsfest; —

och att åskådaren var belåten med prestationen
bevisades bäst af de verkligen ursinniga applåder,
som från 50,000 upphöjda handpar skallade i luf¬
ten. Stampningar med fotterna, skrik och bravo-
rop beledsagade Vingudens tåg och detta så våld¬
samt, att en och annan försiktig matronas blick
med en viss bäfvan öfverflög de folkuppfyllda,
skyhöga estraderna, för att öfvertyga sig huru¬
vida deras konstruktion var pålitlig nog för att
ej utsättas för samma öde som Jerichos murar,
vid det Israelitiska barnskriket i gamla testamen¬
tets längstförtiutna tider.

När ändteligen alla de tre nyssbeskrifna tå¬
gen hade i behörig ordning gjort sin rund och
pantomimerna föreställande höstens arbeten — vin-

beredning, pressning, tunnande, m. m. — väl och



karakteristiskt blifvit utförda till allmänt nöje,
slöts hela den vackra Vingårdsfesten med ett
schweizer-boridbröllop.

Brud, brudgum, spelmän, bröllopsgäster fram-
skredo partals, iklädda de 22 Schweiziska kanto¬
nernas nationaldrägter, — hvarefter de uppställde
sig i position och utförde en menuett.

Slutet på alltsammans blef, att hvar dansör
tog sin moitiée om lifvet, och under klang af den
sköna nationella Lauterbach-valsen, sväfvade hela
den brokiga skaran i liflig ringdans kring scenen.

Derpå uppstämde alla de åtta tillstädesva-
rande musikkorpserna en gemensam afskedsmarsch
af slående effekt, de särskilda grupperna defile¬
rade än en gång förbi åskådarne, försvunno ge¬
nom de tre porthvalfven, hvarvid hela Schweizer-
gardet, i de svajande, högröda panascherna, be¬
täckte återtåget, och derpå gaf en sista dundrande
kanonad tillkänna, att festen var slut.

När den lysande scenen slutligen blef tom,
när sista skymten af schweizergardets förgyllda
kaskar försvann genom portikernas hvalf, afstår
jag från försöket att måla det virrvarr som blef
synligt bland åskådarne. Ett upprördt haf under
stormens värsta framfart, en revolution eller en
eldsvåda kan blott gifva en föreställning om de
böljande rörelserna af massan, vid det den lem-
nade sina platser och började på nytt utföra sitt
eaitve qui peut emot bangården.

Snart hade en hvass hvissling af lokomoti-
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vet, en ryckning af trainen och ett småningom
allt fortare upprepadt: — „bouff, bouff, bouff“ ur
den flåsande jernhästens lungor, hos denna tal¬
rika publik förvandlat den sköna „Vingårdsfesten
i Vevey“ till ett blott minne, men troligen till ett
sådant, som förvaras i själens förrådshus för lif-
vets vinter!

Ainsi va le monde! tänkte jag och sände från
det flyende tåget en vemodig afskedsblick öfver
perlan vid le lac IJman’s böljor, den sköna sta¬
den Vevey, som väl mitt öga ej mera skall återse
här i verlden!

Fribourg
är en pittoreskt belägen stad, hvilken har åtskil¬
ligt af intresse att erbjuda fremlingen, som van¬
drar uppför och utför de oupphörliga höjder och
fördjupningar, öfver hvilka stadens gator löpa.
De båda största precipicerna sammanbindas af
långa hängande jernbryggor, på afstånd luftiga
att skåda som spända ståltrådar, men högst säkra
och solida, oaktadt den lätta konstruktionen. Men
det märkvärdigaste i denna art är dock den ny¬
ligen fulländade hängbron (le Viaduc) för ban¬
tågen, detta mästerverk, som utan öfverdrift torde
kunna kallas verldens åttonde under.

b öreställ dig, gode läsare, en brygga af gjut-
jern, kanske en verst i längd (att dörama af den
tid som åtgår till dess genomvandring från ena



ändan till den andra) och hvilande på endast sex
pelare, af jern, i blommor och sirater gjutna, och
så fint och elegant arbetade, att kolonnerna på
afstånd likna en väfnad af svarta Brüssler-spetsar.

Öfver dessa pelare ligger den kolossala bron
helt lätt och graciöst hvilande och påminner ovil-
korligen om de fina spindeltrådar (les fils de la
Vierge på fransyska kallade) hvilka stundom en
höstmorgon, efter en duktig nattfrost, bli synbara
för ögat, sedan isigt glitter blifvit svept omkring
dem.

Det är öfver den nyssbeskrifna, solida spets-
väfnaden af egen art — ett verk värdigt hedna¬
tidens jätteslägten — som bantågen störta fram
med ett dån, i stånd att förvirra hvarje vandrare
som färdas genom hvalfvet, inrättadt för fotgän¬
gare under bron. Den nervsvagare och härvid
ovane turisten gripes af en svindel, som drifver
honom att så fort som möjligt söka terra firma
åter, isynnerhet om det var ett långt bantåg som
surrade öfver hans hufvud. När qvällen inbry¬
ter, erbjudes fremlingen i Fribourg, för en ringa
afgift, ett icke mindre tillfälle till beundran och
förvåning, men derjemte till en njutning, hvarmed
jag för min del erfarit få jemförliga i sin genre.
Jag vill tala om besöket i stadens gamla dom¬
kyrka och åhörandet af den konsert den utmärkte
artisten Vogt ger alla qvällar efter kl. 8 på en
orgel, som anses för en af de yppersta i Europa.
Att på detta mäktiga instrument böja tonerna så,



som orgelnistens mästerhand det gjorde, är häp¬
nadväckande i sanning.

Än efterhärmade han menniskorösten så full¬
komligt, att många blickar öfverforo kyrkan, för
att der upptäcka en dold sångarkor; än lät han
tonfallen vakna till ett pianissimo, lätt som en
andehviskning; än trodde sig örat uppfånga klan¬
gen af ett waldhorn högt uppe i alperna, hvarvid
hördes ett ackompagnement af koskällor, stämda
i samklang, och i dessa för alplandet egendomliga
ljud blandades snart tonerna af en ranz de vache,
hvilka än närmade, än aflägsnade sig. Sist aftog
alldeles hela denna vallsång och upplöste sig små¬
ningom i ett ijerran bortdöende eko.

Tyst, nu höres ett mullrande, — i början doft
och aflägset, men efterhand tilltagande i styrka!
Det är ett oväder i Alperna som nalkas. Ele-
menternas rasande kamp, stormens gnisslande, de
brakande trädgrenarnes klagande ljud, slagregnets
enformiga smattrande och åskan såsom bas till
det hela; — alltsammans framställdes af artistens
hand så mästerligt, att när slutligen kören utbri¬
ster i en enda, bedöfvande knall, hoppar åhöra¬
ren till och ser sig ikring, smått osäker om, huru¬
vida ej verkeligen ett thordön slagit ner någon-
städes mellan det gamla templets halftupplysta
pelarrader. En aflägsen, glad ton af alphornet
går emellertid igenom hela melodien och genom¬
bryter stormkören, „som en ton af skönhet genom
tusen missljud går.“
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Småningom låter artisten det uppror i natu¬
ren han framkallat dämpas, och konserten afslu-
tas med tvenne koraler; den ena uppstämd ur ett
närbeläget munk-kloster, såsom det, med förvil¬
lande likhet, låter för åhörarens öron, den andra
ur ett nunnekloster från motsatt sida. Aldrig har
jag afhört en aftonbön afsjungas, som så i min
inbillning gifvit en återklang af det drömda Ho¬
sianna i högre verldar!

Ej en suck, ej en hostning, ej ett andetag
eller en rörelse bland de hundradetals innevånarne
i det gamla templet, störde heller nu orgeltoner¬
nas bäfvande dallring, som långsamt bortdog full¬
komligt, och man kunde trott sig ha passerat en
timme i sällskap med andar, uppståndna ur graf-
koren för att lyssna på musiken, ifall ej, efter
konsertens slut, ganska hörbara menniskoröster
och knuffar af ganska lekamliga armbågar påtag¬
ligen hade öfvertygat den exalterade drömmaren,
vid utgåendet ur kyrkan, att han hade den lyc¬
kan att följa med strömmen af varelser, liksom
han sjelf, af kött, ben och blod.

Vägen från Fribourg till Interlaken är säll¬
synt naturskön, isynnerhet vid ankomsten till det
älskliga lilla cottage’t Schertzlingen, derifrån den
resande på ångbåt öfver Thunersjön öfverföres till
Neuhaus, på motsatta stranden. Der finnas för
honom alltid i beredskap omnibusar, med hvilkas
tillhjelp han på 10 minuter uppnår den mångbe-
sjungna staden, det för sin skönhet, vidtberyktade
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Interlaken,

som jag ville kalla snarare en rad af hoteller,
hopklämda mellan skyhöga klippväggar och den
skummande floden Aar (föreningsbandet mellan
Thuner- och Brienzer-sjöarne), än en stad.

Utom all fråga är Interlaken ett naturens
underverk af både storartad och pittoresk effekt;
men en annan fråga är, om man öfverhvfvudta-
get vore nöjd att hit förflytta sina penater för
alltid.

Hettan i den trånga dalen är obarmhertig
under reverberationen af solstrålarne från de kala
klippblocken, och kattor och ödlor ha troligen här
lättare att förse sig med materialier för lifvets
komfort, än den arma tvåfotade varelsen, menni-
skan, danad af naturen med en viss motvilja för
allt som bär uppåt väggarne. Albions rake och
blonde söner äro dock, som det tyckes, af slägtet
Homo de, hvilka erfara minsta motviljan för denna
ort af uppåtgående. De hvimla här i massa, fylla
alla värdshus med sina personer och sina natt¬
säckar, utstöta mellan tänderna sitt ges, sitt verg
beautiful, verg niee, från alla håll och kanter i
staden och vandra oförtrutet, med sin Murrag i
handen, för att skingra sina kapitaler och sin
spleen.

En lång lady, med den mest brittiska an¬
ständighet i hållning och later, går vid den röd¬
hårige gentlemannens sida; och hennes långa hals,



långa armar, långa ansigte, långa lockar och långa
gula — (ack! alltför veritabla) tänder, hvilka al¬
drig behöfva åtskiljas för att uttala orden, allt
bär vittne om hennes äkta insulariska ursprung.
De unga misserna, hvilka vanligen följa henne i
spåren, äro ofta vackra som rosenknoppar, med
hyn röd och hvit som ett Krimskt äpple, med
lockar gula såsom solens och ögon som förgät-
mig-ej.

Färden från Interlaken till Brienz.

