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(Ett gammalt farmål.

Att i sällskap med några vaktmästaremumier
itta i veckotal, från morgon till qväll, i ett af den
ejserliga finska låne-, vexel- och depositions-ban-
ens kassahvalf, sysselsatt att räkna och i bundtar

inlägga några hundratusen riksdaler, trasiga och
uti kapprockar instufvade tolf- och sexton-skillings-
edlar, kan möjligen vara artigt och angenämt för

[någon gammal kassör på ett handelskontor eller
en i det allmännas tjenst styfnad blekgul kamrer,
men måste alltid förekomma vämjeligt och själs-
mördande för den på rosor till lifvets skådeplats
framdansande ynglingen.

Det skulle derföre tyckas, som om jag, efter
slutad pina i ett så beskaffadt värf, bordt slö och
utmattad hänga läpp samt känna mig på en län¬
gre tid oförmögen att åter inandas den friska luf¬
ten och åter hänföras af sommarns behag; men
så var det icke, ty hjertans förnöjd med mitt full¬
bordade arbete, hade jag fullt skäl att med Sha¬
kespeare instämma:

”Man kalle rosen hur som helst,
Hon luktar lika skönt!”
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Ja, allt var för mig glädje och blomsterdoft,
då jag förvissad att såsom lön för mitt sysslande
i banken, väntade att till Stockholm få åtfölja min
rara, min älskade morbror, som blifvit anbefalld
att för svenska regeringens räkning invexla och
öfverföra allt i Finland löpande gammalt och ut¬
slitet riksgäldskontorets sedelmynt och nu på fullt
allvar rustade sig till afresa i sistnämndt afseende.

På samma sätt som en mild ton, eller en

enslig källas sorl, eller en blommas ånga, eller en¬
dast ljudet af ett vänligt ord, stundom förmå upp¬
kalla händelser, hvilka aldrig inträffat i denna
verld och som försvinna likt en flägt, blefvo mina
dagar och nätter denna tid en dröm om en kär¬
lek och tillgifvenhet, som jag aldrig erfari t# och
en trängtan efter allt det sköna och underbara
dikt och saga i alla tider framhållit.

Snart nog inträffade emellertid afskedets stund.
För första gången skulle jag lemna mitt ljufva hem
och under en hel månads tid undvara föräldrars
och systers kärleksfulla umgänge. Min glädje blef
nu blandad med tårar och mer än väl kände jag
dervid:

”Hur hjertat klappa kau af fröjd
Just då tillika ögat gråter.”

Ehuru pratsam jag är, och här har ett yp¬
perligt tillfälle att för nutidens ångbåtspassagerare
beskrifva huruledes man fordom färdades på sump
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feller pakett, huru den rankiga skutan ofta i vec¬
kotal pröfvade de resandes tålamod, huru matsäc¬
karna skämdes och togo slut samt huru alla ve¬
dervärdigheter oaktadt, glada upptåg och tidsför-
drif uppehöll modet hos enhvar, förbigår jag dock
allt ordande härom, likasom jag åsidosätter berät¬
telsen om det förundransvärda den oerfarne stu-

1 denten skådade i Sverges hufvudstad. Vare det
nog om jag nämner, att redan de första dagarne
af min vistelse der, hade jag den äran och oskatt¬
bara glädjen, att blifva föreställd de heroer jag i-
från barndomen egnat min dyrkan: Atterbom, Ham¬
marsköld, Sondén, jemte flere de fosforisters ko-

Iryféer; fick höra den sjuttioåriga Karsten i ”Ska¬
pelsen” af Ha}Tdn och den hänförande DuPuy i
”Don Juan;” såg och beundrade Hjortsberg, så¬
som Schewa och Sevelin såsom Jabal, i ”Juden”;
att Lidners enka för mig deklamerade:

”Han öppnas grafvens port,
De dystra gångjern knarra !n

och att ”Morianen”, gubben Badin, kysste mig på
pannan. Hvad jag aldrig glömmer tillägger jag
slutligen, och det var, att min gufar och namne
Kils von Rosenstein, vid en större middagsbjudning
efter ett latinskt tal öfverlemnade till gusonen,
juveni egregiae spei, sin vidtberömda afhandling
”Om Upplysning”, framförd på silfverpresenterbric-
ka af den välbekante Hammarberg. Så ovärdig
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jag då var, äfvensom sedermera under en lång
lifstid funnit mig vara af denna utmärkelse, kän¬
ner jag dock af allt, hvilket i tiden smickrat min
menskliga fåfänga, intet som så mycket hedrat mig,
intet som så mycket i förödmjukelsens stund upp¬
friskat min själ med mod och förtröstan, som de
ärones timmar jag räknade hos Nils von Rosen-
stein.

Jag hade i tre veckors tid varit berusad af
det sköna och härliga, hvilket dagligen omvexlade
för min själs blickar, då tiden småningom gjordes
mig lång och jag, likasom ”Söderlundskan i nor¬

den”, åter började att vaken drömma. Blåportens
abborrar och voöelbrukets trakteringar smakade
mig ej mera; den vänliga uppmaningen, ”får jag
bjuda min herre ett glas svagdricka”, åhördes af
mig med liknöjdhet, lustfärderna på assessor Ju-
ringii trampbåt blefvo långtrådiga; roddarmadamer-
na odrägliga; bindmössorna fula och allt hvad jag
såg och förnam hade i en hast blifvit förvandladt
i ett kinesiskt skuggspels virrvarr.

Mer än lycklig var jag derföre, då ”Mentor”
lyftade sitt ankar och öfversäll var jag, då jag å-
tersåg de mina.

Jag ropade: ”luft, luft!” ty mitt hjerta var
nära att sprängas vid återseendets glädje; jag
åkallade min skygga och rädda sångmö och med
biträde af henne och en gammalt Adieu, förfat-
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adt af någon känslofull längesedan förmultnad
fansman, sjöng jag:

Jag slet mig lös från hemmets hjerta
Och då till skogens bryn jag kom,
Ännu engång med bitter smärta
Min blick dit åter vände om.

Jag solen såg på taket skina
Och röken stilla stiga opp;
I dörren stodo än de mina,
Men jag med tårar från dem lopp.
Jag sedan vandrat långt och vida,
Dock ensam jag i verlden gick.
Jag lärde glädjas, lärde lida,
Jag ros och törnen samla fick.
Vid stormens sång jag hafvet plöjde,
Jag klef på bergets högsta hall
Och år och nöd min hjessa böjde
I medgång lika som i fall.
Det var en fridfull morgontimma
Jag åter var på hemmets väg;
På taket såg jag solen glimma
Och röken uppåt stilla steg.
I dörrn jag återsåg de ömma,
De evigt kära för min själ.
Hur ljuft att verlden nu bortglömma,
Hur sällt att säga den farväl.
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Farväl är tornet, som oss sårar,
Farväl är blomman till vår tröst,
Och samma ord, hur rikt på tårar,
Hur fullt af balsam för vårt bröst.”

Nöjd och belåten med detta mitt så godt som
första snillefoster, hemställde jag till utgifvarene
af den poetiska kalendern ”Aura” huruvida det¬
samma möjligen torde bevärdigas ett rum i hen¬
nes andra häfte. Detta beviljades äfven under
vissa förbehåll, ty stycket var något för mycket
pjunkigt och saknade hugstorhet; men se — Aura
lyste och dog med det första häftet och efter fem¬
tioårig bordläggning framstår derföre nu mitt gam-
la farväl, i sällskap med mina gamla minnen, för
mina unga vänners milda och öfverseende skär¬
skådande.
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fWagifterpromotionc«.

Den törstige drömmer om källor och rinnan¬
de vatten, om floder af öl och punsch, om limo-
nad, mandelmjölk och tänk — äfven om thévat-
ten, den hungrige om yppiga måltider med biffste¬
kar; kapuner, pastejer och annat godt; den fattige
om gömda skatter, Australiens guld samt San Fran¬
ciscos minor och den ålderstigne om ungdom och
de dagar, som långt för detta äro flydda. För mig
är hågkomsten af Rabbe W. en dröm, alltför kär
för att nånsin utplånas ur mitt hjerta, alltför ljuf
och romantisk för att ej med sitt återsken lyck-

jfliggöra mig gamle krigare, som ännu ej upphört
att sjunga:

”Kärlek och vin, en pipa och ett glas,
Se der, se der, se der en krigares kalas!”
Rabbe W. var redan i studentåren en glad

och intagande yngling, lång, smärt och smidig till
vexten, med ett Antinoushufvud och tvenne mörka

: ögon som ständigt kastade trofasta och ärliga blic¬
kar, men stundom äfven brännande och farliga för
qvinnorna, hvilkas förklarade gunstling man tydli-
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gen såg och visste att han var. Hans lynne före¬
nade allvar och ihärdighet i studier samt känsla
för det rätta och goda, tillika med en frisk och
jemn glädtighet, som merendels uppenbarade sig i
besatta och ofta ända till pojkaktighet gränsande
upptåg. För öfrigt var han i allt en ärans man,
en sanningens och ljusets edsvurna kämpe, en fi¬
losof och ett naturbarn samt i mångt och mycket
olik de små och stora ”kräk som för stacken ar¬

beta”. Också saknade han aldrig vänner och be¬
undrare, hvarken vid skademin i Åbo, der han i-
bland ungdomen hyllades som en pålitlig rådman,
ledare och partichef eller sedermera i Sverge, hva-
rest han af sina kamrater vid konungens andra
lifgarde omhuldades som en far och som en bror.
För sina fordna landsmän, de finnar, hvilka under
hans tjenstetid antingen såsom resande eller för att
qvarstanna besökte Sverges hufvudstad, förblef han
derjemte en ottröttlig och välvillig Mentor och in¬
gen af dem, som öfverlemnade sig åt Rabbe W:s
skydd och omvårdnad, skall annat än med rörd
tacksamhet erinra sig de upplysta och för en hel
lifstid välgörande råd, som grundande sig på upp¬
lysning samt säker och sann menniskokännedom
meddelades dem af den unge, men redan i erfaren¬
hetens skola mångbepröfvade löjtnanten.

”Broderierna på hans skaplynnes silkessam-
met” voro derföre af de mest olikartade mönster,
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ier man mellan leende englahufvuden samt ängens
^ch trädgårdens täckaste blommor fann inflätadt det
izarraste roccoco — allt dock i skön harmoni —

af grinande momus’masker, jokusstafvar, papego¬
jor, fjärilar, skalbaggar och kanske någon enda
»ång och för ombytes skull — paddor. — Att här

j lemna någon mönsterbok i hela dess vidd öfver
I ien längesedan bortgångne vännens görande och
\ låtande i tiden, är och kan icke vara meningen,
I iå jag endast har varit sinnad att för ögonblicket

omtala en tillfällighet, som kanske trognare och i
I bjertare färger än mången annan står inplantad i
ftnitt minne.

Det var en klar och herrlig junimorgon år
11832. Klockan hade nyss slagit sju i S:t Clara,
då jag knappt uppstigen från min bädd emottog
en biljett af följande innehåll:

”Välborne Herr Kapten!
Det lärer ej vara Tit. obekant att magister-

j promotion i dag hålles i Helsingfors. I går gjor-

Ide jag bekantskap med en af de unga Apollosö-nerna derifrån, hvilken således frånvarande kom¬
mer att inställas i gudens tjenst. Det vore ogud-
\aktigt om vi hans i Stockholm bosatte eller resan¬
de landsmän skulle likgiltigt låta en högtid af så-

|:dan beskaffenhet passera. Jag föreslår derföre att
|vi på Järfva, hardt nära Ulriksdal, bekransa den
loppgifvande ynglingen och att Tit. såsom allare-i;
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dan invigd ludimagister blir promotor. Carl Au¬
gust Nikander åtar sig att utföra Plantin Cavan-
ders rol och jag förbehåller mig få blifva den buse,
som framställer magisterfrågan. Såsom patres och
cives academici skola de finnar, hvilka för det
närvarande befinnas a costi, äfvensom en elit af
konungens lif- och hustrupper, fungera. — Åkor
och horsar stå i bereskap vid min trappa kl. XII.

Nu såsom alltid litar på Tit.
Välborne Herr Kaptens

Rabbe.”
Mitt svar härå blef: ”Så villig som skyldig!”

Herr Barons och Löjtnantens
von Puff.