Prise den sig lycklig, som en varm, — ej
alltför het — sommardag är i tillfälle att upp¬
stiga i en af de små vagnar för resande, som ut¬
hyras i Interlaken, och som kan gifva kusken be¬
fallning att taga vägen åt Lauterbrunnen (med
det, nästan likt damm nedstörtande fallet Staub-
bach) och derifrån till glaciéren Grindelwald, mera
märkvärdig i mitt tycke än förstnämnde ort. Da¬
len, som från Interlaken leder till dessa båda
ställen, är väl det vackraste ett öga, öppet för
naturskönhet, kan öfverfara med blicken.

Se, der står, dominerande trakten, „Die Jung¬
frau“ med den mot skyn höjda stränga, allvarliga
pannan, iklädd nunnedoket af en evig snö, och
omgifven af alla sina uppvaktande vestaler, de
likaledes hvitbeslöjade Silberhorn, Wetterhorn,
Faulhorn, Wellhorn, Matterhorn, m. fl.

Men det synes dock som skulle Phoebi strå-
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lar ha makt att något litet tränga till och upp¬
tina sjelfva „Die Jungfraus“ ishjerta; ty, likt ett
öfyerväldigande känslosvall, framqväller derur den
hvitskummiga floden Lütschienen, som, glad att
undslippa det stränga nunnedoket, hoppar sjun¬
gande och brusande utför hela dalen öfver klip¬
por och djup. En annan gren af floden, kallad
svarta Lütschienen, förenar sig med den hvita nära
Grindelwald, der dess källor upprinna och dessa
förenade floder äro vandrarens trogna sällskap
långsåt hela den i miltal ideligen uppåtgående
vägen till glacieren. Midt emot densamma står
ett värdshus der den resande förfriskar sig, hyr
sig en guide och begynner, under dennes vingars
skugga, fotvandringen till sjelfva glacieren.

Snart ser han ett hvitt ishaf glittra för sina
ögon, och rundtomkring detta de bistra skyltvak¬
terna Liger, Faulhorn, m. fl., hvilka se ned med
en aktningsbjudande stränghet på den lilla pyg-
méen menniskan, hvars djerf het drifvit henne ända
in till Bergkungens innersta gemak.

Vid glaciérens mynning finnes en urhålkad
grotta i isen, och dit införes vandraren, öfver
slippriga trappor, ur rum och i rum, svagt upp¬
lysta af glesa gaslampor. En fantastiskt blåaktig
dager herrskar i detta besynnerliga féepalats, likt
dem man i barndomen gjort bekantskap med i
sagorna, och två små alpsångerskor sitta här i en
is-nisch hopkrumpna och sjunga herdevisor med
ackompagnement af något slags instrument, lik-

\
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nande nästan en kantele. Det är med en känsla
af välbehag man först, kommen från den brän¬
nande hettan i dalen, inträder i denna sällsamma
iskällare, men det är med en icke mindre ange¬
näm känsla man efter några minuters dervaro
kommer ut igen i de varma solstrålarne. Dessa
synas en då som de kära vänner, hvilkas omfam¬
ningar man hoppas återfinna på fädernestranden.

Nedfarten från Grindelwald går i samma pro¬
portion snabbt, som uppfärden går långsamt, och
vid vägen springa myriader små bytingar, utbju¬
dande frukter, trädsniderier, tändstickor, blombu¬
ketter, alpstafvar, fotografier, stenbitar, — med
ett ord allt hvad de kunna hopsamla för att der-
med fresta den resande och förmå honom dyka
med handen ned i portemonnaie’n. De merkan¬
tila anlagen äro i allmänhet särdeles starkt mar¬
kerade hos hvarje landsman till Wilhelm Teil,
och i brist på andra ressurser att tilldraga sig
fremlingens uppmärksamhet — med thy åtföljande
klingande, handslag — ställer sig en liten herde¬
pojke i hans väg och motionerar sina lungor med
tutandet i ett alphorn, tills den lilla artistens kin¬
der bli uppblåsta likt en kyrkengels.

Från Interlaken är vägen helt kort till det
sällsamt höga och vackra, ehuru ej breda, vatten¬
fallet Giessbach. En timmes väg öfver Brienzer-
sjöns böljor för den resande dit.

Han går här i land, tar en guide, stiger upp¬
för en spiralförmig väg en stund, och, som det
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vanligen lider åt qvällen när han nått stranden,
ser han skymningen mer och mer utbreda sig öf-
ver nejden, der redan alpernas toppar kringsve¬
pas af det nattsvartaste mörker. Bruset af vat¬
tenfallet, som i glittrande strimmor tecknar sin
väg utför det skyhöga, dunkla bergspasset, ac-
kompagnerar vandraren under hans färd, och snart
står han högt uppe på en platå, der ett gästvän-
ligt värdshus inbjuder honom till liten hvila, väl-
behöflig efter den mödosamma uppklättringen.

Under de par timmar hela massan af resande
här hemtar andan och tillfredsställer en mer eller
mindre briljant aptit, inbryter natten fullkomligt.

En klocka i hotellet slår ]/2 10.
Alla dörrar flyga upp, de resande skynda sig

ut, taga plats på stolar och bänkar, som stå till¬
hands utanföre på platån, och i detsamma stiga,
hvinande, tvenne raketter upp mellan de tallbe¬
vuxna bergskrefvorna. Vid denna signal fram¬
trollas ett skådespel, som visserligen har någon¬
ting litet theatraliskt uti tillställningen, men som
dock i tjusande effekt öfverträffar allt hvad en in¬
skränkt scens knapphändiga dimensioner kunna ge
idé om. Hela det skyhöga fallet Giessbach, ner¬
störtande i brusande hvitskummiga hopp och af-
satser utför en svindlande höjd, upplyses hvarje
qväll med bengaliska eldar, anbragta bakom for¬
sen, (der man obehindradt kan vandra.) Härige¬
nom får densamma utseendet af en kulöxå eld¬
ström, eller en skimrande jätte-regnbåge, löpande



perpendikulärt från himlen ned till Brienzer-sjöns
böljor.

Det storartade af sceneriet består deri, att
man här har en verklig stjernbeströdd himmel till
plafond, alperna till fondridå, Brienzer-sjön till
dekoration och nattvinden med Giessbach-fallet till
orkester! — På hvarje jemförelse härmed måste
dock verldens allra talangfullaste dekorationsmå¬
lare och orkester-anförare komma till korta.

Anförtroende sig åt sin vanligen högst väl-
villige och „gemütliche“ guide, och åt en på stran¬
den väntande liten båt, kan den resande, trots nat¬
tens dunkel, ännu samma qväll glida öfver den
lilla vik af Brienzer-sjön, som skiljer Giessbach
från sjelfva byn Brienz — en by med så ståtliga
höteller, att hvilan der är högst inbjudande, isyn¬
nerhet efter dagens strapatser.

Jag hade i Brienz den lyckan att få ett rum
med utsigt öfver hela den herrliga sjön, och detta
kom mig väl till pass, ty morgondagen blef en
Tycho Brahedag med en ogunstig himmel, som
liknade ett obeskedligt barn kommet i gråttakten.

Takrännor, träd, blommor, vandrande para¬

plyer — allt gret, och jag hade god lust att göra
så med, af harm att ej än en gång få se Giess¬
bach illumineradt, — någonting som sqvalregnet
gjorde omöjligt.

Men under all min förargelse rann mig i hå¬
gen Talleyrands filosofiska ord: „il ne faut jamais
se fächer contre les choses, car cela ne leur fait rien
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du tont“, och dervid tog jag mitt parti att sc glad
ut och sällskapa med hotellets mer än vanligt ele¬
ganta och bildade värdinna, som bjöd mig ned i
sin salong, fullsatt med taflor, böcker och keep-
sakes, och tillochmed i besittning af ett rätt godt
pianino.

Måhända var det nu för första och sista gån¬
gen Björneborgska marschen genljöd på stranden
af Brienzer-sjön! När vädret ändteligen om ett
par dagar något litet uppklarnade åter, hyrde jag
en liten kabriolet, som förde mig till Alpnacht,
hvarifrån öfverfarten sjöledes sker till Luzern och
— Rigi! Man känner sig ovilkorligen mera fri
och inträdande i sina menskliga rättigheter åter,
då man, frälst från tvånget på bantågen, befinner
sig sittande i ett lokomotiv, draget af verkliga
hästar, dem man har rätt att pådrifva och stanna
efter behag, utan att behöfva frukta för, vid en
måhända fördröjd kontemplation af något ställe,
som tjusar blicken, att bli lemnad åt sitt öde af
ett bortilande ressällskap och af en konduktör,
obarmhertig och otillgänglig som det blinda ödet.
Men innan jag lemnade Brienz och min artiga
värdinna, fick jag tillfälle att ånyo göra små iakt¬
tagelser öfver den till stor fullkomlighet uppbragta
spekulativa andan hos det trefliga folket, hvars
esthetitka njutningar i en underskön natur ej be¬
taga dem allt sinne för denna verldens materiella
förmåner.

Vid vårt afsked, allt under myckna kompli-
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menter och tacksägelser öfver det nöje mitt „in¬
tressanta sällskap“ skänkt henne, öfverräckte mig
min artigt småleende värdinna min räkning, hvarpå
jag kastade ögonen med en viss förskräckelse öf¬
ver de högt uppdrifna siffrorna uti detta mitt
skuldregister.

Att det vanligaste folkvett ej skulle tillåta
något knorrande härvid, är dock naturligt, och
med ett småleende, lika ljuft som min qvinliga
Amphitryon’s, öfverräckte jag henne mina små
guldstycken, så smickrad som förskräckt öfver så
mycken artighet och så mycket — skinneri!

Att säga sanningen, besvarade jag ej det älsk¬
värda: au revoir, j’espere, encore une fois! hvar¬
med jag beledsagades i vagnen, ty inom mig gjorde
jag ej precist samma önskan; men snart glömde
jag börsens petites miséres vid genomfarten af
trakter, förtjusande att skåda.

Byggd mest öfver precipicer och vid randen
af dylika, går vägen till Alpnacht i tusende pit¬
toreska höjningar och sänkningar, öfverkorsande
understundom den lilla Aarfloden, hvilken med
sorlande pratsamhet hoppade fram ur dalmynnin-
garne här och der, lik en af bergens lättfotade
stengetter. Hundratals små sjungande kaskader
störta öfverallt ned emellan de skyhöga bergs-
skrefvorna, och öfverst på dessas topp höres stun¬
dom jodlande sånger och alphornstoner från små
schweizerhyddor, som till åskådarens förvåning,
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kunnat uppföras pä dessa svindlande höjder, likt
örnnästen.

Ståtliga träd, af alla möjliga sydländska ar¬
ter, frodas nere i dalarne, och öfver deras glän¬
sande mörka kronor sticker en isbetäckt alp esom¬
oftast fram sin hvita hjessa.

Luzern.

Inloppet dit är tjusande skönt från den långa
smala, bugtiga Vierwaldstädter-sjön, kring hvars
stränder alpernas kedja bilda liksom ett glittrande
juvels-diadem. Litet afskildt från den öfriga ked¬
jan, och som vis-ä-vis till det högtbesjungna Iiigi,
står det mörka Pilatus-berget, dominerande sta¬
den och till utseende snarlikt en dyster ensling,
hvars hjessa hvitnat under hemliga samvetsqval.
Men till att beskrifva Rigi, dertill är min lilla
gåsfjäder för ringa! Ilvad skulle jag säga, som
ej af alla verldens poeter och prosaiker redan
förut i så mycket skönare ordalag blifvit fram-
ställdt, och den gamla sagan om gummans skinn-
pels, den der stöttes och blöttes och kan talas om
ännu en gång skulle säkert uppdyka i läsarens
minne vid mina skildringar. I detta dilemma öf-
verger jag således all tanke på att beskrifva ut-
sigten från Rigi och håller mig blott enfaldeligen
till en teckning af upp- och nedstigandet af det
verldsbekanta berget.

Vid Iligis fot ligger den lilla byn Weggis,
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der hästar hyras åt den resande, om han har mod
att ridande göra sin himmelsfärd; i annat fall kan
han äfven, för ett temmeligen drygt pris, låta sig
föras upp i bärstol — såvida han ej prefererar
apostlahästarne, — det tredje fortkomstmedlet. Jag
valde det första, och klängde mig, med min från
barndomen förvärfvade amazonskicklighet, på ett
par timmar uppför det skyhöga berget, — till
hvars topp vägen annars sades fordra 3 å 4 tim¬
mar, — men o ve! efter mitt mödosamma stre¬
tande vid sidan af en flåsande guide, (och med
fingerspetsar, som stelnade allt mera ju högre man
kom uppför berget, der snö hade fallit samma mor¬

gon) befanns himlen vara så mulen att den be¬
prisade utsigten blott ofullständigt skymtade fram
för alla beundrande blickar, genom det täta flor
af dimma, hvari den var insvept. Detta är en
deconfiture, på hvilken Rigi-vandrare oupphörligt
få vara beredde, ty en bland hundrade torde ha
den turen att få skåda panoramat vid en full¬
komligt klar dager.

Vid det jag förtärde mitt café au lait i det
eleganta hotellet på Rigis topp, yttrade jag till en
qvinlig bordsgranne några ord öfver mitt missöde
att ha träffat på en mulen himmel. — „Que cela
ne vous étonne pas“, svarade med filosofiskt lugn
damen; „voilå la cinquiéme fois que le meine con-

tre-temps m’arrive!“
Helt flat öfver min otålighet i grannskapet af

en sådan resignation, tog jag, mycket tröstad, mitt
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öde filosofiskt som grannen, och efter en stunds
fåfäng väntan på Phoebus, som alls ej behagade
stiga ur sin bädd den dagen, började jag, men
denna gång på egna ben, min färd utför berget.
Oaktadt ett passabelt godt kurage i allmänhet,
ville jag ej denna gång förtro mitt kära jag åt
hästhofvar, som på den af regn slipprig vordna,
stupande vägen bra lätt kunde snafva och trilla
utför med sin börda, till temmeligt men för den
ena, såsom för de andra. Yid åtskilliga af ber¬
gets lägre afsatser ref vinden här och der sönder
molnslöjan och lät en skimrande dager falla öf-
ver utsigter, hvilka jag, trots mitt beslut att ej
här äfventyra mig på landskapsmåleriets fält, dock
ej kan motstå frestelsen att framställa i lätta kon¬
turteckningar.

Jag stannade på en platå vid vägen, der nå¬
gra bänkar inbjuda vandraren till hvila, under det
mina blickar än dykade ned i afgrunden vid mina
fotter än höjdes uppåt. Tvärs öfver hela himla-
hvalfvet såg jag nu en regnbåge höja sig emellan
digra moln; och under detta skimrande ok låg
hela Vierwaldstädter-sjön, med sin krans af snö-
toppiga Alper, lik en ofantlig korg med mörka
taggiga kanter, emaljerade öfverst i hvitt och guld,
med handtag af ett sjufärgadt, glänsande band och
med den genomskinliga bottnen af en enda jätte¬
stor smaragd.

Anblicken var hänförande skön, men — o ve!

G
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— detta var lyckans sista vänliga leende emot
mig den dagen!

Knappt hade jag, tjusad och beundrande,
åter lemnat min hviloplats vid platån och fortsatt
mitt nedstigande, innan en obarmhertig regnskur
bröt löst öfver mitt försvarslösa liufvud, illa vär-
jadt af en stackars en-tout-cas, hvilken, om än
den i någon mån lemnade hjessan torr, lät vatt¬
net i så mycket stridare strömmar rinna ner öf¬
ver axlarna och ryggen.

Nu uttog jag med ens det obetydliga lilla ste¬
get som skiljer „le sublime“ från „le ridicule“ och
med uppskörtande af min arma kostym så godt
sig göra lät, tog jag min tillflykt under ett mag¬
nifikt valnötsträd, der en liten herdegosse med sin
syster redan förut uppkrupit på en ledstång emot
precipicen bakom trädet. Jag kröp upp bredvid
de små olyckskamraterna, och der sutto vi nu en-
drägteliga tillsammans, snarlika kycklingarne i en
hönsbur, när qvällen inbryter. Det värsta af allt¬
sammans var, att vägen nu uppblöttes af regnet
till likhet med en äkta finsk rågmjölsvälling, och
i denna angenäma smörja hade jag den glada ut-
sigten att få trafva ännu åtminstone en qvart tim¬
mes väg innan värdshuset i byn Wreggis för mig
skulle öppna sina gästfria portar, hvarifrån sedan
en ångbåt återför Rigi-vandraren till Luzern.

Ilvilken Rosinante som helst skulle nu af mig
ha blifvit helsad välkommen; ty med största fara
att förpassas ned i någon afgrund af dess slintande
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hofvar, eller att sjelf, placerad i min nuvarande
ekipering på dess rygg, bli tagen för Riddaren
af den sorgliga skepnaden, hade jag ej tvekat att
hellre ridande än gående tillryggalägga den åter¬
stående delen af vägen.

Men ingen oxe, ingen åsna, ej något kräk, det
min nästa tillhörde, visade sig för mig, och efter
en stunds fåfäng väntan tog jag tappert mitt
parti, uppoffrade skoplagg och utanplagg, lem-
nade mina små regnväderskamrater qvar i ro un¬
der valnötsträdet och skyndade mig hvad mina
goda ben förmådde utför de sluttande, rysliga,
slippriga höjderna, tills ändteligen åsynen af byn,
målet för mina sträfvanden, gjorde ett slut på alla
denna dagens tribulationer.

Men du himmel, så jag såg ut!
Med salig kung Pyrrhus utropade jag vemo¬

digt, seende mig i spegeln: „Ännu en dylik seger
och jag är förlorad!“

Efter ett par tre timmars sejour på hotellet,
återvände jag, temmeligen restaurerad till kostym
och krafter, på ångbåt till Luzern, och ännu
samma qväll hvilade jag ut i ett trefligt rum med
utsigt öfver Rhenflodens vackra gröna, här och
der hvitskummiga böljor, uti staden

SchafFhauseii.

När solen följande morgon stod högt på him¬
len, såg jag mig förtjust omkring utåt den vackra
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staden, den vackra floden, de grönskande höj¬
derna, de bördiga slätterna och hela det herrliga
panoramat under mina fönster; tog mig så en
guide och begaf mig åstad till det, en half tim¬
mes väg från staden belägna, namnkunniga Rhen-
fallet.

Att detta fall, isynnerhet för den sköna om-
gifvande naturens skull, kan vara förtjent af allt
det beröm, som af turister slösas derpå, vill och
vågar jag visst icke bestrida, men jag — resan¬
den från „de tusen sjöars land“, med dettas mäk¬
tigt skummande forsar i minnet — stod vid det
hvarken särdeles höga eller långsträckta Rhenfal-
let föga slagen med häpenhet och undran.

Utan att ens nämna det utan all jemförelse
märkvärdigare Imatra-fallet, — jätten bland Suo¬
mis forsar — vill jag blott i jembredd med Rhen-
fallet vid Schaffhausen ställa t. ex. Anjala-fors,
detta okända och halfvilda barn af den finska
gömda Kynnnene elf.

Sannfärdigt måste jag tillstå att hemlands-
minnet ingalunda bleknade bort vid jemförelsen
med den vidtbesjungna rivalen i de höga Alper¬
nas land.

Ty om än nejden kring den sednare, af äl¬
skaren af rik odling och yppig vegetation vinner
odeladt pris i täflingsstriden emellan söderns och
nordens brusande skönheter, tror jag deremot
poeten är frestad att gifva detta pris åt den se¬
kelgamla susande granskogen, klippblockens fan-
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tastiska formationer, den kraftfullt trotsiga, otämda
böljans kamp vid de sistnämndes fot och hela den
af menniskohand föga omgestaltade naturen vid
Anjala.

Ej heller är den stolta Rhenfloden vid Schaff-
hausen hvarken bredare eller vattenrikare än Kym-
mene- elf vid Anjala-fors, — tvärtom. Så tycker
jag. „Förlåt mig det, kung Rhen!“

Från Schaffhausen för jernvägen på åtta tim¬
mar den resande åter till första utgångspunkten
för hans, genom största delen af Schweiz, nyss
beskrifna och nu tillryggalagda lustfärd.

Snart är han utom gränserna för Alpernas
land, och ingen skymt af de höga bergen talar
numera om för honom, att han vistas i deras när¬
het. Han har nu blott södra Tysklands yppighet
— en sannskyldig trädgård med snart sagdt He¬
speriens frukter — att fröjda sig åt, både med
öga och gom, men ångan för honom pilsnabbt
mot norden, luften blir kyligare, landskapet plat¬
tare, vegetationen blekare, odlingen glesare och
det arma Lapplands närmaste granne, Suomi-in-
byggaren, känner smått igen sig vid passagen ge¬
nom det gamla broderlandet Sverige.