På utsatt tid infann jag mig på utsatt ställe.
Här gjorde jag och det öfriga sällskapet bekant¬
skap med promovendus, en ung man, som redan i
Åbo kathedralskola erhållit det betydelsefulla nam¬
net ”Palinurus”, förmodligen till förevigande af den
trojanske styrmannens minne. Hans klotrunda röd¬
blommiga ansigte, hvarifrån ett par små plirande
ögon vänligt tittade fram, hans bastanta figur, un¬
derstödd af tjocka ben med tungrodd ledighet och
hans jemntrygga väsende utvisade ett godmodigt
förtroende till egen kraft med bestämdt uttryck:
”utan att jag sjelf vill, får ingen mig ur fläcken.” —

En man fanns dock som egde denna förmåga och
denne ende var Rabbe W.
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Sedan alla deltagare i den beramade festen
poro församlade, ”fader Bergström och brödren

| ?ehr, Benjamin Schwalbe”, m. fl. och sedan känd
)ch okänd haft en timmas rådrum att, på W:s
ippmaning fatta tillräcklig högaktning för hvar-

j innan, uppläste fungerande akademisekreteraren da¬
gens ceremoniel, hvaraf bland annat inhemtades,
itt såväl hrr officianter, som öfriga bisittare i ro-
ighetens konsistorium, borde hvaren betala sin mid-

IN, hvaremot det var promovendus, på dess en-
rägna begäran förbehållet att ensam få bestå och
>estämma de dryckesvaror, hvilka af allmänna vet¬
et och tidsbildningen ansågos såsom säkraste kul-
ivatorer af en glad och lycklig sinnesstämning.

Då numera allt var i ordning för afresan be-
i dego vi vagnarna och

”Hurrah, hurrah, hopp, hopp, hopp,
Gick det i susande galopp.”

Snart voro vi på bestämd ort. — Till en bör-
an beställdes middag jemte viner och bålar, livar-
rid knussel, såsom ovärdigt fördomsfria män, ej
vunde komma ifråga, och derefter uppköptes blom-
nande lager och myrten i Ulriksdals rika vexthus,
sedan den vackraste af ”bindmössorna” på Järfva

jplifvit utsedd till kransbinderska. Många voro na¬
turligtvis de djupsinniga råd, som härvid lemna-
jdes den vid sådan sysselsättning ovana flickan;

jknen ehuru Hesiodus visserligen säger att ”den som
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ger andra visa råd är vis ibland menniskor”, öf-
verenskom man dock att Zeno för tillfället var

klokare, emedan han påstår att ”den som följer rå¬
det är ännu visare” och slutligen kom man till
den öfvertygelse att den täcka kransbinderskan,
som både gaf och tog råd var den visaste i säll¬
skapet. Maken till hennes corona laurea har ej
heller hvarken förr eller sedan blifvit sedd och
om också densamma till alla sina delar icke öf-
verensstämde med ritningarne i professor Lindfors’s
romerska arkäologi, anstod den deremot med hän¬
seende till sina dimensioner en Ivar Vidfamne, och
till skönhet och prakt en af forntidens förälskade
gudar.

Vid middagsmåltiden, som i rättan »tid var ser¬

verad, och vid bålarnes rand, vidtog den högtid¬
liga akten, då promotor i ett kort tal de otio
sapientis framhöll den vises vedermödor och det
sälla lugn som väntar honom efter utkämpade stri¬
der. Sedan i sammanhang härmed det vid magi-
sterpromotioner sedvanliga:

Claudite jam rivos, pueri, sat prata biberunt!
blifvit uttaladt och promovendus med filosofiskt
allvar igenslagit mamsell Nyländers kokbok, eller
den vetenskapliga afhandling, värdshuset för ögon¬
blicket lättast kunde erbjuda, följde magister frå¬
gan: ”hvem erfar större njutning, större sällhet,
den som består eller den som trakteras?”
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Denna fråga framställdes såsom vi redan veta
if W., som ehuru han längesedan lemnat de klas¬
siska studierna i sitt dammiga värde, på en väl-
italig och flytande latin utvecklade det kinkiga äm¬
nets begge hufvudmomenter och dess flerfaldiga
sidogrenar, till sitt lärda auditoriums odelade för¬
undran och belåtenhet. Det svar som härpå följde
ådagalade på ett evident, men ofta genom hosta
och stammande afbrutet, sätt att frågans första al-
ternatif ansågs af den svarande såsom en moralisk
pligt, hvars uppfyllande bör föredragas allt annat
såsom skänkande menniskan den renaste njutning,
ty det heter ju:

”Gör rätt, det är din pligt;
Gör godt det är din ära.”

Godkännande svaromålet in amplissima forma
och då nog mycket allaredan hade blifvit taladt
med torra läppar ansåg W. sig böra uppmana det

i lärda samfundet att för en stund interfoliera ak¬
ten med ett glas, förmenande: ut rosa dat florem,
flos fructum, fructus odorem, sic schola dat mo¬
rem, mos laurum, laurus honorem, hvilket i när¬
varande stund kunde uttydas:

”Broder Palinure!
Den något godt har lärt,
Blir mycket godt beskärdt.

Höglärde herre, din skål!”
Efter denna lilla rast fortsattes promotions-
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ceremonierna i ostörd gång och nu erhöll promo¬
vendus först sitt diplom — en äldre teateraffisch —

och derefter den sköna krans, hvarom i det före¬
gående blifvit ordad t. Eden aflades i sammanhang
härmed af den bekransade med tu finger å de för-
läggarslefvar, som borde föreställa kejserl. Alexan¬
ders universitetets silfverspiror. De framräcktes af
Järfvas bekjortlade kursorer, hvilka äfven, jemte
femininä kamrater såväl inom uppassarekåren som

kökspersonalen, hade godheten att med oemotstånd¬
ligt behag åhöra och emottaga de verser till da¬
merna, livarmed ceremonin slutades och hvari skal¬
den, vår ojemförlige W., icke försummade att i de
sinnrikaste och kostbaraste variationer uttala:

”Parve amor, i din fälla t

Hur du doctos viros snär!”

Vår återfärd, som efter intaget kaffe tycktes
vara förhanden, skulle företagas på kullbåt till stall-
mästargården och derifrån till fots genom staden.
Men då i skilsmessans stund en glödande brylå in¬
bars, qvarstannade vi så mycket beredvilligare ännu
en half timma, som själen i den muntra tillställnin¬
gen högt tillkännagaf att han, såsom orden föllo,
”ville för vår gemensamma hyllningsföremål, man¬
nen som i dag bestigit Helikons berg, strö några
välluktande blomster, planterade och plockade i
denna verldenes gödselstad.”

Dessa blomster åtföljda af strida tårefloder —
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W. kunde när han behagade fälla tårar, stora som
Derlor — broderliga omfamningar och trefaldig kyss,
Idagalade huru kärleken såsom blind ej alltid dan¬
sar på rosor, sällan har någon varaktig stad och

j således ett underordnadt värde, då deremot vän-
j ekapen, den ädla ljufva vänskapen, såsom klarse¬

nde och knuten med band starkare än strumpe-
| )and, icke kan med guld, håfvor och alla jordens
1 igodelar uppskattas, allraminst i den högtidliga
j stund då en sammankomst upplöses der skämtet
sagit

”ordet vid vänskapens bord
Med fingret åt glasen som dofta.”

”Jag lemnar den akademiska akten i Helsing-
I fors'1, svarade den af vin och känslor rörda Pali-
]nurus, ”i sitt oskattbara värde; den heder, ära och

ujdlning jag här erhållit, kan deremot aldrig af mig
glömmas eller åsidosättas, och hvad dig, bror Rab-

I be, särskildt anbelangar, svär jag en helig ed att
”Hellre jag förlorad ger min älskarinna
Än jag skämtar bort en gammal pröfvad vän.”

Ny gråt och nya omfamningar slutade tablån
J på Järfva.

Nu hördes dalkullornas ljudande malm och
I klingande bjellra förkunna den förestående affär-

den och hvaren af oss skyndade till båten, som
1 tredan till en del ocb för det mesta var upptagen

2
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af fruntimmer. Sist ibland oss embarkerade arm

i arm de begge vännerna W. oeh P., den senare
med hatten i hand, purpurn på sin kind och den
yfviga kransen på sitt liufvud, mera liknande en

glad och lycklig Bachus än en sånggudinnornas
utkorade älskling. Innan de två, efter vördnads-
full helsning både till höger och venster, intogo
sina platser, ansåg W. sig böra för båtens obe¬
kanta passagerare presentera kamraten samt i kort¬
het anföra hvarföre P. bar krans på pannan och
hatt i hand, påkallande slutligen den allmänna upp¬
märksamheten med orden: ”observera noga, mina
damer, han har myrten midt i planeten!”

”Friskt mod, låt båten gå”, ljöd en befallande
stämma, dalrodden började och inom kort bestego
vi stranden vid Stallmästargården. Efter en liten
förfriskning voro vi färdiga att härifrån börja pro¬
menaden till staden, då vi uppmanades att dess¬
förinnan deltaga i en öfverläggning af mycken vigt
och betydelse. Enligt P:s förmenande vore lokalen,
der vi nu befunno oss, särdeles lämplig att hålla
magisterbal, så mycket mer som ett musicerande
sällskap eller efter nyare tids åsigter en berömd
hundfröjd befann sig på stället, oberäknadt ”flic¬
kor se’n guds gåfvor.” Förslaget, ehuru stödjande
sig på gammal finsk häfd, afböjdes dock till en

början af några sträfva jurister: civilstatens genom¬
kloka embets- och tjenstemän, hvilkas korporation
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ien tiden var förherrskande i Finland och påkal¬
lande så i det ena som det andra afseendet en o-

rfvislig lydnad, och äfven funno de öfriga ibland
3ss att det nu kunde vara ”slut med bålen och
kalaset.”

Men ödet ville annorlunda, ty ännu skulle vi
få del af ett upptåg, icke det minst roande ibland
ie många vi under dagens lopp erfarit. Redan hade
vi uppnått kungsbacken och drottninggatan med
sitt rörliga lif och brokiga folkhvimmel låg fram¬
för oss i hela sin glans, då det tysta knorr, som
Ibland herrar jurister en stund försports öfver Pa-
inuri envishet att icke vid tullporten, såsom ve-
ierbordt, aftaga kransen och på vanligt sätt be-
täcka hufvudet, blef allt högre och högre. ”Hvad
skulle man väl tro och säga”, hördes mången ytt¬
ra, ’’om ett sällskap, som på den ännu ljusa af¬
tonen åtföljde en figur i den löjliga utstyrsel vår
nagister företedde; skulle man väl för polismak¬
ten få i fred gå sin gata fram, för att icke tala
)m allt det obehag, som kunde tillskyndas säll¬
skapet från den lättfotade och sällan skonsamma
aöbelns sida.”

”Varen obekymrade, gode herrar”, yttrade W.
som nu först erfor orsaken till det missnöje fler¬
talet ibland oss fåfängt sökt bekämpa, ”inom ett
jgonblick skall allt ställas till rätta.” Vändande
sig derpå till den allmänna oviljans föremål som,
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utan att ana något ondt, i allsköns lugn beskref
sin ovanliga snabblöpningsförmåga och de distan¬
ser han på fabulös kort tid tillryggalagt, ifråga¬
satte W. möjligheten af en så underbar styrka i
så styfva ben, ja, han gick derhän i otro att han
ville hålla vad om en flaska champagne och till—
ochmed mera, huruvida P. inom tjugu minuter skul¬
le kunna ifrån kungsbacken springa till W:s qvar-
ter i mäster Samuels gränd.

”Jag håller", hann P. knappt utropa, innan
han lemnade oss, som särdeles nöjde och belåtne,
i samma ögonblick fingo se:

”Af ödets liand förliänget rullas upp
Och skådeplatsen visas för tårt öga."

Skådeplatsen var Drottninggatan och den skå¬
despelare, som inför en talrik publik af alla åldrar,
klasser och stånd der uppträdde, var vår gode Pa¬
linurus. Det var en oskattbar anblick att se den
undersättsiga mannen lunka fram med den blad¬
rika kransen, som flaksade kring ögon och öron,
och det var ieke mindre värderikt att åskåda den
stumma förvåning, som spred sig, der han for fram,
från man till man, från qvinna till qvinna, vid å-
synen af ett så ovanligt fenomen på Stockholms
gator.

Sedan snabblöparen omsider vid ett gathörn
försvunnit ur vår åsyn, fortsatte vi utan vidare



21

råk och omständigheter hvarochen vår vandring
ill hemmens härdar.