Han helsar nu helt hjertligt ramlande gär-
desgårdar, små rödmålade trädruckel,^ moras jjbe-
vuxna med torfvig barrskog, ljunghedar, rodnande
lingon vid vägkanterna och andra dylika kära be¬
kanta från hemlandet.

r
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Och när understundom, i den halfvilda na¬

turens famn, en liten täck insjöutsigt, med ram af
hvitstammiga björkar, framter sig för hans blic¬
kar, likt sköna blå ögon i ett oregelbundet anlete,
— då småler han med klappande hjerta och tän¬
ker rörd på det torftiga, kära och stundom sköna
Suomi, — „de tusen sjöars land“, dit, enligt skal¬
dens ord, dess trogna barns håg skulle stå, om
än de fördes att bo i glans

„bland guldmoln i det blå“.
Med dessa ord, hvilkas sanning det likväl ej

är mig möjligt att obetingadt underskrifva — hvi-
lar det lilla nordiska biet sina vingar och lägger
ned sin penna.



En blodig handske.
(Krigsminnen från 1808).

Den finska fejd af stora skalders röster
Fått genljud ren i vester som i öster;
Och söka härma näktergalens drill,
Hör derför ju ej liten gråsparf till.

Han dock sitt bo på Suomis stugtak eger
Och lyss till allt hvad man derinne säger.
Bland månget epos så han fått i arf
Vill ett för er han qvittra, liten slarf.

I fordna dar, när Savolaks brigaden
Stod uppställd inför Cronstedt till paraden,
Der gömdes många hjelte-ämnen då
Inunder enkla vadmalsjackor grå.

Men~fosterlandet stod ej än i fara
Och hjelten nöjs att „kavaljer“ blott vara.



Som sådan främst sågs Eric Tigerstedt,
En lefnadsglad och tjuguårig sprätt.

Det var en munter kurre just. — Att lifvet
Var blott en dans han tycktes ta för gifvet.
I hvita handskar, fin och jemt „på puff“
Der fanns i „gossen ruter“ dock och „ruff.“

Vid bålen höll han veteraner stången,
Var outtröttlig uti balsalongen,
Och påstodd, så på allvar som på skämt,
För hvarje tärna flamma, — nätt och jemt.

Men balmusiken vardt förbytt till trumma;
En vacker dag så hörs kanonen brumma!
Den melodin, i början splitterny,
Gaf allt dansörer litet hufvudbry.

Men sen man lärt sig klyfva ryska skallar
Går man förnöjd för sin pluton och trallar,
Och deremellan, såsom artig karl,
Man ställer till små baler här och hvar.

Så led det under strid och dans till våren.
An Finlands jord stod pudrad hvit i håren,
När, tidt en morgonstund, man dödens sax

Såg flitigt svängd. — Det var vid Bevolaks.

Dess gamla prästgård bula fick på bula
Och ryssen stalp för Savolaksarns kula.
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I deras led stod Tigerstedt så kry
Med hvita handskar, blank som vinterny.

Belåten snor han sin mustasch och mumlar:

„Manövern flink! Se blott hur ryssen tumlar!
Jo, jo! den tusan läras skall respekt
För Finlands jord och för en Indelt kneckt!11

Så sagdt, i moln af krutrök han försvinner.
Ren vårsol hög och klar på fästet brinner,
När ifrigt vår löjtnant med en kamrat
Om stridens raska gång var stadd i prat.

Då kommer der från ryska karabiner
En slängkyss het, som hvasst i luften hviner.
Den glada talarn gäller nu dess smek
Och purpurläppen — den blef stum och blek.

Dess vackra drag, af dödens allvar smärtadt,
Bär vittne om att kulan träffat hjertat, —

— Det unga hjertat som så öppet stod
För glädjen, vänskapen och — Amors lod!

Kamraten slöt sin fallne vän i famnen
Och i en bortgömd koja söker hamnen,
Der för en bår man hoppas vinna hägn
Mot heta kulors oafbrutna regn.

Få grå kapotter, rifne, blodbestänkte,
Man här den sårade helt varsamt sänkte.
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Sin hvita handske han mot lijertat tryckt,
Men purprad var den nu, och ögat lyckt.

Kamraten stannar rörd, att vännen valda:
,,Hur är det, Tigerstedt? han frågar sakta.
Då sågs kring bleknad mun ett löje dra:
„ Vi segrat! Tack kamrat!... jag är snart.. .bra!“

Charader. *)
i.

Mitt första, med sin Tupp till ingångsspråk,
I lifvets morgon är vår buse redan,
Och Gud må veta att det ger oss bråk,
Att framgent ösa ur den källan sedan!
Mitt andra är en liten kommunist,
Som blott skall lefva uppå andras goda.
Han ingvarterar sig ibland med list
I din paltå, der minst du kan förmoda.
Mitt hela kammar illa sin peruk.
Är mestadels konfys och — utan vador,
Få fickan vishet bär till allmänt bruk,
Och bot — i theorin — för alla skador.

*) Hvartill orden finnas på 98;de sidan.
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II.

Mitt första egs af alla på vår jord,
Och är på hvarje språk ett välkändt ord.
Mitt andra sig i ljung och mössa kläder; —

En fattig skrud som visst ej ögat gläder!
Mitt hela, en profet i våra dar,
Lik en padischa, „rymligt“ hjerta har.

III.

Mitt första hinner du på Alpens topp,
Om du betydligt späka vill din kropp.
Som en kamel går genom nålens öga,
Så lätt mitt andra vinner Himlen höga
Gör blott mitt tredje alltid med en tok
Och du blir ansedd öfvermåttan klok.
Mitt hela, när man det som minst förtjenar,
Och icke säger hvad man ärligt menar,
Man ger sig såsom sjelfberöm så lätt,
Ty ordet är elastiskt på sitt sätt.



1)2

Olika svar på
Hvad är lifvet?

Om morgonen, en rosenfärgad himmel,
Med små April-moln endast här och der;
I middagsstunden, höljd af skyars hvimmel,
En horizont som mången åskvigg bär;
En aftonhimmel sist, der sol går neder
Och lierrligt perspektiv för blicken breder.

Hvad är hjertat?
En gömd vulkan ibland; — ett Hekla,
För folk af verld, med lefnadsvett.
Sitt täckelse af snö, så tätt,
Skall konvenansen kring det veckla.

Hvad är viljan?

Menskliga bantågets lokomotiv;
Kraften som ger åt maskineri dess lif.

Hvad är sanning?
En spegel, fallen ifrån Höjden ner
Och söndersplittrad uti tusen bitar.
I skärfvarna af tingens urbild ter
Sig något flygtigt drag — och intet mer;
Men hittas slika af en vis, han litar
Med häpnad på att bilden hel han ser.
När samlas alla bitar oss i handenf
Kanhända engång — på den andra stranden.
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enahanda frågor. *)
Hvad är lifvet?

Ett skrifvet blad, ituklippt uppå längden,
Med ursprungskällan gåtolik för mängden;
— Ett löst fragment, knappt värdt att ens beskrattas,
Om evigt andra hälften dertill fattas.

Hvad är hjertat?

Ett jlggtigt herberge, med fyra små kamrar,
Som eldas för gäster från fjerran och när.
Dess dörrar gå tipp för den sista som hamrar;
Men sällan blir vistelsen långvarig der.

Hvad är viljaa?
Ilvita plåstret, hvarmed lammet träder
Inför ulfvarne i fårakläder.

Hvad är sanning?
Dilatus gjorde frågan, också han,
Men höra svaret han ej nödigt fann.

*) Förut framställda i Veckobibliotelset.
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Hvad är frihet?

En dryck som skänks af Gudahand
Åt väsen med förnuft och vilja.
Den derpå smakt ej mer kan skilja
Sin läpp ifrån pokalens rand.

Hvad är lyckan?

En stilla vän, i älsklig hamn
Som bjuder hvila i sin famn,
På hemmets tröskel, åt pilgrimmen
Dit återvänd — i elfte timmen.

• Hvad är idealet?

Den hägring, som för ökenvandrarn målar
Ett skönt förlofvadt land i gyllne strålar.

Hvad är kärleken?

För en: — en väntningssal som ej behagar
Och der man endast öfver ledsnad klagar;
För två: — en vistelse i Edens land
Förrn straffets engel gjorde der sin rund;
För tre: — en skärseld värre än Gehenna
Som sina offer plär till kol förbränna.

Hvad är döden?

Befrielsen ur puppans trånga graf
När vissnad hylsa fjäriln kastar af.
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Hvad är frihet?

En skylt uppå — en hökarbod,
En billig vara lofvas god;
Dess bruk kan dock bekomma illa
Ilvar kund som låter sig förvilla.

Hvad är lyckan?

En skön, men skoningslös kokett,
Med svekfull blick och flygtigt sätt; —
Ju mer du hennes ynnest söker,
Ju mer dess köld mot dig sig öker.

Hvad är idealet?

Den rönnbärsqvist, som Michel Räf, på lur,
För upphöjd fann och clerför kallar sur.

Hvad är kärleken?

En bubbla i prismans kulörer, som går
Mot höjden så skön, för att sjunka — som tår;
Ett fyrverkeri der de granna försöken
Som säker behållning ibland lemna — röken.

Hvad är döden?

Det obehag vi kännas vid, enhvar,
Af Evas äppelstöld i fordna dar.
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Hvad är himlen?

Ett kungarike, — nej! en Faders hus,
Som vinkar landsförvista undersåter,
Likt barn till hemmet, längtansfulle åter,
I många boningar i stilla ljus.

Hvad är evigheten?

För grufarbetarn, som sin dag fullbordat,
I schacktets natt, och nötta verktyg jordat,
En fri, en ljus lokal, hvar helst till slut
Han ödmjukt väntar att få lönen ut.
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Hvad är himlen?

Den sista hoppets ankarplats
För skator vrider svår seglats.

Kvad är evigheten?

En okänd kontinent, med inlopp som

Syns hemskt för seglare som vilja leka.
Och stundom, dä der ingen vänder om,
De söka käckt dess verklighet förneka.

Hvad är slutet?

En ringlad orm, en ändlös symfoni,
Der missljud mer ej störa, hoppas vi.



 



Gammal kärlek rostar aldrig.

Proverb i en akt, med sång.

v. (V>}



Personer:

Fru Hjelm, 70 år.
Bertha, hennes sondotter. 17 år.
Mathilda, Berthas vän, 22 ar.

Paul.

Fru kamrerslcan Alingelin.

Napoleon, |
Victoria, ' hennes barn.
Victor Emanuel, )
Lisette, kammarj u 11gfm.
11errar och damer.



Gammal kärlek rostar aldrig.
Proverb i en akt, med sång-.

Theatern föreställer ett rum hos fru Hjelm. Åskådligt
på väggen ett manligt porträtt, höljdt i svart krusflor. Midt på
golfvet ett bord med halfbundna blomfestoner och kransar uppå,
och omgifvet af blomsterkorgar.

första Scen.

Bertha, Mathilda. (De äro hvitklädda
och binda kransar.)

Bertha. (Slår med en blomstjelk Mathilda på handen.)
Vak upp, älskvärdaste! Minsann står icke hon
igen försjunken i drömmarnas verld oeh bekikar
porträttet der!

Mathilda. Jag? Ah, inte drömde jag.
Bertha. Det lemna vi derliän. Men kom ihåg,

att här ej nu är tid för drömmar, ty vårt arbete
måste snart vara färdigt. Jag är säker på att
ungdomen der nere i trädgården redan har alla
sina tillrustningar i ordning, således,— geschvinda
rörelser och vändningar! Utomordentligt fint må¬
ste det bli, det vet jag bara! Ah, man firar ej
alla dagar en farmors sjuttionde födelsedag!
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Mathilda. Nå, nå, tålamod, miss Tcmpéte!
Märker du inte hur min krans når sin fulländ¬
ning? Den blir bestämdt den vackraste af dem
allihop! Skåda blott och se! Hör på, vänta ni
mycket gratulanter?

Bertha. Jo, det vill jag lofva. Tanter, ku¬
siner, nevöer, niecer, — alla skola de på stunden
komma utsållade som pepparkorn ur en sprucken
strut! . . . Men se hit! . . . Min krans, hoppas
jag, ger icke efter i „artistisk planläggning!“ Ar
den inte beundransvärd?

Mathilda. (Tankspridt.) Ähja, inte illa!
Bertha. Inte illa? — Den är helt enkelt ett

mästerverk, skall jag ha den äran att säga. Men
jag tror du flyger i högre rymder i stället att be¬
haga blicka på mitt verk. Du begriper ju ej ens
den fosterländska syftningen af dessa smakfullt
kombinerade färger, hvitt, blått och rödt. Hvad
betyder det, säg?

Mathilda. Troligen hvita snödrifvor, blåa fat¬
tigdomen och rödfrusna näsor och örsnibbar.

Bertha. Giftiga tunga! Det betyder: oför-
derfvade sinnen, blåa sjöar och varmt hjerteblod.
Men nej, — ingenting rör henne, den flickan!
Porträttet der har förhexat henne och uppslukat
hela hennes uppmärksamhet! Nå, jag ser att det
inte lär gå af för mindre än att den ljufva bil¬
den måste stiga ner från väggen och göra sin
compliment Och krusfloret af, se så der-
(Hon nedhakar porträttet och afdrager dess krus flors fodral.) Der
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har du nu den rymmaren! Straffa honom och
bränn Upp honom „in effigie.“ (Trycker porträttet
mot Mathildas läppar.)

Mathilda. (Biyyt leende.) Nå, Bertha, du stygga
unge!

Bertha. Genera dig icke, o turturdufva, så¬
der oss flickor emellan! ....

Mathilda. (Tager porträttet.) Sannt är, att det just
ej lönar mödan att genera sig för ett sådant troll,
som du!

Bertha. Oändligen obligerad! Nånå, ju större
troll dess bättre lycka! Jag känner mig danad
till fru Fortunas favorit, och räknar på hennes
gunst. Men du, ma chere, håll nu med porträt¬
tet en så kort herdestund som möjligt, att farmor
ej kommer och får se det nedtaget från väggen.

Mathilda. (Utan att höra pri henne.) Så likt, —• så
obeskrifligt hkt! (Paus, under hvilken hon oafvändt betraktar
porträttet.) Huru lyckligt att ega ett så här lef-
vande porträtt!

Bertha. Helst när originalet ej mer torde
återfinnas!

Mathilda. Ilvem vet? Det är ej så säkert.
Bertha. Men mer än troligt, gudnås, efter

fem års spårlös bortavaro.
Mathilda. Fem år! ... ja det blir i dessa

dagar fem år! Hur tiden går ändå! (Talar tm port¬
rättet.) Min herre der, med den öppna pannan, de
vänliga blå ögonen och det goda småleendet, vet
ni väl att ni dock, trötts allt detta, har ett myc-



ket hårclt ocli grymt bjerta! Att så öfvergifva
dem ii i älskade och som älskade .... som ännu
älska er! (Till Bertha.) Tror du din farmor skulle
förlåta sin sonson om lian återvände?

Hertha. (Med en suck.) Jag vet ej! Farmor ta¬
lar aldrig om honom Sannt är emellertid
att hon hvarenda qväll gör bön här framför hans
porträtt, som hon sjelf beklädt med sorgflor. Och
huru rörd är hon ej, när jag läser predikan för
henne och der talas om den förlorade sonens åter¬
komst.

Mathilda. Ser du, modershjertat!
Hertha. Men den förlorade sonen här? Ma¬

thilda, Mathilda, när han ej redan återkommit, så
bevisar det att han ej mera finns bland de lef-
vandes antal!

Mathilda. Tror du det? Jag anar någon¬
ting helt annat, jag.

Hertha. Att den kära saknade kanske stiger
in här i rappet, eller hvad?

Mathilda. Hvarför ej? Har man aldrig sett
dylika underverk förr? Huru mången för död
ansedd liar ej en vacker dag framstått lifslef-
vande för de sina åter.

Hertha. Ack, sådana underverk äro så säll¬
synta!

Mathilda. Men dock möjliga. (Med handen på
hjertat.) Bertha, .... ser du, här finnes en elek¬
trisk telegraf, som från drömmarnes verld ibland
hemtar mig depecher från den frånvarande.



Bertha. Och hvad säga de?
Mathilda. Att han tänker på oss och att vi

skola återse honom.
Bertha. (Kysser kenne.) Älskvärda profetissa!

Måtte din elektriska telegraf framföra sanna de-
pecher! . . . (Ser Mathilda djupt i ögat.) Och 0111 deil
stackars rymmarn återvände, skulle .... skulle
han kunna påräkna öfverseende äfven . . . . at dig?

Mathilda. (Blygt.) Men, mot mig har han ju
ej brutit!

Bertha. Nej! — Du måste ha rätt! Mot dig
kan hans hjerta ej ha brutit, detta är jag nästan
öfvertygad om. Dertill var dess tillgifvenhet för
varm! — Alen farmor! — hedern! ....

Mathilda. (Nedböjer suckande hnfvndet.) Ack ja!
Bertha. Stackars gamla farmor, huru hennes

gestalt börjat luta och hennes liufvud hvitnat se¬
dan den der förskräckliga dagen.... jag minns
den som i går, fast jag då var bara barnet!

Mathilda. Tror du jag glömt den! När som
helst ser jag ännu för mig hela det stormiga upp¬
trädet; .... och Onkel Arons perturberade fy¬
sionomi sedan, när han med håret på ända ru¬
sade in som en kongrevsk raket midt ibland oss
och ropade med basunaröst: — „Nu är det åt fan-
ders! Paul har rymt och här stå rättsbetjenter i
alla hörn för att gripa honom och föra honom på
gäldstugan! Jo, jo, det skulle slutas på det sät¬
tet, det förespådde jag alltid! Hvarföre hörde han
inte på mina varningar, den vettvillingen!”
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Bertha. Kors! jag tror du minns onkel Arons
straffpredikan ord för ord! Och jag minns lika
troget gamla farmors förkrossade utseende, der
hon stod blek som en bildstod. Paul! hennes

guldgosse! Han hade befläckat hvad hon af jor¬
diska egodelar skattade högst .... farfars namn !
Ack, Mathilda, visst var detta äfven ett grymt
lättsinne af min arme, unge broder!

Mathilda. (Sakta, efter en paus.) Men ej må ju
dock de förmildrande omständigheterna förbises,
vid domen öfver honom! Han var ju från barn¬
domen utan föräldrastödet och uppfostrad blott af
en svag gammal gumma, som ej kunde följa hans
steg. Derföre fingo lättsinniga kamrater så hejd¬
löst makt med honom och inledde honom i huf-
vudlösa spekulationer, under skenet af att de hade
ädla fosterländska mål. . . . Och när sedan då¬

liga konjunkturer och bristande erfarenhet kommo
till, förmådde han ej mera reda sig ur ett trassel
som såg värre ut än det kanske i sjelfva verket
kunnat vara för mera vana affärsmän. . . .

Bertha. (Torkar en tår ur ögat.) Dll är eil mild
domarinna, älskade! Hvarför eger min arme bro¬
der ej många sådana och hvarföre förunnas ho¬
nom ej att sjelf få stå här och lyssna till den väl¬
villiga stämman af sin hulda advokat! . . . Skulle
han uti denna praktfulla ros likväl igenkänna den
lilla obetydliga knoppen han från barndomen hål¬
lit kär? Ahnej, han vågade det säkert icke, när
han såge för sig, ej allenast ortens förnämsta



107

skönhet utan äfven dess rikaste arftagerska, om-
fladdrad af hela massor fjärilar som nog skulle
utestänga för honom hvarje stråle af nådens sol?

Mathilda. Tror du? Således behöfs det blott,
i din tanke, att ett rikt testamente faller som från
skyarne öfver oss flickor, för att få våra hjertan
att likna en griffeltafla, hvarifrån all gammal skrift
utplånas helt hastigt och lustigt af nya kurtisörers
hartassar!

Bertha. Hvem vet? „Souvent femine varie—“
sjöng ju redan i tiden den ridderlige Konung
Frans den förste.

Mathilda. Hör man på huru fermt hon ci¬
terar ur historien bara! Den der nitiske Magi¬
ster Jaakko Pöllinen har ju all heder af den vis¬
dom han pluggade i din lilla pensionärs-hjerna!
Jag undrar om du är lika slängd i gamla histo¬
rien som du tycks vara i den nyare?

Bertha. Gamla historien! .... Se der just
min styrka, må du veta! . . . Just den var livad
Magister Jaakko lade största vigten vid . . . na¬
turligtvis näst efter alla „Finska syften“ ... i
qvinnans uppfostran. . . .

Mathilda. Det vill säga att herr Pöllinens
elever kunna Kalevala från perm till perm på
originalspråket. . . .

Bertha. Förstår sig, förstår sig. . . .

Mathilda. Och är i stånd att besvara frå-
o-an: hvad var Porthan? med samma lätthet som
ci

de beskrifva Trojas förstöring?
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Bertha. Alldeles med samma lätthet och be¬
stämdhet. Porthans verk och gerningar äro oss
lika välbekanta som Ulysses mandater. . . .

Mathilda. Bravissimo! Magister Jaakko un¬
derlät troligen ieke heller att hos pensionsflickorna
väcka helsosamma reflexioner öfver olägenheten
af att vara anfäktad af många snåla friare, såsom
Ulysses gemål, den flitiga och sedesamma Pe¬
nelope.