Carl August och jag hade likväl i tysthet öf-
erenskommit att längre fram på aftonen efterfor-
ka utgången af vadet. Vi begåfvo oss således kl.
io till mäster Samuels gränd. Vi funno W. och

i allsköns ro och broderlig förtrolighet samsprå-
ande vid sin flaska. Den senare, som naturligt-
is vunnit vadet, skämtade om den uppmärksam-
et af olika slag hans uppenbarelse på gatorna å-

ätadkommit och huru han slutligen flåsande och
i varm hade ernått en fristad och angenäm hvilo¬

plats i den ländstol, hvari han ännu befann sig.
Kransen som fortfarande satt på hans hufvud, fick
iingen af oss borttaga, icke engång promotor, förrän
sista glaset var tömdt och med dess sista droppe
promotionsdagen slutad.

Samma krans såg jag några år härefter inom

flas och ram. — Åter några år och med de beggeännerna W. och P. hade lager, myrten och blom¬
mor delat förgängelsens lott.
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IWarkifcn.

En höna, förmäler sagan, hittade en diamant
ibland soporna. Hon betraktade den än med det
ena ögat, än med det andra; hon hackade honom
med näbben, men förmådde ej uppskatta hans värde.
Väl fann hon diamanten skön och glänsande, men
hård och smaklös. Föraktligt sprättade hon ho¬
nom med fotterna långt bort i muddret, der han
förmodligen ännu befinner sig.

Jag skall icke, såsom den goda hönan, i glöm¬
skans och förgängelsens dy, begrafva den klenod
jag uppletat i mitt hjertas lönnlådor, utan tvertom
framhålla honom i dagsljuset, der han må glänsa
och förnöja, oaktadt min oförmåga att afpassa alla
hans faser i sin rätta dager; ty

”Man lastar icke stora skepp och vagnar
Med mogen frukt från snillets gömda land:
Blott tunnsådt blef det nyttiga som gagnar,
Dock fann den vise mången kärna bland
De stora bingarne af skal och agnar
Och samlar den i varsamt sluten hand —

En liten kärna döljs i hvarje saga,
Fast stundom svår att fram i ljuset draga.”
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Det finns ett stycke af vårt land, hvars flacka
kuster sköljas af bottenhafvets våg, der sommaren
ir dag och vintern natt; der solen glöder endast
2n kort tid om året, men norrskenen flamma så
nycket längre; der forsarna larma och laxarna
timma; der skalder, trastar och rödstjertar sjun¬

ga, men hönsen ej kackla; der prostar frodas af
värme och välmåga, men adelsmän och kräftor
frysa, vantrifvas och dö. — Det folk som bebor
lenna landssträcka är klokt, raskt och idogt; det
tål ingen oförrätt och drar derföre vid minsta an¬
ledning sin knif. Hastig, hetlefrad, stursk och hög-
modig är österbottningen i mångt och mycket olik
>ina öfriga finska landsmän; men lika med dessa
3ch kanske ännu mer är han pålitlig och trofast
hela lifvet igenom och på honom kan med fullt
?käl tillämpas orden i Iduna:

”Hans hat är eld, hans vänskap går i döden.”
Från detta folk i de nordliga bygderna räk¬

nade Gabriel W. sina närmaste anor, de fjermare,
I likhet med Wallenier, Walleener, Wallensköldar,
Wallenstjernor, Wallencreutzar, m. fl., från söderns
Vallis gratice. Han var redan veteran vid akade¬
min i Åbo och ”markis” i de finare umgängeskret-
sarne derstädes, då jag såsom novitius inträdde i
ätudentlederna. Hans bildade manér och konver¬
sation, omsorgsfullt städade yttre och framförallt
hans för det sköna och glada öppna själ, närmade
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mig till den redan så godt som mognade mannen
och jag fängslades och gladdes deråt innan jag,
såsom skalden säger, visste ”hvarför.” Ej under¬
ligt då om hågkomsten af de ungdomsäfventyr och
sysselsättningar, än alvarliga och fosforistiskt liögt-
trafvande, än yra, barnsliga och månskensroman-
tiska vi i all oskuld delade med hvarandra, lem-
nat i mitt sinne en skiftande känsla af nöje och
smärta, som genom nutidens kontrast kännes för
mig ljufvare med hvar dag jag aflägsnas derifrån
och derföre kan jag ej heller ”hålla mig” — je ne
me peu pas tenir, enligt Peplier — att här upp¬
teckna några strödda minnen af dig, min trogne
ledare på hygglighetens gångstig, min kärälsklige
markis och oförliknelige broder in litteris et ar¬
tibus.

Redan tio år före den tid, då jag ansågs
värd att öfvervara de akakemiska föreläsningarne
hade Franzén sjungit:

”För moln af damm, der gruset bor,
Fly alla gratier unnan”,

och dock hade ingen reformator uppträdt för att
med sin qvast bortsopa biljardens, glasets och krit¬
pipans rök och damm ibland ungdomens nöjen på
de lediga stunderna. Någongång kunde man få
höra enstämmiga sånger framskrålas i ett gladt lag,
men om qvartetter och trios hade man ingen aning
och än mindre om hvad man kallar musikaliskt
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J föredrag. Omsider skulle dock den finska trög-
1 heten vakna vid berättelserna om de toner som

klingade på Fyrisvall och i Odenslund och då bör¬
jade äfven Auras stränder lyssna till förut okända

I välljud samt dess lärjungar att med begärlighet
J längta efter sångens gudagåfva.

År 1819 om våren återvände ifrån Upsala
i lärosäte några finska ynglingar och män, deribland

juriskandidaten magister J. J. Pippingsköld, hvil-
ken såsom varm musikvän, utan att derföre sär-

I skilt hafva egnat sig åt något instrument, hade

Imed förkärlek studerat harmoniläran redan innanhan lemnade Åbo, dermed fortsatt i Upsala och
ansågs vid hemkomsten såsom en användbar och
skicklig kapellmästare. Det dröjde derföre ej många
dagar innan W., som ofta varmt samspråkat med
sina umgängesvänner om nyttan af allmän student¬
sång äfven hos oss, begagnade sig af tillfället och

i med den honom begåfvade inneboende kraft att
j öfvervinna svårigheter af alla möjliga slag samt
1 ordna och ställa allt till det bästa, bildade Finlands
i första sångsällskap, en dubbelqvartett, hvilken un-
: der Pippingskölds ledning räknade såsom medlem¬

mar: Gustaf och Adolf AminofF, Wilhelm och Jo¬
han Granlund, Gabriel W., Imanuel Ilmoni, Uno

I von Troil och Nils Henrik von Puff.
Så länge jag lefver skall jag aldrig glömma

det djupa och högtidliga intryck, hvarmed aekor-
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derna af Geyers ”Viken tidens flygliga minnen” —

den första fyrstämmiga sång vi inöfvade — an-

grepo mig och i samljudet deraf, som ännu tonar
i mitt gamla hjerta, förnimmer jag med hänförelse
särskilt hvarje af de oförgätliga röster, hvilka då
uppstämdes i den alvarliga tonskapelsen. ”Vikin-
gasäten” följde denna i ordningen, derefter ”Hulda
Rosa”, ”Samloms bröder”, ”Se öfver dal och klyf¬
ta” jemte flere andra, längesedan förgätna och till
större delen af det nu sjungande unga slägtet dels
okända dels förbisedda sånger.

Våra sammankomster höllos i W:s små men

ytterst nätta rum, der allt utvisade en på de ti¬
derna ovanlig komfort och der vi efter slutadt ar¬

bete undfägnades af vår välmenande och förekom¬
mande värd med en kopp thé, sådant endast mar¬
kiser kunna prestera och hvilket kringbars af en
liten väluppfostrad groom, som i stället för det
namn han såsom gatpojke burit, numera af sin hus¬
bonde kallades: ”Astolfo.”

Ingenting undgår klandret och vår anspråks¬
lösa sångförening blef ej heller skonad. Ryktet
om våra exercitier i tonkonsten hade knappt hun¬
nit sprida sig ibland kamraterna, innan vårt sam¬

fund, med hänsyftning på dess stiftare, dess gref-
var och baroner erhöll namnet af ”Adelsfanan.” Vi
logo deråt och adelsfanan fortsatte i obekymradt
lugn sina glada sammankomster.
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Småningom började vi äfven att låta höra
oss utomhus. Professor Hvassers födelsedag inträf¬
fade och hvad var naturligare än att vårt första

| allmänna uppträdande skulle helgas åt denne ak¬
tade och älskade lärare. Mera bekymrande var
det huru man skulle hitta på någon sång med ord

I passande till dagens betydelse. Ibland de få styc-
j ken vi inöfvat fanns ej ett enda, som i sådant af-
£ seende kunde anses lämpligt. Följden häraf blef

att på vännen W:s inrådan det minst lämpliga val-
] des — ”orden höras sällan i flerstämmig sång" —

och att vi för den kraftfulle mannen och veten-

j skapens djerfve kämpe uppstämde:
”En blyg viol på ängen stod,
Så skön, men obekant hon stod,
Den lilla ljufva blomman”,

och icke lyckligare aflopp vårt val då vi uppvak¬
tade professor Hällström med:

”Hulda Rosa! Fjäriln frågar
I den dunkla qvällens stund.”

Dessa orimligheter i förening med bryderiet
att inför allmänheten — vi vågade redan påföl-

i jande termin tänka derpå — uppträda med sån-
! ger, de flesta syftande på svenska förhållanden

och främmande för Finlands ungdom, tog vår om¬
tänksamma markis omsider i öfvervägande och i
ett nu hade våra skalder A. I. Arvidson, A. G.
Sjöström, G. Idestam, G. Linse'n, m. fl. dels om-
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svarfvat, dels med ny text försett de svenska qvar-
tetterna. Sålunda fingo vi: ”Hugfulle landsmän, fä¬
derna mana”, ”Bland forntida kämpar och strider”,
Som den flyende vår”, ”Ännu på tidens mörka vå¬

gor”, ”Om himlens blå af mörka skuggor höljs”
och många andra af olikartadt innehåll, de flesta
dock uppmanade till jättekraft och hugstorhet i
alla tänkbara riktningar.

Oaktadt en och annan ”apostel af Kant, blek¬
gul af nattvak och mager”, förmenade att

”Fiskefäng och fåglasång
Skämma mångens skolegång”,

omfattades efterhand likväl adelsfanans sträfvan-
den med de varmaste sympatier af den öfriga a-
kademiska ungdomen och det töfvade således icke
länge innan de såkallade Nybergska, tavastländska
och viborgska sångföreningarne följde hvarannan
tätt i spåren. Dessa arbetade dock livar på sitt
håll, utan något närmare samband och ehuru alla
förenade skulle hafva bildat en väldig och förträff¬
lig kör, förmärktes en dryg tid en viss tillbaka¬
dragenhet och skygghet i detta afseende.

Majfesterna, för hvilka W. äfven blef själen,
jemnade alla missförhållanden härutinnan och e-

huru dessa högtider blott en gång om året före¬
nade allt hvad lif och anda hade inom lärdomens
kretsar, förfelade de likväl icke att inflytelserikt
verka på harmonien icke allenast i sång, men äf-
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ven i ungdomsfrisk anda och oupplösligt kamrat¬
skap, såväl ibland lärare som lärjungar.

Oberäknadt det ekonomiska bestyret, hade
W. ensam uppgjort det mångsidiga och i allt lyc¬
kade programmet för våra olympiska spel Re¬
dan på morgonstunden den 1 Maj syntes deputa-
tioner, på inbjudning till festen, uppvakta, akade¬
miens samtliga professorer, adjunkter, docenter,
språk- och exercitisemästare, livilka med anled¬
ning häraf samtligen inställde sina lektioner för
dagen. Sedan derefter alla förberedelser voro un¬
danstökade, samlades studentkåren kl. 3 e. m. på
planen emellan akademihuset och domkyrkan och
härifrån aftågade man under sång till majfältet.

Denna hed, der lifdragonerna i fordna tider
haft sitt läger, är belägen en fjerdedels mil utan¬
för Nylandstull och företer ännu, ehuru för det
närvarande på sidorna bekransad med ungskog, i
det närmaste samma ödslighet och enformighet,
som de skottska ljungfält, om hvilka det heter:

”Så långt som blicken gick, ej träd den såg,
Ej lifligt grön, nej! rödbrun jorden låg,
Ej någon fågel här de lätta vingar rörde,
Ej biets surrande ej dufvans slag man hörde
Och ingen flod med våg, som ambra skär,
Man hörde sorla eller ringla der.”

Denna dystra anblick var dock den 1 Maj
likasom genom en trollformel försvunnen. I fon-



30

den af fältet syntes emellan pyramider af unga
granar ett helt läger af tält, prydda med flaggor
och vimplar af alla färger. Framför tälten voro

bord, beklädda med hvita dukar och öfverlastade
med glas och tillbringare. Dryckeshorn saknades
ej heller och ehuru svåra att handtera, begagna¬
des de likväl till mer eller mindre förlustelse, då
sångkören uppstämde:

”Götherna fordomdags drucko ur horn,
Togo in fästen, vallar och torn.”

Såsnart ynglingaskaran anländt till majfältet,
möttes densamma af de för tillfället utsedde vär-
darne W. och en senior från hvarje nation. W.
öfvertog här befälet; kåren uppställdes i en linie
på bredden af fältet, och knappt hade komman¬
doordet ”svärma!" skallat genom rymden, innan
ungdomen i fullt språng — karl den som hann till
först — nalkades tälten. Här tömdes välkomst¬
bägaren och jublande skallade:

"Se öfver dal och klyfta
Den unga majsol ler."

Våra gäster anlände emellertid, den ena ef¬
ter den andra och sedan komplimenter och hels-
ningseeremonier blifvit vederbörligen utbytta, bör¬
jade de egentliga lustspelen. Kungar och klockare
valdes och det töfvade icke länge innan "tre slag
och ränna” var i full gång. I denna lek deltogo
gammal och ung. Grånade professorer och ny-
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kläckta studenter täflade i kapp att slå och upp¬

fånga den bastanta bollen, att springa allt hvad
andan förmådde efter slagen och att i krumbugter
af alla slag söka undvika den förarliga ”makule-
ringen.” De deremot, som icke voro deltagare i
bollspelet, förlustade sig med handkafle, hoppa bock,
brottas, simma på armar och otaliga andra kropps-
öfningar. Dans i storartad skala förekom äfven
och deribland utgjorde ”väfva vadmal” ett kärt
nöje.

1 alla dessa tidsfördrif och muntrationer var

markisen själen och den lefvande anden; men icke
nog härmed, såsnart någon sång uppstämdes, vips
stod han ibland första baserna och skulle någon
skål utbringas, något tal hållas, kommo svadan och
blomsterspråket från markisens honingssöta läppar.
En vanlig menniska hade blifvit trött af så många
och så olikartade sysselsättningar, men någon af-
mattning kunde aldrig förspörjas hos den bestyr-
samme värden, som ännu sedan festen var slutad
och de återvändande skarorna intågat i staden, i
buskarne på fältet uppsökte de olfer, hvilka tömt
brorskålarne i botten, vederqvickte dem med det
uppfriskande skansvattnet, samt ledsagade och in¬
packade dem i de vagnar och resenärer, hvilka
stodo i beredskap att i all tysthet föra de fallne
till sina boningar. Först då han stängt den sista
vagnsdörren, ansåg han sitt värf för dagen vara
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slutadt och då hördes han godmodigt antingen på
latin eller svenska skandera:

”Sjelf olycklig, jag lärt olyckligas öden behjerta.”
Att en tillställare af så storartade och pris¬

värda allmänna nöjen, skulle äfven i en inskränk¬
tare umgängeskrets förstå att göra samlefnaden
glad och omvexlande, var sjelffallet, och förskaf¬
fade hans vänner mången stund, hvilken under lif-
vets allvarliga skiften aldrig kunnat bortglömmas,
aldrig förgätas. Sålunda hade nya skaldestycken
och bokpressens senaste alster i skönlitteratur knappt
blifvit anmälda af Frenckell eller Meyer, innan den
bevingade Astolfo infann sig med inbjudning till
sin markis, som antingen sjelf, såsom fullkomligt
hemmastadd i deklamation, föredrog och tolkade
de här förut okända snillefostren, eller genom nå¬
gon annan ibland oss lät desamma uppläsas.

Men Astolfos beskickningar gällde icke alle¬
nast litterära sysselsättningar, de innefattade äfven
kallelser till baler, maskrader, slädpartier, m. m.
Ibland dessa påminner jag mig i främsta rummet
maskraderna. Här tick ingen visa sig utan mask;
ingen utan rol. Gudomligheter och menskligheter
hvimlade här om hvarandra. Ibland de förra för¬
märktes sålunda Vulcanus, omgifven af Cykloper,
Pluto, följd af hel veteshunden Cerberus, Apollo i
Minervas sällskap, begge grymt karrikerade, och
Astolfo såsom lilla herr Cupido. Ibland konungar
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i igenfann man den välbekante ”Rex Romanorum” och
, ibland professorer främst kanslirådet W., utstyrd
i kalesonger och flanellsnattrock, kantad med S:t

i Wladimirs- och S:t Annseordens band, eller samma
! idrägt, hvari han uppenbarade sig vid sina privata
i föreläsningar. Många andra ypperliga gestalter vi-

? sade sig äfven på dessa tillställningar: Imanuel I.
såsom gammal krigare, omgjordad med svärdet
Tirfing, en väldig karolinsk värja, hvilken i hvar-
)dagslag brukades såsom brandstake i den kakel¬
ugn, bakom hvilken hon hade sin vanliga plats;

|markisinnor, herdinnor och bondflickor, framställ¬
da af August M., Emil S., Atte A. och andra de
yngsta och vackraste gossarne i markisens förtro¬
liga cirkel; ”Baron Eldsvåda”, återgifven af Viktor
VI. och slutligen Kapten Puff i egen hög person, åt-
ioljd af borgmästarinnan Pratmeyer, fröknarna Mur¬
velkrona, madam Anka, kapten Hasselgranat, jemte
;n och annan sladdrande skugga från de elysei-
ska fälten.

Den bekymrande misstanken, att kostnaden
or dylika tillställningar skulle öfverstiga en liten
(nagisters vanliga tillgångar, delades af mången
>clx onda tungor voro ej sena att förutspå en ruin
f kolossala dimensioner för den slösande marki¬

sen. Beräknande och ordentlig, var W. den ende
Hom utan alla skrupler i detta afseende gick sin

3



34

framtid till mötes. Om utgifterna å ena sidan voro
betydliga, räknade han å den andra inkomster,
fullkomligt motsvarande dessa. Hans lyckliga lä¬
rareförmåga förskaffade honom ständigt de bästa
akademiska konditionerna, och fastän han rundligt
lät betala sin undervisning, saknade han aldrig
skolepiltar af rik eller förnäm börd.

I sina lärjungars öfverflödiga och lysande hem,
inhemtade han äfven den förfinade lefnadston, den
courtoisie d'un gentilhomme, hvilken småningom
präglade honom till en moddocka, till ett lion par-
fait. Den tidpunkt, då vår markis skötte sina stu¬
dier och nöjen, var också den briljantaste, den gla¬
daste, som nånsin inträffat i Abo. Excellensen von
Troil var här den fixstjerna, omkring hvilken stora
och små drabanter rörde sig. ”Har min herre sett
kungen”, var fordom den första fråga, som mötte
främlingen i Stockholm; ”har du sett någon af ba¬
ron Troils i dag”, var det ständiga tilltalet på dessa
tider i Åbo. Hofvet i Brinkala huset vid Stortor¬
get, var alltjemt belägradt likasom slottet i Stock¬
holm af besökande och ingen vecka under loppet
af vintrarna förflöt, om man icke af ljusskenet från
det finska hofvets praktfulla våning, kunde sluta
till middag, konsert, bal eller supé hos excellen¬
sens. Att blifva kallad till dessa féter medförde
alltid belåtenhet och förtjusning: ”öppna porten,
det är jag, det är kommerserådet sjelf, som spe-
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lat gropois hos excellensen Troil i afton”, var gub¬
ben Gestrins välbekanta uppmaning till sin port¬
vakt, och ryttmästar Lindcrantz försummade ej att
för excellensens hofmästare, negern Perella, bedyra:
ah, mon eher ami, je suis touché et charmé de

\ceite invitation; flera andra exempel att förtiga.
Med synnerlig favör uppträdde vår markis,

doftande af macassar och extrait de milles fleurs,
samt omsorgsfullt klädd efter friherre Boyes "ma-
gazin för konst, nyheter och moder”, i detta den
stora verldens hem och utkorade sköte. Men att

han derföre skulle försumma umgänget i de andra
beh talrika famijer, hvilka blifvit lockade att i ex¬

cellensglansen deltaga i de många lustbarheter Åbo
den tiden hade att erbjuda, får ingen tro och an¬

taga. Ofta beklagade han sig väl öfver de täta
bjudningarne och de skyldighetsvisiter, han till följe
bäraf hade att afbörda, men likväl voro de för ho-
aom kära och efterlängtade. ”Hos grefve Pipers
är allting riktigt klareradt och gjordt”, erfor jag
sn afton, då jag mötande vännen W. på Brahega-
tan frågade: ”hvadan och hvarthän?” ”Nu är jag
på väg, fortsatte han, till bergsrådet af Peterse'ns,
der jag hoppas, likasom hos öfverstlöjtnant Ehrn-
roths, 1‘å praktisera mina kort i visitlådorna, och
dutligen hamnar jag hos friherrinnan Klinkowström,
som har cercle i afton och der Axel Piper, Au¬
gust von Pfaler, Uno von Troil och jag stämt möte,
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för att utgöra den qvadrat, som enligt Mårten Strö- ■ a
mer skall ”inskrifvas i en gifven cirkel.” Det är s
kallt i afton, jag längtar efter vår friherrinnas pe- ■ t
tersburgska thé och hennes cirkels förtjusande blom- • a
mor. Au revoir hos gubben Hefaistos!”

Ljusen i Brinkala slocknade det ena efter det t e
andra, sedan den gamle gästfrie excellensen blifvit i j
nedsänkt i sina fäders grift i Westerås, och sam- - e

tidigt flyttade W., såsom lärare och guvernör för i §
grefvarne Piper och baronerne Cederström, till Tuo- • t
rela sätesgård i närheten af Åbo. Och det var der, j
i enkefru grefvinnan Hedvig Armfelts, född de la af
Gardie, älskvärda och af allmän högaktning om- r
fattade familjekrets, han i landtligt lugn fortsatte < 5
sina studier och det hofmannalif, hvarvid han små- j
ningom blifvit likasom sammanvuxen och hvilket1 li
numera med vanans makt, hade stereotypiserat J
honom; det var äfven der han hördes deklamera; g
egna öfversättningar af den klassiska skald, hvil- a
ken prisade: s

Gaudentem patrios findere sarculo t
Agros, attalicis conditionibus. ^

Någongång ännu skulle markisen, ehuru bo-i g
satt på landet, lemna såsom så ofta förut sin hjelp I5
och sitt biträde åt de fordna vännerna vid läro-i
sätet. Åtskilliga äldre kamrater åtföljde jultiden a'
år 1824 bröderne E., hvilka för alltid lemnade Åbo,: r
till Rungo gästgifveri för att der uttala de sista t)
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$

fskedsorden och töma det sista glaset för de re-
andes lyckliga framtid. I närheten af Tuorela
aöttes vi — jag var kantänka med såsom alltid —
f en spanmålsfora från Aminne. Vi skulle troli-
en i all stillhet passerat förbi densamma, om icke
n bonddräng hade företagit sig, att ifrån lasset
er han satt, med sin piske klatscha på oss i släde
fter släde. Stryk har i alla tider varit ”behållna

. åfvor” och en del ibland oss hade redan erhållit
in beskärda del häraf, då bondpisken träffade bro¬
ren Wallens, som åkte tillsamman med G. Den
3rre ung och hetlefrad rusade, oaktadt den sena-
es förmaningar, ögonblickligt ur släden, var i ett
u uppe på det lass angriparen körde, ryckte pi¬
ken ur hans hand och gaf den anfallande tillräck-
g minnesbeta för sitt beteende. Bönderne skyn-
ade under vedergällningen på lasset till gärdes-

, årdarne och beväpnade med derifrån afbruten stör,
nföllo de i sin tur Wallens och oss andra, de fle¬
te tafatta samt ovana i krig och örlig. Utgången
f striden hade säkerligen för oss blifvit bekym-
mde, om icke till vår lycka några äldre och så-
)m det tycktes i bondhopen aktade män, hade lyc-
ats att omsider afvärja hämnden.