Bertha. Nej, detta underlät den hedersman¬
nen ingalunda. Tvertom, pensionens „sage men¬
tor“ fann anledning till många varningar och väc-
kelser uti fru Penelopes sällsamma landsplåga.
Men, vet du min vän, jag misstänker icke desto
mindre den dygdiga Drottningen af ön Itaka att
ha varit litet smickrad utaf hyllningen af en så¬
dan svärm kurtisörer. Hvad säga våra moderna
Peneloper om saken? Det kittlar fåfängan, be¬
känn det blott ärligt, ma belle, att skåda i våra
fjät skaror af melankoliska offer, som sucka i korus:
„Så sorgelig, så sorgelig så dansar Simon Sälle!“

(Sjunger och dansar gudsnädligt.)
Mathilda. (Skrattande.) Du är en äkta toka, du,

afundsvärda barn! Tacka din lyckliga stjerna
emellertid, som tills vidare besparat dig obehaget
att utsäga det lilla ledsamma ordet nej; hvilket
förskaffar oss flickor ofta ovänner för hela lifvet.

Bertha. Möjligtvis, men de der ovännerna
måtte väl ej vara af det slag som äta opp oss ändå?

Mathilda. (Leende.) Hvem vet?
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Bertha. Hvad nu ? Misstänker du, till exem¬

pel, kronan för dina tillbedjare, den högvälborne
presidenten, att vara menniskoätare?

Mathilda. Nej; — erkännas måste, att han
härtill har för litet tänder oeh för mycket savoir
vivre. ...

Bertha. För att ej tala om hans dufvolika
temperament! Jag har alltid föreställt mig att
han oeh du förenade skulle framställa bilden af
två inseparabiles på en pinne! (Härmar med läspande ton:)
„Ljufva Mathilda, när skall jag få trycka dig till
detta kraschanprydda bröst?“

Mathilda. (Slår henne med en blomma för munnen. ) Fe_
spekt för presidenten och hans kraschanprydda
bröst, din näsperla! Kan du ej lemna honom i
sitt värde såsom jag med vördnad gör?

Bertha. Lemna honom i sitt värde! Du lem-
nar i sitt värde innehafvaren af ett fyratioårigt
tjenstespänne och en full pension?

Mathilda. Ja, det gör jag, ty först väntar jag
på att tjenstespännet skall fira sin halfva sekular-
fest och att pensionen skall hinna bli ännu fullare.

Bertha. Då kunde man måhända under ti¬
den taga den söta kammarjunkarn i närmare ögna -

sigte. (Härmar.) „Delicieusa fröken Thilda, ni för¬
orsakar min död med er hårdhet!“

Mathilda. Oh, mon Dieu, mon Diett!
Bertha. Hvad betyder detta svar, reine de

mon coeur?
Mathilda. Det betyder .... att jag liknar
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Israels barn när de trakterades med för mycket
manna. . . .

Berika. Jaså: „du ledes vid den lösa maten.“
Ar det så?

Mathilda. Du säger det!
Bertha. Jag förstår! Det är Mars som liar

lycka hos Venus. Det starka är det sköna värdt!
(Tar en martialisk hållning och låtsar vrida upp mustascher.) „Min
vackra herrskarinna .... det är ni som . . . .

hm! . . . det är er jag .... hm! ... i mig
skådar ni ett hjerta som . . . . hm! ett hjerta. . . .

ni förstår?“
Mathilda. Ja bevars! Hvilken klarhet i ut¬

trycken, vältalige Cicero! Men, med min enfald,
livad göres mig af en Cicero behof?

Bertha. Kanske en Cato är mera i smaken?
Låt se! (Låtsar jemka om fadermördare.) „Värdes, min frö¬
ken, höra bekännelsen af en rättvisans skiparc och
afkunna hans dom. . . .“

Mathilda. Milda himmel, förskona mig från
„Hofrättens utslag!“

Bertha. Jaså, det dugde icke heller. An
agronomin då? (Harskar sig och snusar.) „Min solblomma,
det kärlekens frö ni utsått i mitt hjertas åker. ...“

Mathilda. Ger komplett missväxt!
Bertha. Prosit! Hvartåt skall man nu vända

sig? Jo vänta! Klinga du, o Phoebi lyra: (Lät¬
tar med en ståtlig åtbörd stryka ett långt skägg.)

„0 Thilda, Thilda, ros i lust och smärta
Hvi säljer du för skuggan Alriks hjerta!“
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Mathilda. Tyst, vettvilling! Låt Phoebi lyra
ligga på Parnassen i orubbadt bo! Tror du den
är en leksak för odygdiga pensionärer?

Bertha. Men då är ju min repertoire ut¬
tömd! Och ingenting duger! Hvad betyder detta?
(Ställer sig med, komiskt allvar framför Mathilda; i dyster ton:)
Du måtte väl ej umgås med planen att nedstörta
dig i de gamla jungfrurnas suckuppfyllda afgrund,
olyckliga? — Vet du ej, att allt hvad jungfru he¬
ter, af frökenreformen är utdömdt från jordens
krets?

Sjunger: [mel. ”Månens visa.,,)

Det passar ej att det finnes qvar
I verlden mer små mamseller;
Och ingen önskar, i våra dar,
Benämnas jungfru just heller;
Och ordet ni som uppå de flesta
Af jordens språk nyttjas till vår nästa,
Går alls ej an,
Går alls ej an!

Men lyckan fogar, på jordens rund,
Att fröken-titeln vi äga.
Dess uttal missklär ej någons mund,
Tv det går ledigt att säga.
Men dock likväl man ej riktigt känner
Medaljens frånsida kära vänner,
Men vet, den finns,
Ack ja, den finns.
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Betanken blott att bland fröknars tal
Välboren ingen får vara.
Ar denna kasus ej högst fatal?
Ja, må ock fröknarna fara!
I stället, flickor, det rådet tagen,
Att. med det första, endera dagen,
Er kalla fru,
Er kalla fru.

Andra Scen.

De förra. Lisette.

Lisette. Se här, bref till fröken Bertha.
Bertha. Från tant Klingelin! . . . jaså livad

skrifver hon? (öppnar brefvet och läser.-) „Jag ämnar
mig till eder, med hela min knoppande vår, —
för att gratulera din goda farmor" . . .

Mathilda. Med hela sin knoppande vår, sä¬
ger hon?

Bertha. Ja, dermed menas naturligtvis alla
stormakterna, kusinerna Napoleon, Victoria och
Victor Emanuel. . . ,

Mathilda. Kanske någon Garibaldi också? . . .

BerthaDet är möjligt, titt de äro här i
ögonblicket, skrifver deras fru mamma. . . . För
alla dar, samla ihop blomskräpet, Lisette, här ser
ut som i skogen. . . .

Lisette, da, Gud bevara att Sippalunds nå¬
den skulle få se töcken oordning, hon, som är



petig värre än synden .... Man skall få se huru
det herrskapet komma granna och tillpyntade som

Kung Salomo i all sin glans och herrlighet.
Mathilda. Och kamrerskan håller tal, det

vill jag svära på.
Bertha. Huru annars! Med salfvelse fram¬

träder fru mamma först så här: (Tar en stor blomruska

i hand och framträder sirligt.) Några tårar frampressas
och derpå följer en parentation om „årens höst“
och „känslans röst“ och „trogna bröst“ och „vän¬
ners tröst“ o. s. v.

Bisette. (siår ihop händerna.) Aj jcstandes, så den
fröken Bertha åbäkar sig likt kamrerskan!

Mathilda. Efter det moderliga talet följer
väl expositionen af stormakternas snillefoster. . . .

Det blir nog ett „Napoleon“ här, och „Victoria“
der, — och „kors hvad den Hickan är snäll!“
Jag hoppas unge herr Victor Emanuel som van¬

ligt skall göra en liten diversion i saken och ropa:
„Seså, mamma, får jag inte nu min karamell?“

Bertha. Tala med mera vördnad om stora,
gryende anlag, jag ber! Hvem vet livad som

ligger i linda under kusinerna Klingelins ännu
visserligen okultiverade tupéer. (Hjeiper Lisette med
hopsamlandet af blomskräpet.) Se, hvilken rar krans hon
binder, den Mathilda! (Lisette af.)

Mathilda. Ja, den har jag förfärdigat under
det du antagit alla möjliga inkarnationer, liksom
en Hinduisk gudomlighet. Kom hit att jag får
försöka mitt mästerverk. (Forsöker kransen pä Berthas
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hnfvud.) Se bara huru väl den blåa kransen tar
sig ut mot den der blonda skärthorsdags-fysiono-
min! (Leder Bertha till en spegel.) Hvad tycker du sjelf,
liten ?

Bertha. (Pryder Mathildas hår med en färdigbunäen hvit
tömroskrans.) Jag tycker „skärthorsdags-fysionomin“
alldeles bleknar bort vid strålglansen af Olympens
skönhet! . . . Här skulle Paris ej bli i valet och
qvalet vid sin prisutdelning! . . . Men en slöja
hit! En slöja blott och bruden är färdig! Men
den „lycklige dödlige“ hvar är han, hvar?

Mathilda. {Afsides.) Måhända i grafven!
Bertha. Nå minsann rinner icke nu mig i

hågen den dröm jag hade i natt: Föreställ dig,
jag såg dig klädd till brud .... alldeles så¬
der .... och du spatserade här i vår träd¬
gård .... (Med komiskt pathos.) Det var natt! . . .
månen kastade sitt silfvertäcke öfver jorden . . .

vinden susade i löfven .... en enslig näktergal
slog sin drill. Du nalkas med lätta steg . . . .
då prasslar det i buskarne bakom dig .... en
gestalt i mörk kappa smyger fram .... följer
dig .... suckar. . . . En melodisk sång klingar
ur hans manliga bröst. . . . Du stannar . . . .
han stannar. . . . Du ser honom .... han sei¬

dig. . . . Kappan faller till jorden. . . . Det är
hani . . . det är hon! . . . Först en dåndimp och
så — en stum omfamning! Gubben och gumman
i mån klappa händer och ropa bravo! . . . Men,
min gud, hvad fattas dig? Hvarför bleknar du?
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Mathilda. (Fattar häftigt upprörd Berthas arm.) Gyck-
lar du, Bertha, eller har du drömt någonting af
allt det der?

Bertha. Jag drömde verkligen alltsammans
och gycklet ligger blott i framställningen ....