Der stodo vi nu, med den ur mångfaldiga
ir blödande Wallens midtemellan oss, rådville om

skulle fortsätta vår väg eller vända tillbaka,
'å glimmade de begge vaxljusen från markisens
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kabinett och följande det vänligt inbjudande ske¬
net, voro vi snart församlade hos vår välvillige
gamla kund och ständigt pålitlige rådgifvare.

Sedan markisen med svamp aftvättat blodet
från Wallens’ illa tilltygade hufvud, framträdde en
lärd vän, vanligen kallad ”Arcanum dupplicatum”,
för att såsom nyssblifven medicinekandidat, enligt
vetenskapliga grunder, undersöka såren. Vi fingo
dervid till allmän uppbyggelse erfara, att dessa
voro hvad man kallar vulnera contusa, integumenta
capitis penetrantia, och icke borde förblandas med
vulnera incisa; den öfriga för oss såsom mysterisk
förekommande diagnosen har jag, oförlåtligt nog,
i tidernas längd bortglömt. Afhandlingen, som slu¬
tade med anförande om de remedier en mängd ce¬
lebra läkare, ifrån och med Hufeland till och med
Törngrén, Hvasser och Ursin i dylika casus an-
vändt, hade lyckligen erhållit sin punkt, då på
samma gång Wallens, ren och fullplåstrad, tac¬
kade den vänlige markisen, som utan allt biträde
af de gamle romares språk, nätt och skickligt, i-
hoplappat de blödande såren och nu för sista gån¬
gen bistått en länk i den kedja, hvarvid han i öf-
ver ett decennium varit med så många minnesvär¬
da företeelser fästad.

Stunderna blefvo allt färre, då vi härefter
fingo se skymten af vår älskade markis; men som
frånvaron är en förskönare, blef han ännu några
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kr, om möjligt, mera än förr uppskattad och ihåg-
rommen i de samqväm, der han förut varit sol
)ch stjerna, tilldess tidens ström tog honom små-
lingom i sin hvirfvel och flyttade hofmannen till en
if småstäderna i Österbotten, hvarest hans lott —

så olika mot hvad den hittills varit — blef, att
’i läsa känna nyaste moden” och att ”lugga barn
)å lankastermethoden”.
■

Här var det markisen i likhet med Geyers
tiking slog ”sin krona i kras”, för att sträfva åt
let allvarliga mål, hvartill han under lifvets olika
^exlingar, dock ständigt ansett sig kallad; här låg
let smycke, hvars glans så länge hade strålat i
let minnesgoda Åbo, krossadt i spillror, och här
stod det framtidslass redan förspändt, hvars tunga
£ods af honom skulle släpas uppför den branta
jacke, der den ena menniskan efter den andra
’stretar i besvär”; ty

”Lifvet är en uppförsbacke,
Sorgen är det lass man drar,
Oxen lik på krumböjd nacke
Deruppföre alla dar.
Ödet håller jemnt i tömmen,
Klatschar friskt och ymnigt på,
Fast — liksom en svamp i strömmen —

Lasset tyngre blir. Åh-hå!”
Mången vinter hade bredt sitt kalla täcke

öfver S:t Henrik och Brinkala, mången majsol be¬
lyst det ensamma dragonfältet, och mången frid-
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full graf i Skansen emottagit menniskostoft, då den
anspråkslöse skolläraren återvände till Åbo; denna
gång för att undergå pastoralexamen och derefter
invigas till predikoembetet.

Huru annorlunda nu än förr var ej allt från
det största till det minsta här gestaltadt! Muspels
söner — må hr Achre'n och den fria pressens brand¬
vakter, som

— ”ropa högt hvad klockan är,
Att lindra vårt besvär”,

förlåta mig uttrycket — hade härjat och förstört
den stad, der markisen engång spelat sin betydel¬
sefulla rol; sånggudinnornas tempel var förbytt till
en omnibus för verkens verksamhet, Brinkala till
Curia civitatis Aboensis, Surutoin till gator och
tomter, Schulténska byxorna till torg och så vi¬
dare undan för undan; ty såsnart något upphör i
tiden, finns det alltid något annat, hvilket träder
i stället. Sjelf hade W. upphört att vara gentil-
homme ä la cour och var i allt till pricka lik an¬
dra goda menniskor. Ypsilantikostymen, bomba-
sinsskorna samt capella di fra Diavolo hade för¬
svunnit och i dessas ställe sågs han iklädd en en¬
kel och flärdfri drägt och i större samqväm del¬
tog han nästan skygg och alltid allvarlig. — Det
rena och obefläckade hjertat hade dock förblifvit
oförändradt.

I den lilla kollation, W. en afton efter aflagd
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ixamea hade samlad hos sig, uppflammade hans
mgdoms fosforos för sista gången i vårhemmets,
let af ödet hårdt bepröfvade Abos ruiner. Glada
)ch sorgliga stunder har jag sedermera upplefvat;
nen af dem qvarstår ingen ljusare för min blick,
ngen ljufvare för min känsla än denna förtroliga
ifton, som blef den sista i lifvet, Puffen och hans
vjertevän delade i sina rika ungdomsminnens re-
lekterande ljus.

I dettas låga, som vid nedskrifvandet af fö¬
restående tidsbild, mildt och innerligt uppvärmt
nina domnade pulsar, sjunger jag till min förevi¬
gade markis:

”Du var mig kär från ungdomsdagar,
Då du var solen i mitt lif,
Och hän till dig min tanke jagar
Att finna frid från jordens kif.
Du var mig kär i fröjd och smärta,
Och fastän döden skilt oss här,
Du lefver än uti mitt hjerta
Och är mig kär — ja, ständigt kär.”



42

koralboken oet) katafornikm.

Det genus hvilket de naturkunnige kalla Jiomo
sapiens har, som hvar man vet, många species, e-
huru ibland dessa det ena efter det andra små¬

ningom utdör, på samma sätt, som alla vidunder
före och alla kuriositer efter syndafloden blifvit
och efterhand blifva utplånade från jordytan.

Här kan dock ieke någon dissertation rö¬
rande mastodonterna, ej heller någon hypothes om
urverldens reptilier komma i fråga — må sådant
oberördt af mig, förblifva i lärda hjernor — här
uppdukas endast en liten berättelse om tvenne af
det tvåbenta slägte, som ibland de gamle kallades
”fauner” och ”satyrer”, men af nutiden benämnas
”spefoglar”, ”tokhufvuden” och ”upptågsmakare.”

Ibland de unge män, som år 1810 erhöllo
den filosofiska lagerkransen intog Johan Anton Ap-
pelberg, såväl för sin lärdom som sitt ovanliga
snille ett lysande rum. För ernående af docentur
i någon vetenskapsgren — jag minnes numera ej
hvilken — fortsatte han några år ifrigt sina stu¬
dier i Åbo, då han af fattigdom och oförmåga att
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tänka och handla för kommande dagars behof, med
ens bytte om lefnadsbana, för att egna sig åt den
juridik, hvilken inhemtas vid domstolarne på lan¬
det. Sålunda för alltid skild ifrån universitetet,
skulle han snart blifvit förglömd i Åbo, om ej
hans ruskiga yttre menniska, som snart nog för¬
föll till liderlighet och cynism, understundom der
på gatorna uppenbarat sig i dammig rock, smut¬
sig nattkappa och snedgångna stöflar, och om man
icke af hans glasartade blick och ihåliga röst för¬
nummit, att han ännu kunde räknas till de lefvan-
des antal, ehuru för alltid förlorad för den finare
umgängeskretsen. Andra lärdomens lejon — ty
universiteterna framvisa äfven högdjur — hade re¬
dan intagit Appelbergs plats på parnassen, då ett
till Åbo hofrätt hemstäldt mål, rörande drengen
Matts Lundström från Huilu by i Lundo socken,
anklagad att af svartsjuka hafva mördat sin fäst¬
mö Maria Dansk, ådrog sig hofrättens ocb allmän
uppmärksamhet, för det ovanliga i uppställningen
samt det djupt rörande och romantiska i uppfatt¬
ningen, akten derom ådagalade. Lafontaines och
andra den tidens skribenters gråtmilda känslosvall
voro matta och intetsägande vid jemförelse med
Lundströms och Maria Dansks hjertlidanden. Att
den gamle och i de juridiska formerna styfnade
domaren på orten, assessor Wasenius, ej hade för¬
mått med så hänförande kolorit och så djuptgri-
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pande sanning beskrifva de menskliga passionerna,
var af allom kändt och intygadt, men hvems var
då den penna som deducerat den så mycket om¬
talade och med begärlighet lästa akten? — Jo,
det var Johan Anton Appelbergs!

Nu uppfattades de snilleblixtar, Appelberg
sände ut ifrån sin undangömda och obemärkta vrå
på tingsgårdarne, äfven med begärlighet i staden,
och vore jag en finsk ”Söndagsnisse" skulle jag i
likhet med den svenska, som för del närvarande
illustrerar sina spalter med biskop Fahlcrantzs
nog ofta öfverlästa infällen, kunna anföra kanske
lika många ögonblickets af Eusebius — ett namn
det Appelberg i ett gladt lag hade erhållit — men

jag skulle äfven då nödgas tillägga: ”bra karl,
men pimplar”, en sak hvarom hans samtid tyvärr
var öfvertygad och hans efterverld lätt kan gissa
sig till, och derföre undanhåller jag mina Euse-
biana såtillvida, att jag här har för afsigt att be¬
röra blott ett enda af de upptåg, hvartill min hjel-
te gaf anledningen.

Medan Appelberg sysslade ömsom i Masku
härad ömsom vid kämnersrätten i Åbo, blef mu¬
sikdirektören Nybergh utnämnd till orgelnist vid
Åbo domkyrka. Han var ett qvickhufvud, som

ofta, kanske för blindt, svängde satirens gissel,
men som det oaktadt gerna blef tåld i sällskaper
och ständigt tillochmed uppsökt i de sammankom-
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ster, der skämtet och glädjen skulle hafva ordet.
Vid någon sådan hade Eusebius-Appelberg gjort
Nyberghs bekantskap och dervid funnit ett särde¬
les behag i den senares, som lian kallade det, ”mjuka
och välsmorda munläder.” Följden häraf blef att
faunen och satyren under de första tiderna af de¬
ras umgänge oafbrutet uppsökte hvarannan, mun-
höggos och käbblade, allt till sin egen och sina
åhörares stora förnöjelse, och att man slutligen om
dem kunde säga såsom Runeberg om von Konow
och hans korpral:

”Den ena går alljemt, der den andra går.
Som kära vänner får man dem ofta se

Och nästan lika ofta så träta de.”

Deremot kunde man intet säga att ”lika ofta
så supa de”, ty Nybergh kunde aldrig förmås att
i detta afseende öfverskrida måttlighetens gränsor.

Sedan Appelberg gjort flera fruktlösa försök
att inleda kamraten på den fuktiga och slippriga
väg, han sjelf framraglade mot sitt lefnadsmål, och
sedan det intima umgänget dessutom i följd af nå¬
got puts eller någon impertinens från Kyberghs
sida för en tid blifvit afbrutet och såsom man

tyckte betydligt afsvalnat, fann Nybergh en sön¬
dag, då han skulle slå an introduktionen till sven¬
ska högmessan, några, såsom det förekom honom,
misstänkta rader, tillkluddade på permen till den
framför honom liggande koralboken. Efter slu-
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tadt spel upptäckte han, tätt under sitt namn på
ifrågavarande perm, följande vers:

”Koppärrig panna, näsa och kind,
Blekguler hy och rinnande öga,
Vacker figur, fast kantig och vind,
Trampar och spelar sin visa, den höga,
Nybergh — en annan kung David helt visst!
Ty för hans toner hin håle ger vika,
Menniskor fly, högt ropa och skrika:
Fy, sådan eländig kakofonist!”
Författaren häraf igenkändes lätt af den smä¬

dade, som dock ej nämnde något härom hvarken
för pasquillanten, ”den påhängsne ludimagistern”,
eller för någon annan, men väl liksom Martha gömde
allt i sitt hjerta, tänkande: ”Münchausen, Münc-
hausen, detta skall du ta mig fan icke hafva gjort
för intet!”

Allt var emellertid en längre tid lugnt och
stilla, koralboken således glömd och intet förspor¬
des om någon misshällighet emellan de begge
vännerna. Vintern hade i ro gått förbi, maj löf-
vade sina lindar, lärkan slog i skyn och de fem¬
hundra äppelträden stodo i full blom i Surutoin.
Här sutto vid ett bord i källarsalen i full förtro¬
lighet de länge åtskilda bröderna, utbytande skämt
och qvickheter med hvarannan, ty ”Herodes och
Pilatus voro vänner” och de för en tid brustna
banden tycktes åter vara om möjligt fastare än
förut sammanknutna. Tidigare än vanligt uppbröt
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ikväl Nybergh, föregifvande plötsligt påkommet
llamående, Appelberg deremot stannade qvar till
ångt inpå natten. Då han slutligen styf i lederna
ich osäker i sin gång skulle ”lunka så småning-
im” till sitt hem och ifrån den vanliga vrån leta
ram ”kataforniken” eller den grofva enpåk, som
tändigt var ett troget stöd åt sin stapplande her-
e, var densamma icke mera der tillfinnandes och
>aktadt allt det larm, hvilket med anledning här-
if gjordes ibland betjeningen på stället, var och
Örblef kataforniken spårlöst försvunnen.

Dyster och nedslagen gick Appelberg hem
>ch den påföljande dagen medföre ingen lisa i hans
>etryck ta själ; men hvem målar hans förtjusning
lå han, som redan för alltid sagt ett ömt farväl
it sitt kära vademecum, på aftonen återfann den
ilskade rymmaren i samma vrå, der densamma
■öregående natt hade blifvit saknad. Med varm
cänsla tryckte han sitt säkra stöd förnyade gån¬
ger till sitt hjerta och med hänförelse meddelade
lan de öfriga källarkunderna återseendets ljufva
röjder. 1 glädjen häröfver kunde man icke un-
lerlåta att brygga på en bit, då beklagligtvis en
if de närvarande, klarsyntare än Appelberg fann
itt något var skrifvet på käppens yta och utan
itt hafva en aning om innehållet deraf med hög
röst uppläste:

'Jag tillhör en man,
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Försupen är han
Och kommen till korta,
Ty vettet är borta.
Bland fåniga bröder
Jag dock honom trogen
Ledsagar och stöder
Från rännstenars sköten
Till smågubbars möten
På — krogen.”

Vid åhörandet häraf stod Appelberg häpen
och liksom förstelnad. Hans anlete mörknade och
de stora talgiga Ögonen sprutade eldslågor, grym¬
ma och förfärliga i åminnelse. Länge förblef han
sluten, tyst och stum; men omsider vaknade han
ur de på en förskräcklig hämnd rufvande tankar¬
na och våldsamt skakande sin påk röt han fram
ett ”Nybergh, Nybergh!” hvilket af eclio fortplanta¬
des från äppelträd till äppelträd derute i trädgår¬
den och från klyfta till klyfta i bergen invid ho-
rizonten, tilldess det slutligen bortdog i tysta suc¬
kar ibland uthusen på Heikkilä kungsgård och i
”Sista styfverns” mot stranden sqvalpande böljor.

Också dröjde det ej länge härefter innan en

förmiddag, då Nybergh sprang på sina vanliga mu¬
siktimmar, han hejdades i sitt lopp af tvenne stads-
betjenter, som på dragande kall och embetes väg¬
nar tillställde honom stämning, att för lastelig och
smädlig skrift stånda filos, magister J. A. Appel¬
berg till svars vid kämnersrätten i Åbo, hvarjemte
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varanden erinrades om hvad lag stadgar rörande
erfallolöst uteblifvande från rätten.

Underrättelsen härom löpte fram som en far-
ld och otåligt afbidades den märkvärdiga dag,
å två så välbekanta och på spetsfundigheter så
ikt utrustade förmågor skulle pro et contra upp-
räda. inför domstolsskranket. Härtill kom att do-
laren var en man, hvilken aldrig förderfvade en
od sak; utan tvertom ständigt befanns redobo¬
en att deltaga i skämt och ordlekar, om också
en prägel, hvarmed hans personlighet till sitt yttre
ar stämplad, utvisade flegmatiskt lugn i sin hög-
ta potens. Ingen under då, att redan några tim-
rnr innan rättegångens början det prydliga rum
det gamla rådhuset, der ifrån väggarne framfar -

a kungars och landshöfdingars porträtter nedblic-
ade och der kämnersrättens sessioner den tiden
lefvo hållna, fylldes med en talrik skara auskul-
mter af alla åldrar och stånd, den der infunnit
ig för att afhöra hvad komma skulle.

Sedan ordföranden och herrar kämnerer —

renne då likasom i närvarande stund in juridicis
j alltför djupt inträngda män — intagit sina plät¬
er på de skinnklädda högkarmade stolarne vid
ordets öfversta ända och ordföranden äskat kä-

omålets andragande, uppläste Appelberg ett pa-
torale, författadt i franska akademins pompösa
ersform och behandlande den vänskap Orest och

4
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Pylad hade svurit hvarannan och huru ödets gu- ■
dinna för en tid afklippt de trådar, hvarmed de
varit sammanfogade, tilldess de slutligen i döden i
blifvit återförenade. På samma sätt hade Nybergh i
och Appelberg genom brorskål och trefaldig kyss ■
varit ihoplänkade, en längre tid plägat ett förtro- ■

ligt umgänge och i allt broderligt delat ljuft och i
ledt. Nu hade tyvärr Belzebub farit i svinahjor- ■

den, der uppsökt Nybergh och gjort honom besatt 1
af otillbörligt rimsnideri, hvarmed han i närvaran- ■

de stund vore mer än förlåtligt bekajad; i stöd
hvaraf Appelberg, som en längre tid med fromt
tålamod fördragit Nyberghs besatta och ursinniga
beteenden, anhöll att den senares sinnesförfattning .

måtte af läkare undersökas, hvarefter Appelberg .

ville utlåta sig huruvida han skulle yrka att pa¬
tienten borde till Själö hospital förpassas eller stå
till ansvars för den nidskrift, corpus delicti, som
nu företeddes domstolen, närmare utvisade.

”Hvad har direktör Nybergh att anföra emot
käromålet”, frågade domaren, sedan Appelberg slu¬
tat sitt vältaliga och mästerligt utförda anförande,
hvilket det varit mig omöjligt att numera orda¬
grannt återgifva.

Nybergh hostade par gånger och svarade:
”Mig blir det svårt inför rätta att sjunga,
Rimma jag kan ej och styf är min tunga!
Häpen min själ; ty jag rädes för bålet,
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Bilan och repet. — Hvad dock käromålet
Yrkar och påstår är osanning bara,
Den vännen Appelberg väl kunnat spara.
Aldrig med honom jag varit i klister
Kunde jag sådant? — Han är ju magister!
Vittnen bastanta ett dussin, ja flera,
Ber jag ödmjukast i sak få prestera.”
Med anledning häraf och sedan parterna ”sti-

t ut”, såsom det heter, tog målet en veckas upp-
:of, hvilket för de ånyo inkallade afsades med
rständigande för svaranden att då fullgöra den
»eropade bevisningen om sin oskuld.

Dagen, då den märkvärdiga rättegången skul-
slutföljas, randades och tilloppet af åhörare var

jrt, kanske tillochmed större än förra gången,
förmaket bjödo parterna hvarannan snus, vakt-
istaren lijelpte af ordförandens samt herrar käm-
rers öfverplagg och det ena vittnet efter det an-

a trängdes i trapporna. Ändtligen ringde kloc-
n derinne, dörrarne till sessionsrummet slogos
p och med hög röst inkallade vaktmästaren:
los. magister Appelberg och musikdirektör Ny-
rgh.”

Sedan hvad förut i sak passerat blifvit upp-
>t, tillspordes Nybergh om han vore beredd att
nom ojäfviga personers vittnesmål styrka sin o-
uld i hvad mot honom blifvit angifvit, och då
n härtill bejakat, inkaliades direktör Nyberghs
ntliga vittnen.
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Nu inträdde en procession af tolf till femton i
mer eller mindre haltande män, hvilken lik svall¬
vågorna efter en storm på hafvet, böljade fram i
till domarebordet. Anblicken häraf var så genom¬

gripande effektfull, att ehuru orätt än det ur mo- •
ralisk synpunkt må vara, att bele menskliga miss¬
öden, kunde den alvarsammaste ej tillbakahålla sitt l
åtlöje, och sjelfva Appelberg var nära att kikna *
af tillbakahållet skratt. Man tänke sig endast t
den långa, öfverallt lika vanlottade raden, anförd 1
af de haltande celebriteterna landskanslisten Lyd- ■

man nu gentil såsom alltid med finkrusadt krås
och magister Heldaan i sin längs golfvet släpan- ■
de grå surtout, oeh man kan förlåta att ett feno- ■
men likt detta framkallade allt annat, utom ve¬

modets tårar.
Af de vittnesförhör, som härefter företogos,

utreddes att ingen enda af de närvarande hade :
den ringaste kännedom oin den sak, hvaröfver de :
voro kallade att vittnä och Nyberghs oskuld var i
nu lika litet ådagalagd, som vid rättegångens bör- ■

jan. Redan förspordes att personer funnos, hvil- •
ka den ifrågavarande aftonen sett Nybergh smyga i
sig bort med den omtvistade käppen och allt an- •

tydde triumf för Appelberg, då denne, mirabile i
dictu, steg fram och förklarade att om också vitt- ■
nesmålen till en del varit haltande hade han dock ;

blifvit fullkomligt öfvertygad om sin motparts o- -
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irmåga att kunna skada någon annan än sig sjelf-
jan, med anledning hvaraf Appelberg anhöll att
S, återtaga sitt käromål, räckande fridens oliv åt
|n broder ”med hvilken han aldrig bordt blifva
sams.”

Vänskapen förblef härefter ständigt orub-
ad emellan begge parterna tilldess de af döden
>r alltid åtskildes. Nybergh hade begifvit sig till
’yskland, der han i några år studerade harmoni
ch glömmande allt annat endast lefde i musik,
.ppelberg fortsatte här hemma sin oordentliga lef-
ladsbana, merochmer närmande sig slutet deraf.
!n kall och ruskig höstdag befanns han klädd i
rack, men utan underkläder, vandrande utmed
mdsvägen i närheten af Rungo gästgifvargård. Här
åträflfades han af länsmannen i Piikkis, blef gri¬
en och såsom okänd och kringstrykande förpas-
id till Åbo slottshäkte. Förkyld och utsvulten
isjuknade han häftigt straxt efter det han beträdt
tt fängelse och dog der påföljande dag. Att han
sista stund tänkt på sin vän intygas af följande:

”Testamentarisk disposition:
Ändan kröner verket! Jag, som hela mitt lif

ott i kyffen och krogar dör — märk noga — i
tt slott! All min qvarlåtenskap — min käpp, be-
ämnd ”kataforniken” — testamenterar och öfver-
iter jag till min efterlefvande vän och trätobro-
er musikdirektören J. Nybergh, som af de runor
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han propria manu på densamma inristat, skall på
minna sig den gamle stackaren

J, A. Appelberg.”
Snart värmd af det eviga ljuset.
Och vårdad för sällare tider,
Står kroppen förskönad ur gruset
Och mera ej dör eller lider.”
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3Tilla IjciT Collait.

”Kommer min herre från expositionen?” till-
alade mig en konstkännare, som jag nyssvikne
ommar mötte på möljan, der ångfartygen lossa
ch lasta.

”Nej, jag kommer från kapten Collan och
ians naturskönt belägna Raustvuori”, blef mitt upp-

iktiga och sanningsenliga svar.
"Mjuka tjenare! Har hvarken äran känna

apten Collan eller några naturskönheter. Känner
ch studerar endast konsten, den ärbara och an-

tändiga nemligen, ty jag fördömer och föraktar
varje i konst naket otyg. — Ursäkta emellertid
lisstaget!"