Men så säg; då hvad som kommer åt dig?c? eO

Mathilda. (Söker hemta sig, småleende.) Ah, bara
en sällsam tillfällighet! . . . Hvad tycks om att
jag i verkligheten upplefde hela din dröm när jag
i går aftons gick hem till mig genom er träd¬
gård? Månskenet, gestalten i den mörka kappan,
som på afstånd vördnadsfullt följde mig, ehuru,
som det tycktes, utan att vilja skrämma mig: —

allt detta var en verklighet, allt ända till den
vackra sången af den manliga stämman, som i
natt gaf serenad under mitt fönster .... och
den rösten . . . jag har hört den rösten förr! . . .

Bertha. (sur ihop händerna.) Och påstå att det
inte finns några romanäfventyr i verkligheten!
Här är då åtminstone ett af äkta skrot och korn,
hvars första kapitel är syperbt! . . . Fortsättning
följer, hoppas jag!. . . Men fort, fort! Publiken
är otålig!

Tredje Scen.

De förra, Lisette.

Lisette. Nu kommer kamrerskan med alla
sina partiklar!
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Bertha. Se der ha vi dem redan .... Fort,
porträttet på sitt stalle! (Upphänger porträttet.) Och nu,
Lisette, bed herrskapet vara så goda och stiga in.

Lisette. De beliöfva ej bjudas. Der kommer
ren hela tutten! Ah necken, de äro ju hvitme-
nade från topp till tå och öfverfulla af ogräs, värre
än grannfruns potatesland! . . .

Fjerde Scen.

Bertha, Mathilda, Lisette, Fru Klingelin. Napoleon,
Victoria oeh Victor Emanuel. (j)e fyra sist¬

nämnde hvitklädda med blomfestoner öfver
hela drägten och stora buketter i händerna.)

Fru Klingelin. (Med uppiyftad bukett.) Tillåt, akt¬
ningsvärda gamla, att vi på denna familjens dyr¬
bara högtidsdag .... (Stannar midt på scen, ser sig om
och utbrister med förändrad ton:) Men kors, gumman
är ju inte sjelf tillstädes, ser jag! . . . Goddag,
lilla Mathilda! goddag, Bertha, hvar håller då
gumman farmor hus? hjeltinnan för dagen, som
inte är inne och tar emot gratulationerna?

Bertha. Jag ber tusen gånger om ursäkt på
hennes vägnar, min nådiga tante, hon skall vara
här om ett ögonblick. Får jag ej bjuda en plats
sålänge? Och åt de älskvärda kusinerna äfven?

Fru Klingelin. För ingen del, lilla du, för
ingen del. (Till barnen.) Ingen må Sätta sig! (Till Bertha.)
Hvad skulle det bli af alla våra blomfestoner om
vi satte oss uppå dem!
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Mathilda. Det blir väl allt litet tröttsamt

under dagens lopp, att kunna akta så ömtåliga
drägter. . . .

Fru Klingelin. Äh bagatelle! . . . Rak i ryg¬
gen, Victoria lilla! . . . Inte fingrarne i munnen,
Victor Emanuel! — (tui Bertha.) Lilla du jag liar
tusen helsningar från min gubbe till er alla! Han
ämnade visst också ha den äran att presentera
sig, men han blef bekajad af en förfärlig snufva.
Jag lemnade honom under ideliga nysningar vid
sitt fläderthé och med sina talgade strumpor! Lyck¬
ligtvis äro barnen friska och medbringa små sur¬

priser åt den goda gamla grand’ tant. . . . Stryk
upp håret, Napoleon! . . . Det är alltsammans
deras egna händers verk .... allt från egen fa¬
tabur! . . . Rycker icke Victoria sönder sin bu¬
kett, der igen! . . . Men, Bertha lilla, du måste
<re oss ett litet tecken när farmor kommer att vi
O

hinna ställa oss i posityr .... vi ha verser i
beredskap. (springer till och snyter Victor Emanuel.)

Bertha. Verkeligen? Också vi ämnade sjunga
en liten visa ....

Fru Klingelin. Charmant, charmant! Kan¬
hända min Napoleons ord kunde passa till er me¬
lodi? Napoleon gif hit dina verser, min gosse! . . .

Mathilda. Orden till vår lilla melodi äro re¬

dan inöfvade, det är skada, ty vi gå säkert miste
om mycket derigenom ....

Fru Klingelin. Ingalunda, go’ vänner! Ni
skola ej gå miste om något. Napoleon får dekla-
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mera utan melodi! Det är just hans triumf! Men
barnen kunna ju alla dessutom deltaga i er sång
blott de få veta melodin .... åh, de sjunga su-

perbt efter gehör allesammans! . . . Napoleon är
baryton och Victoria och Victor Emanuel sopra¬
ner ....

Bertha. Tusen tack, goda tante, men efter
resan är det oförsigtigt att de anstränga sina rö¬
ster ....

Fru Klingelin. Gör ingenting, de ha sjungit
under hela vägen så jag kunde mista öronen . . . .

Men hvar har Victoria gjort af sin portfölj? Hvar
är portföljen, flicka?!

Victoria. Kors, ser mamma inte, att jag har
den här under armen!

Fru Klingelin. Bra, bra! . . . Men se der
kommer gumman! . . . Håll er raka, barn! Nu
gäller det! —

Femte S<*en.

De förra. Fru Hjelm. (Vid dennas in¬
träde uppställa sig de närvarande på
ömse sidor om scenen, under det hon
stannar midt framför publiken.)

Kör: (mel. ”Suomis sång.")

Dyra farmor, dig vi fira!
Kom, och låt oss rörda sira
Dina lockar grå: (bis.)
Många vintrars snö dem kröner!
För din sällhet varma böner

Upp till himlen gå. (bis.)
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Älskad i familjeringen,
Ung till hjertat såsom ingen,
Sjutti år du bär; {bis.)
Fastän sorgens tunga dimma
Än i aftonrodnans timma
Horisonten klär! . . . (bis.)

{När sången tystnat, öppnar Fru Hjelm armarna för Bertha och
Mathilda.)

Bertha och Mathilda. Älskade farmor!
Fru Hjelm. Mina kära, kära barn!
Fru Klingelin. (Stiger fram med högtidlig hållning.)

Tillåt, aktningsvärda gamla, att vi på denna fa¬
miljens dyrbara högtidsdag kasta våra hjertans
blomster för din lefnadsaftons fötter! . . . (Upplöser
sin bukett och strör den omkring fru Hjelm.)

Fru Hjelm. Tack, tack! tusen gånger tack!
Detta är ju nästan en dans på rosor ännu vid
sjuttio år!

Mathilda. (nu Bertha.) Hvad säger nu Lisette
om sitt finstädade golf?

Bertha. Tyst, tyst! Nu blir det deklamation!
Napoleon. (Stiger fram för Fru Hjelm med en upprullad

gratulation i handen. Ser på Fru Klingelin.) „Ska jag bölja
nu, mamma?

Fru Klingelin. Det förstås! Högt och tydligt!
Napoleon. (Harskar sig:)
„Du ädla dame, med silfverglitt i håren,
Som . . .

Fru Klingelin. Du får ej försumma dekla¬
mationen! . . .
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Bertha. Goda tante, låtorn oss ej afbryta
poeten!

Fru Klingelin. Seså, från början nu igen,
min gosse!

Napoleon. (Med afviga gester:)
„Du ädla dame med silfverglitt i håren,
Som stretat fram ditt lif till sjutti åren,
Förutan minsta olat eller vank,
Fastän din lyckas farkost sköts i sank,
Må, hur dess hjul sig i en framtid vänder,
Du få behålla syn och tänder; —

Och när du sedan tänker på reträtt
O, må ditt slut bli skönt och lätt!
Och när du slutligt vandrar hädan
Du saknad blir af Gud och menskor sedan!“

Fru Klingelin. (tui de kringstående.) Hvartenda
ord är af honom sjelf; — författadt bara på hans
lofstunder!

Mathilda. De måste ej ha varit glada efter
den unge poetens inspirationer antagit en något
mörk färg, med idel dödsbetraktelser.

Fru Klingelin. Ah, den gossen skrifver al¬
drig någon lättsinnig snömos, ty der ligger ett
djupt allvar i bakgrunden hos honom ....

Napoleon. (Räcker Fru Hjelm gratulationen.) eJag får
den äran att nedlägga min tribut i grand’ tants
händer. . . . (Knuffar un Victoria.) Seså, stå ej der och
gapa, utan lägg ned din tribut också.

Victoria. (nu Napoleon.) Låt bli att knuffas!
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(Framträder till Fru Hjelm med en ouppslagen ritbok.) Jag får
den äran att lägga det här till tribut. (Niger.)

Fru Klingelin. (Slår upp ritboken.) Det här, goda
tante, är min Victorias egna kompositioner ....

Fru Hjelm. Tusen, tusen tack, älskvärda vän¬
ner för all möda ni slösat på den gamla gumman!

Bertha och Mathilda. (Med en blick i ritboken.) Det
der tycks vara ett... . vågstycke! Troligen skall
det föreställa något uppror i naturen, eller huru?

Victor Emanuel. (sticker fram hufvudet.) Mamma,
låtsar icke det vara systers fortepiano, som hon
ritat af?

Victoria. Systers fortepiano, dumma våp!
Fru Klingelin. Nej, mitt barn, du ser ju att

det skall föreställa ett vattenfall vid månsken.
Victor Emanuel. Inte är der ju något vatten,

mamma!
Fru Klingelin. Tyst, tyst nu bara, min engel!
Victor Emanuel. Jo, bara mamma ger mig

karamell.
Bertha och Mathilda. (Se på hvarandra och hålla

näsdukarne för munnen.j Alldeles SOm vi Sade!
Fru Klingelin. Min goda tante, de kära bar¬

nen äro så lifliga så de kanske trötta tante! Till-
låt dem derföre att taga sig en liten promenad
härute i trädgården; jag skall sjelf följa dem och
se efter dem ....

Alla harnen. Aj ja! i trädgården, i trädgår¬
den! Vi vilja ut i trädgården!

Fru Hjelm. Om det roar eder, mina unga
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vänner, skall den lilla trädgården helt och hållet
stå till er disposition och Lisette skall nog der
bli er Vägvisare. (De springa alla åt fonden. Fru Klingelin
följer dem.) Den goda tante! Kom, kom mina små
pullor. . . . Håll dig rak, Victoria! . . . Stryk
upp håret Napoleon! . . . (Degå.)

Bertha, (tui Mathilda.) Måtte de der vandalerna
nu inte vända upp och ned på alltsammans der¬
ute ....

Sjette Scen.
Fru Hjelm, Bertha, Mathilda, sist Lisette.
Lisette. Här ute står en herre som kallar sig

för en trollare och ber att få komma in och sjunga
på hennes nåds födelsedag.

Bertha. En trollare? Hvad är det för en?
Fru Hjelm. Det är troligen en Tyrolare; men

huru vet han, att det är min födelsedag?
Lisette. Han sade, att han hade hört det ute

i stan.