Man glömmer mycket och lätt här i verl-
en: man glömmer vänskap och kärlek, glädje
ch sorg och snart förgätna hvila i sina kamrar
Ila de, som före oss ingått i evigheten; men att
en treflige kapten Collan, älskad och känd af
ela det resande Europa och ”litet till”, skulle
nnu lifslefvande och sedan han knappt nedlagt
in treudd, blifva en okänd storhet i grannskapet
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1 af den ort, der han fällt ankaret för sina återstå- j
B ende dagar, derom hade jag aldrig kunnat dröm-
I ma och lika litet ana. Den store konstkännaren

I var derföre allaredan försvunnen från min närhet,
I då jag något hemtade mig från den öfverraskning,
I hvari jag blifvit försatt genom hans förnäma o-
B kunnighet och ännu innan jag besteg min bonings
I tröskel, derborta i Bethlehem, stadgades hos mig
|j det beslut att i mina ”tidsbilder” med något smått
9 uppfriska minnet af vår ångfartygsflottas veteran
I ibland befälet och beherrskaren af alla obebodda
I öar i Östersjön och Finska viken eller min gamle j
| käre akademikamrat, fordom i Apollo kallad ”lilla
I herr Collan.”
i Jag satt vårtiden 1824 en förmiddag hos
I vännen Gabriel Wegelius Pelkolensis, som då för
i tiden studerade Kiesewetters logik, fördjupad i sam-
I tal om reglorne för tänkande och vetande i all-
B mänhet och hade nyss börjat indela de menskliga
i begreppen efter den method salig professor Palan-
I der i lifstiden funnit för godt att antaga och ifrån
I kathedern promulgera, då Wegelii uppasserska, en
I bedagad madam, såsom ett stormväder kom inlö-
I pande och med af glädje strålande anlete skyn-
1 dade sig att innan någon annan få förkunna:
I ”Nå, vet herrn hvad? Som lilla herr Collan
I har blifvit student!”

I Då ingendera af oss icke förrän nu hört om-
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«talas ifrågavarande lilla herre, var det med full-
akomlig liknöjdhet vi emottogo den i gummans tycke
vigtiga underrättelsen, hvarföre äfven Wegelius
hade den oartighet att med häftighet utfara:

”Tig, gumma, vi ha annat att tänka på!
”Ahå, hör man på bara”, utbröt ovädret, ”jag

' säger ingenting, men det säger jag, att nog kan
< lilla herr Collan bli lika god magister som herrn
lockså. Har han kanske ieke redan fått kommis¬

sion — eller hvad de kalla det — och blifvit in¬
formator hos löjtnant Schauman i Töfsala och sanna
mina ord nog blir han karl och det hela dagen,
kanske tillochmed bättre än mången annan, som
nu läser sin lexa för magister Puff.”

Att sjöformansenkan ”Ollongrenskan” icke pra¬
tade i vädret som man säger, fick jag kort tid
derefter erfara, åtminstone att mod och beslutsam¬
het icke fattades den nybakade akademiska med¬
borgaren. En afton nemligen, då jag var på hem¬
väg, hördes nära intill den såkallade ”studentgro¬
pen” ett ovanligt larmande, förenadt med det hög¬
ljudda ropet: ”studenter!” Jag hade redan mött en
och annan på flykt stadd lärd kujon, lemnande
sina kamrater i sticket, hvaraf tydligen kunde för¬
nimmas att underbalans var på studenternas sida,
då en liten knubbig skepnad, som en pil ilade förbi
mig till stridens brokiga hvimmel och jag, jemte
några andra bispringare, hade knappt anländt till
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tummelplatsen, innan den lille okände med kraf¬
tiga och välrigtade slag drifvit herrar munsiörer
på formlig reträtt och befriat de mörbultade kam¬
raterna, hvilka befunnos till det mesta vara kle-
miga mors- och adelsgrisar, välbevandrade i sa¬

longer och budoarer, men tafatta och modfällda i
kämpalekar.

Hvem blef nu känd och hyllad om icke be¬
friaren lilla herr Collan och hvem om icke han
betackades hos gubben Buonarotti, der vi omsider
alla voro samlade vid glasens klang i skön och
broderlig förening.

Efter några års med ”berömvärd flit” bedrif-
na studier uttog Collan, ”ledsen vid allt det pe¬
dantiska gräl i höglärda hjernor regerar”, sina a-
kademiska vittnesbörd, för att egna sin framtid åt
det raska sjömannalif, hvartill han ifrån begynnel¬
sen var likasom klippt och skuren. I detta af-
seende begaf han sig om sommaren 1827 till Stock¬
holm, tog derstädes hyra på kofferdifartyg och ”for
vida som jagande falk”, än under tropikernas och
än under polernas sol, tilldess han, efter treårig
seglats 1830 återvände till Åbo, för att i sitt gamla
hem inhemta navigationens theoretiska läror. Så¬
som styrman seglade han, efter aflagd examen,
från olika finska hamnar intill 1833, då han i
Björneborg emottog befälet på skeppet ”Josefina.”
Tre år härefter och sedan han genom köp erhål-
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lit del i briggen ”Oden” från Åbo blef Collan på
atresan härifrån skeppsbruten på engelska kusten
vid Litle Holland Beatsh i mynningen af Them-
äen. Hemkommen från denna olycksfärd, lät han
ej motgången afskräcka sig att 1837 öfvertaga
kommandot på skeppet ”Dido” från Björneborg, det
han förde intill 1843, då han kallades till befäl-
hafvare först på ångfartyget ”Solide” och några år
sednare på ångaren ”Furst Mensehikotf.” — Från
denna tid räknar han sin namnkunnighet och sina
många bekantskaper.

Hvad är det ej allt en ångbåtskapten skall
vara och icke vara? Många voro visserligen korp¬
ral Mollbergs bestyr vid begrafningen på Wismar,
men de hade dock en öfvergång och ett slut, då
deremot de sysslanden och åligganden som fallit
på ångbåtskaptenernes lott fortsättas utan ända i
oafbruten kedja, så länge de enhvar kommendera
sin förande skuta. Dessa enahanda frågor om vind,
väderlek och kurs, om farten beräknad i knutar,
om framkomst till destinationsort, om namnen på
de ställen och vatten man passerar, om benämnin-
garne på hvarje tågända och maskindel, om den
diet man bör föra, om bot för sjösjuka jemte flere
andra af samma vigt och betydelse, måste kapte¬
nerna dagligen på det mest intagande, artiga och
vänliga sätt besvara, ty att någon enda gång visa
sig surmulna eller besvärade af frågornas storm-
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löpning, skulle stämpla dem såsom råa och obe-
lefvade sjögastar, hvilka man i framtiden ville ef¬
ter all förmåga undfly. ”Att se gul ut” duger så¬
ledes allraminst för ångbåtsskeppare.

Nej, rödkindade och leende måste de vara
och i allt likna kapten Collan, såsom då han stod
skinande och förnöjd i piquevest och kort bonjour
på sin kommandobrygga. Ensamt denna anblick
ingaf hans passagerare trygghet för lif och egen¬
dom, oberäknadt det glada skämt samt de många
historier, hvarmed han undfägnade den manliga
och den kurtoasi, hvarmed han uppvaktade den
qvinliga befolkningen ombord. Den uppmärksam¬
het han i öfrigt i stort och i smått utvecklade var

anmärkningsvärd och man påstod icke utan skäl
att han hade erhållit denna förmåga i arf och te¬
stamente af gamla Argus. Äfven Poseidon hade
begåfvat honom med många nyttiga lärdomax-, vän-
skapsprof samt dygder, och att han städse var om¬
huldad af ”delfiner, sefirer och Paphos hela makt”
behöfver här ej tilläggas.

Den ordning, som från det största till det
minsta herrskade på ”Solide” och ”Furst Menschi-
koff”, var en naturlig följd af denna uppmärksam¬
het. Men för att iakttaga ordning fordras i främ¬
sta rummet stränghet. Hvilka åtgärder Collan be¬
gagnade att hålla sin besättning i spatsergång äro
mig obekanta, svordomar och skrik var det åt-
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minstone icke; ty kommando och manöver gingo
ständigt obemärkta och i allsköns stillhet förbi och
icke en enda gång stördes det angenäma lugnet
ens af snäsor åt sjöfolket. Att deremot ibland de
mångtaliga och med olika lynnen utrustade passa¬
gerarena kunna tillämpa ångfartygsreglorna i allt
sitt vördnadsbjudande allvar, var ett kinkigare pro¬
blem — från en blå himmel väntar man vanligen
åskknallar — hvilket dock af Collan alltid blef löst
till de fridsammas och stillas i landena stora be¬
låtenhet. Vid sådana tillfällen hjelpte det icke reg-
lornas öfverträdare att säga: ”ich bin Graf und Ge¬
neral!” ty det snabba skämtsamma svaret: ”och
jag är kapten, hvilket här betyder vida mer än
jordklotets alla grefvar och generaler tillsamman-
tagna”, uteblef icke från den oförskräckte befäl-
hafvaren. Ville någon det oaktadt med hot och
pock fortsätta förbiseendet af fartygets lagar, kunde
han vara förvissad om löftet att blifva förd till ”en
obebodd ö”, hvilket vanligen åtföljdes af ”stopp ma¬
skin” och befallning om jullens nedfällande. Denna
oåterkalleliga dom blef mig veterligt dock icke mer-
än en enda gång satt i grym verkställighet, då en
profryttare med full bröstficka, men tom hjerna,
omöjligen ville afstå från det otillständiga uppfö¬
rande han, efter föregående dels vänliga dels all¬
varsamma påminnelser, hade tillåtet sig emot ak¬
tade, ehuru för honom obekanta fruntimmer. Un-
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der allmänna bifallsyttringar och fröjdebetygelser
nedfirades den snopna fridstöraren med sitt pick
och pack i båten och landsattes — på en obebodd
ö, menar man väl — nej denna gång var det på
det välbefolkade Furusunds tullbrygga.

Att förpassa damer till obebodda öar, gick
ej an för en så ridderlig man som kapten Collan.
Huruledes han, vid tillfällen då det täcka könet
visade eller förebar okunnighet, om hvad resande
hafva att iakttaga, visste att upprätthålla ordning
och skick, derom må följande tilldragelse ådaga¬
lägga.

Nattens skuggor började småningom skingras ;
af den gryende dagen, gatorna voro folktoma i det
i sömnens armar försänkta Helsingfors, hahnegäll
uppstämdes här och der i staden, några brand-
vaktsgubbar gäspade på en bodtrappa och ”Furst
Menschikoff” eldade i hamnen. Efterhand utveck¬
lades den tafla, hvilken vanligen framstår för ögat
vid ångfartygens afgång. Det sista af lasten in¬
togs, och nu följde koffertar, kappsäckar och res¬
väskor af alla möjliga slag och kalibrar. Den ena
droskan efter den andra framrullade med passage¬
rare, och vänner och bekanta räckte i afskedsstun-
den hvarandra mun och hand. Lull, lull! hvad
kan det vara deder begge kånka med? — Guld
och purpur lysa besatt grant; ”det måste vara thro¬
nen från kejserliga palatset” hördes någon yttra,
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ge rum, ge rum vid roddartrappan!” Den som
lärmare tog i skärskådande underverket fann dock
mart i detsamma helt enkelt en rikt förgylld länd-
stol, beklädd med rödt sammet och föröfrigt ut-
myckad med silkesfransar och gallerverk både

här och der. En turkisk matta utbreddes på ak-
erdäck och på den ställdes den rara fåtöljen —
:ill hvilket ändamål, derom skulle verlden tillsvi¬
dare blifva i orolig okunnighet. — Hvisselpipan
ät tre gånger höra afgångssignalen, maschin sat¬
tes i gång, stad och fästning neddöko småningom

vågen och alla som hittills vakat kröpo, såsom
iet heter på sjömansspråket, ”till kojs.”

Det första föremål som påföljande dag mötte
våra blickar sedan vi lemnat sömnens läger var
iter den underbara stolen, som i solskenet spridde
sina strålar från akter till för. Den bar nu i sitt
sköte en bedagad dam, klädd i kulört siden och
påhängd flere dyrbara schavlar. Hon var omgif-
ren af tvenne yngre personer, en herre i de inta¬
gande slyngelåren och en blyg tärna, hvilken tid-
tals blåste väldiga rökmoln från sin med särdeles
behag manierade cigarr.

”Det der måste vara något mycket förnämnt”
pttrade jag vid åsynen af denna grupp till kapte¬
nen, ”ty den gumman sitter, att säga sanningen,
eke i gräset.”

”Så är det också”, svarade Collan, ”gammal
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familj, fast vapnet är nytt! — Det är ej första
gången hon reser med mig och intet blir det den
sista. Svårt är det emellertid att få ut styfrarna
af den allranådigaste damen; ty som hon är myc¬
ket rik och mycket snål, fordras mycken bestämd¬
het och mycket krus från min sida, samt bråk,
krångel och understundom otidigheter från hennes,
innan de lossa. Tålamod blott och de vanliga tra¬
kasserierna skola ej heller nu utebli, emedan jag
åter har en gås oplockad med henne. Om det
roar bror att erfara sanningen af hvad jag sagt,
så skänk oss för några ögonblick sin uppmärk¬
samhet.”