Fru Hjelm. Han är ju en artig man som
kommer för att gratulera mig. Bed honom stiga in.

Lisette. (Går uu dörren och ropar.) Herr utländning!
Herr trollare! Var så gemen och stig in bara! Här
tages emot!

Sjunde Scen.
De förra. Paul.

Bald. (I tyrolerdrägt, med guitarre öfver axeln och hatten
djupt nedtryckt i pannan.) Med gnädigste permission jag
anhålla om att få sjonga för damerna.
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Fru Hjelm. Jag tackar! Yar så god, min
herre!

Mathilda. (Upprörd.) Bertha! se på den der
karlen!

Bertha. Det är svårt, han har ju hatten ned
i pannan.

Paul. (Talar med en röst som i början har stark utländsk

brytning, men småningom öfvergår till rent svenskt uttal.) Ma¬
dame, jack hörde att här firades en fest ....

Fru Hjelm. Hvarifrån kommer ni unge
man, . . . hvem är ni? och huru kom ni hit?

Paul. Woher ick komme? Från den schtore,
wide werld, från sorger och schtrider! Warum
ick komme och hvem jag är? En trött pilgrim,
som leddes af ett barndomsminde! Ach! denna

dagen var mich sedan gammalt kär och i stan
sagte man mig att en gammal fru här fyllde sjut¬
tio år! En dylik familjefest hade äfven den stac¬
kars fremdling firat förr och han tänkte på nå¬
gon som han mycket älskat och mycket bedröf-
vat! . . . Då gret han öfver sina ungdomsfel och
han, som på hele jorden ej mera egde någon att
fira den kära dagen med, kom hit för att be om
att för eder få sjunga sin lefnads sorgsna sång:
(Anslår några ackorder på guitarren och sjunger:)

(mel. ”Vikingens sång ur Runesvärdet.”)

Långt bort, långt bort jag vandrat allena
och skild

Från landet, som speglar sin bild
I tusende insjöars vatten;

r
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Der solen, i midsommarnatten,
Och stjernan i vintrarnas qväll,
Oss vinkar till fridfulla tjäll!

Mathilda. (Lyssnar.) Büsten från i går aftons!
Paul. (Fortsätter.)

Mot nord, mot nord så ställde till sist jag
min färd,

Helt trött af den villande verld,
Der ensam jag kämpat och stridit ....

Allfader blott vet hvad den lidit
Som kränkte, förvillad, en dag
All hederns omutliga lag.

Fru Hjelm. (Fixerar sångarn.) All! . . .

Paul. (Fortsätter, med tårar i rösten :)

En mor, en brud, o, skola de sluta sin famn
För den som vill rentvå sitt namn,

Och söker, i öppnade armar,
En kärlek, som huld sig förbarmar!
Som frågar, med bäfvande röst:
„Finns rum än för mig vid ert bröst?“
(Aftager hatten, nedböjer ödmjukt hufvudet och låter guitarren falla.)

Fm Iljelm. (Tar ett steg framåt och utbreder armarne.)
Ja, här finns rum för dig, Paul, mitt barna-
barn! —

Paul. (Störtar i hennes famn.) Farmor! farmor!
Mathilda. (Med strålande blick till Bertha.) Sade jag

dig icke, att han inte hade glömt oss och ej var

långt borta!
Bertha. Det är således han, Paul! (Omfamnar

Paul.) Broder! känner du ej igen din lilla Bertha?
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Paul. (Stannar förtjust framför henne, med hennes händer
i sina och fixerar henne.) Min lilla Bertha! den der

rosenknoppen är således verkligen lilla Bertha!
Huru du utvecklat dig skönt! (Med en suck och en blick
på farmodern.) Under det rimfrost fallit på den mog¬
nade frukten! Dyra, gamla moder, är det din
arme sons skuld, att det snögat såder i dina lockar?

Fru Hjelm. (Med en omfamning.) Nej, barn! det
är tidens skuld, — det är mensklighetens lott!

Bertha. Men du säger ingenting om den
praktfulla rosen här? (Pekar på Mathilda.) Ar hon
bättre igenkänd än den stackars lilla knoppen
nyss?

Paul. (Stiger hastigt fram, men stannar ett stycke ifrån
Mathilda som ser blyg och upprörd ut.) Jag vågar CJ SVara
på denna fråga innan jag har visshet om att åren
här ej totalt utstrukit min bild ur minnets album.

Bertha. (tui Mathilda.) Så svara då? Känner
du igen honom?

Mathilda. (Småleende.) Det gjorde jag från för¬
sta ögonblicket han steg in genom dörren!

Fru IJjelm. (Sluter åter Paul i famnen.) Barn, barn,
de första ögonblicken måste tillhöra mig! Jag
måste få se på dig, få höra af dina egna läppar
hvar du vistats och huru du lefvat dessa långa
år af skilsmessa.

Bertha och Mathilda. Ack ja, berätta, be¬
rätta !

Paul. Ah, nu minns jag knappast mera sjelf
huru dessa år förflutit, ty jag har lefvat dem mera
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med kroppen än med själen, som stannade qvar
här vid min förtviflade flykt från barndomshem¬
met. När jag derifrån jagades af lättsinnets sraf-
fande Nemesis, sökte jag blott döden och längtade
derföre fridlös efter kamp och strid. — Detta behöfde
jag ej länge söka, ty på flere punkter af jorden
rasade ju då krigets brand. I Amerika, der det
gick hetast till, hoppades jag med största säker¬
heten på en vänlig kula som skulle göra slut med
ens på alla sorger. Men nej! kulorna undveko
mig och lyckan som jag icke sökte, jagade efter
mig, gaf mig utmärkelser af alla slag, gjorde mig
slutligen till Adjutant hos sjelfva General Grant,
och när ändtligen Sydstaternas undergång gjorde
ett slut på den blodiga brödrafejden, befann jag
mig i besittning af ett aktadt namn och små pen-
ninge-besparingar, som nu sätta mig i stånd att
med upplyftad panna kunna återvända till mitt
hemland, göra der hvar man rätt och aftvå den
fläck, hvarmed jag besudlat mina ädla fäders namn.
Men ack ! (Med en sorgsen blick pä Fru Hjelm.) Hui'U stryka
ut minnet af den sorg som jag drog öfver hem¬
mets tröskel?

Fru Hjelm. Dessa korta ögonblicks glädje
ha redan utplånat alla sorgens spår derstädes!
Älskade barn! Tala ej mera om dystra minnen
sen vi ha dig åter! —

Paul. (Med en blick åt höjden.) Så är då ett skönt
hopp vordet verklighet! . . . men hjertat hyste
ännu ett annat . . . det skönaste kanhända!! . . .
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(Närmar sig tvekande Mathilda, knäböjer för henne och räcker henne
en förlofningsring han bär på ett snöre om halsen.) Se här eil

klenod som följde med mig från hemmet och har
sedan dess troget hvilat vid mitt hjerta bland mö¬
dor, strider och dödar; — jag ger den åter om

jag förverkat min rätt att bära den, men, ack!
låt det arma hjertat brista först innan det beröf-
vas sin skatt! —

Mathilda. (Skjuter ifrån sig den erbjudna ringen och drar

i detsamma upp en dylik från sin egen barm.) Maken till den
troget burna klenoden finns här och bär till de¬
vis .... (Räcker rodnande ringen åt Paul.) var god Och
läs sjelf devisen ....

Paul. (Läser i ringen:) „Gammal kärlek rostar

aldrig. “ (Med ett utrop af förtjusning, kysser hennes hand.) Ma¬
thilda ! Ar allt detta blott en bedräglia: dröm ....o o

o, så måtte jag då aldrig vakna mer! —

-Åttonde Scen.

De förra. Lisette (stannar häpen i dörren). Fru Klingelin.

Lisette. Herre hjertandes! Trollaren kysser
fröken Mathildas hand! — Skall det vara någon
trollkonst, det der?

Fru Klingelin. Det måtte jag säga! Hvad
är det för en trollare, om man törs fråga?

Bertha. En alldeles förtjusande hexmästare,
lilla tante! Tänk bara, han har med sina troll¬
konster skaffat oss tillbaka en skatt, den vi trodde
för alltid förlorad. (Vänder leende Pauls ansigte mot Fru Klin-
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pelin.) Inte känner tante, till äfventyrs, igen den
der trollaren?

Fru Kl ingelin. (Skriker tui.) Det är han! O, du
himmelssjungande surpris! . . . Ser jag rätt!. . .

der ha vi igen det borttappade fåret!
Bertha. Alldeles, lilla tante! Men medge

att fåret dock betydligt vuxit i skönhet och styrka
under frånvaron.

Fru Klingelin. Charmant, charmant! (tui Fru
Hjelm.) Nå, det var en födelsedagsgåfva som du¬
ger, min tante!

Fru Hjelm. {Leende.) Isynnerhet som gåfvan
är dubbel .... (Pekar på Paul och Mathilda.) Jag liai*
fått en son och en dotter på samma gång!

Fru Klingelin. Hvad!. . . IIvad!... är det
en eklatering?

Bertha. Alldeles, tante! en fullkomlig ekla¬
tering!

Fru Klingelin. Nej, det här är för starkt!
Nu börjar det gå omkring i mitt hufvud! (Ropar.)
Barn! hör då, barn, kom in och gratulera! Ilär
eklateras!

Lisette. (Torkarögonen.) Omenskligt rörande! Der-
före har jag nu i en veckas tid drömt om bara
eldsvådor!

Fru Klingelin. (Hemtar sig.) Men det var så
sannt! Jag kom ju egentligen in för att bedja
herrskapet stiga ned i trädgården, der man vän¬
tar på er .... men jag kom af mig .... jag

I
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kom totalt af mig! . . . Jag blef så plötsligt an¬
gripen vid mitt inträde! . . .

Bertha. Seså, Lisette, slå upp dubbeldör-
rarne!

(Ett förhänge faller bakom hvilket syns perspektivet af
en trädgård, rikt eklärerad. ä la Tivoli, med en smakfull tran¬
sparent i fonden, bärande i brinnande bokstäfver orden: „iröjd
och kärlekEn sakta musik. Slutligen kör af festligt klädda
herrar och damer med blombuketter i händerna, som de strö
för fru Hjelms och de förlofvades fötter.)

Kör af herrar och damer: [Mel. "Skål för gamla kungen" nr
En majdag i Värend.)

Glädjens genius svingar
Här, på lätta vingar.
Kosenrödt lian framtidshoppet målar,
Doppar penseln uti solens strålar,
Och med milda fläktar
Alla molnen jägtar!
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