”Tillåt mig, madame la comtesse”, började
Collan, med läspande fransysk tunga och vändan¬
de sig med sirlig bugning till föremålet för mina
betraktelser, ”att göra er uppmärksam på en ba¬
gatell,. som är ovilkorligt nödvändig för hvarje
passagerare att rätta sig efter.”

”Hvad kan det vara, om jag får fråga?” gen-
mälte grefvinnan.

”Ni har biljetter för unga herrskapet på för¬
däck och som de i stället befinna sig på akter¬
däck, vågar jag besvära er med påminnelse om
erläggande antingen af den obetydliga differensen
i priserna för dessa platser eller i vidrigt fall, att
fröken med sin herr bror behagade göra en liten
promenad till fartygets fördäck.”
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”Kan det vara ert allvar, min herre, att an¬
isa mina barn sällskap af matroser och dome¬
tiker ?”

:,Lika litet som det kan vara ert, madame,
tt icke uppfylla den billiga begäran jag haft äran
tt på mitt rederis vägnar med största aktning
ch vördnad framföra.”

”Ni är envis och odräglig nu såsom alltid! —

!e der, håll till godo den stora summan!”
Med dessa ord öfverräckte den nådiga gref-

innan en sedel åt den enträgne kaptenen och da-
ens querelle var sålunda lyckligen afslutad.

Fortsättning följer, heter det i tidningarna,
ch på vårt ångfartyg blef förhållandet enahanda.
Eftermiddagen hade i ro och sämja blifvit tillryg-

s®! ;alagd, då mot aftonen åska och regn jagade un-
erdäckspassagerarene ned i salongerna och familj-
yttorna. Vid en treflig brasa och några buteljer

4 tvald punsch undfägnade kaptenen oss med hvar-
ehanda berättelser från sin akademiska bana el-
r de dagar han alltid med varm förkärlek på-

ainner sig; tiden gick raskt undan och ingen af
tänkte på de beklagansvärda reskamraterna

töj leruppe på däcket — ja, vi voro till den grad
ipprvmde af välbetinnade, så att vi tillochmed för¬
glömde herrskapet af den gyllene stolen med un-
lerlydande matta, som i de stunder vi, omedvetna
if ovädrets alla fasor, förtroligt glammade med

5
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hvarandra, måhända genomblötta och stelfrusna ut¬
ropade med Lidner:

”1 en så ryslig natt, bör blott de döda vakal''
Att emellertid ingen nöd gått på vår höga

familj fingo vi snart nog erfara. Grefvinnan och
dess afkomma hade nemligen vid ovädrets annal¬
kande hamnat i fruntimmerssalongen oeh der sans
ceremonie inqvarterat sig. För kaptenen gällde del
således åter att erhålla förhöjd afgift för de så¬
lunda inkräktade platserna. Påföljande morgon ef¬
ter en ödmjuk reverens började han:

”Huru har min nådiga grefvinna sofvit denna
förskräckliga natt?”

”Rätt väl! — Ni har det temligen komfor-l
tabelt der nere.”

”Det gläder mig obeskrifligt, ty då är jag äf-
ven förvissad att ni gerna skall liqvidera platserna
under däck.”

”Är ni åter framme med edra impertinenser
min herre! Lemna mig på ögonblicket och våga
ej att vidare beröra ett ämne, som ni borde veta
att jag på det högsta detesterar.”

”Jag skulle oändligt gerna efterkomma er

befallning, om jag icke såsom befälhafvare vorec
bunden att i allt se fartygets bästa till godo.”

”Försäkringarne derom kan ni spara för mob-t
ben, som troligen är lättskrämdare än jag. Dett
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ver hvad jag redan betalt.”

”Tillåt att jag tviflar derpå.”
”Hvad vill ni väl göra i händelse jag vid-

!1 blir mitt engång uttalade beslut,”
”Intet annat än vid framkomsten till Peters-

burg qvarhålla den allraminsta af edra kappsäc¬
kar, Hvad deri förvaras öfverstiger mångdubbelt

'

den lilla summa, som för det närvarande utgör
'

trätofrö emellan tvenne annars i allt sympatise¬
rande själar.”

Grefvinnan fann nu för godt att ombyta ton
och uppförande. Med en blick, som troligen i

' fordna dagar varit förtjusande och med ord, flö¬
dande af skämt och välvilja, ville hon besegra sin

• motståndare; men då ej heller dessa medel med¬
ii förde någon ändring i den oböjlige kaptenens en¬

gång fattade beslut tog hon slutligen sin tillflygt
till böner och tårar.

I "Je suis touché de vos larmes", bedyrade
jj Collan ”och jag skulle gerna, så fattig jag än är,

vilja af egna medel erlägga de några rubel, hvar-
om vi tvista, men då jag vet att ni är rik och
att efterlåtenhet i närvarande fall skulle tagas mig
till last och betraktas såsom om jag vikit från

. pligtens fordringar blott för mitt lättrörda hjertas
ft ömmare känslor, nödgas jag — ehuru ondt det
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gör mig — vidblifva hvad jag haft äran att yrka o
och påstå.” n

Grefvinnan var besegrad och liqvid uppgjor¬
des utan vidare invändningar.

Uppträden af enahanda art med det nyss¬
nämnda plägade Collan benämna frispektakel.” Sjelf
var han då den ”Klisterkalle” — så kallades af¬
fischören fordomdags i Abo — hvilken på förhand
underrättade fartygets publik om den pjes, som
skulle gifvas och om de personer, som deri komme
att visa sig. För egen del förbehöll han sig all¬
tid den ädle faderns eller den gode onkelns parti,
som ställande allt till rätta i sista akten meren-

dels skördar ett välförtjent bifall och en odelad
belåtenhet.

Stundom begagnade han sig äfven af ”nytti¬
ga lögners utspridande”, eller då han märkte att
han ostraffadt och utan att skada någon kunde
dermed roa sina passagerare. En båk syntes t.
ex. vid horizonten: ”Hvad är det der för ett torn?”

frågade en herre med enfaldens prägel på sitt
anlete.

”Das ist eine katholische Kirche”, blef det
allvarligt och säkert uttalade svaret.

”Men huru skall jag förstå att man bygger
kyrkor så god t som midt i öppna hafvet?”

”Ingenting är lättare förklaradt, isynnerhet
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)m man aldrig så litet känner de lutherska fen-
|iomanernas intolerans och förföljelser”.

”Nun verstehe ich”, inföll den frågande, som
Ibmedelbart härefter i sin journal antecknade den
[catholska kyrkan på en obebodd ö i finska viken,
ernte ett anathema öfver de lutherska fennoma-
lerna.

De krämpor som vanligen besvära bepröfva-
le sjöbussar började att tid efter annan anfäkta
len hela sitt föregående lif kärnfriska Collan. Ofta

tefanns han nedslagen och trumpen; inga student-istorier och än mindre några minnen från ocea¬
nen lifvade den fordom muntra och glada gossen.
I)et var förbi med honom, sade man, och i och
ned detsamma infunno sig rådgifvare, undergörare

l)ch läkare af alla möjliga slag. Då emellertid
|lessa dagligen ökades, ledsnade Collan omsider

id deras klokskap och förkunnade derföre inför
;! | illopather, homöopather och hydropather att han

;j hade någon tillit till deras funderingar, ”ty her-
l arna böra veta” så tydde orden, ”att jag är Mor-

• I 'isonpillist, och att J. W. Lillja är min läkare,
lian och ingen annan.”

Antingen det var de helsosamma pillerna el-
er längtan att sedan han, likasom Eskola-Kuppen
hlifvit ”nog kammal, förmöken och riker” samt
|.rött att ”med kutan till Tockholmi vantra”, komma
ill ro på ålderdomen, nog af, en dag förkunnade
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ryktet att kapten Collan var ägare at' det vackra
Raustvuori i skärgården nära intill Åbo, sedan han
kort förut hade till allmän afsaknad nedlagt sitt
mångåriga befäl på ”Furst Menschikoflf.”

Detta inträffade omedelbart efter det Collan,
”näst Gud förande sitt skepp Furst Menschikofl”
för sista gången lemnade linien S:t Petersburg—
Stockholm. Öfverallt täflade man att uttrycka den !
saknad man härvid kände och öfverallt egnades j
skålar, tal och verser åt den bortgående. I Stock¬
holm, Reval och Åbo öfverlemnades derjemte dyr¬
bara vedermälen af aktning och erkänsla. Vid den
afskedsmåltid, som på sistnämnde ställe gafs i so-
cietetshuset, emottog Collan af ångfartygsbolaget
ett par konstrikt utarbetade större kandelabrer af j
silfver, hvilka voro åtföljda af ett qväde, förfat-
tadt af den Jovial, stadstjenare och poet, som gör
visor om mångt och mycket i Abo. Det ifråga¬
varande kan sjungas på salig Lithanders melodi till j
den gamla studentsången och lyder som följer:

”Student, om du det namnet värd
Vill klinga med oss alla”,
Så minns den tid då du var lärd,
I tanken återkalla:

Carcer, kollegier, katheder och bänk,
Hvarje rektor, professor, magister,
Hvarje kamrat, livarje vänskapens länk,
Alla vishetens lekar och tvister.
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Tänk sedan huru varmt din håg
Till andra banor trängde:
Bakom din rygg snart Aura låg*,
Du templets portar stängde
Och på det dansande, stormande haf,
Långt bort ifrån lärda borickor,
Höjdes din treudd, din sjömannaglaf
Ibland Egirs najader och flickor.
I tretti år ditt vikingtåg
Fortuna troget följde:
Du ständigt trygg och säker såg
Hur Eistrasaltet sköljde
Skutan, som nu öfvergifven der står
I sin sorg, i sin saknad och smärta;
Draken, som intet, platt intet förmår
Se’n han slets från din hand och ditt hjerta.

Nu tyngd af mödorna förvisst
Du mer ej rör på spelet.
Du blifvit ”Morrisonpillist.” —

Se der det stora felet.
Om såsom fel man benämna det skall
Att den trötte till ro sig begifver,
Och sedan sommarens värme är all
Att den frusne till spiselden klifver.

Så hvila dina lemmar ut
Och refva dina segel;
Men för din verksamhet tillslut
Ändock ej själens degel:
Tidningars spalter må blifva det haf,
Der du skumpar och gumpar och strider
Och dessa fyrar, dem erkänslan gaf,
Må belysa ditt värf alla tider.
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Och när du pennan lägger ner
Och lugnt ditt öga sluter.
Och handen röres icke mer

Och känslan mer ej njuter,
Skall ännu minnet med tacksamhet stå
Yid den enkla och fridfulla griften
Och för de slägten, som komma och gå,
Tyda runan i rustade skriften.”

Nästan samtidigt med sin kapten upphörde
äfven den gamle ångaren ”Furst Menschikoff”, att
plaska emellan de af dem begge otaliga gånger
besökta hamnarna och likasom Collan ifrån sjö¬
man med ens förvandlades till landthushållare, li¬
kaså fann man snart derefter hans kära ångbåt
förvandlad till barkskonare. I sin lilla farkost
hemtar Collan nuförtiden smör- och filbyttor till
Åbo och i sitt stora sköte transporterar Menschikoff
långa och korta handelsvaror till samma ställe. *)
Väl sjunga böljorna ännu samma sång som for-
domtima och klinga: ”till sjöss, till sjöss!” men Bo¬
lin var ingen narr och Collan är det ej heller, ty
sirensången har numera för honom ej det behag,
som då han stängde visdomstemplets portar och
hafsvinden lockar ej heller den gamle vikingen
med samma makt och samma osynliga band, som
då han var femton år. I sin fridfulla hamn af-

bidar han den resa som förestår hvarje dödlig

') Vrak sedan november 1867, vid Leba i Preussen.
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lenniska och om lilla herr Collan måhända nå-
ongång här glömmer sin studentvisa, sker sådant
ndast för att få sjunga:

”Jag smider och jag plöjer,
Jag fiskar lax och ål,
Jag mina ängar rödjer
Och vattnar mammas kål.
Men alltid att arbeta
Det är ett stort besvär
Och ni skall nog få veta
Hvad som är mitt begär:
Den dyraste gudsgåfva
Som finnes på vår jord
Är äta, dricka, sofva —
En säng, ett stop, ett bord!”
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Horblunbskan i (ober.

Likasom moder och plägseder dagligen blif-
va ombytta och åtfölja den allmänna tidsandan,
likaså undergå åsigterna om lycka och förnöjsam¬
het ständiga förändringar af den mest olika be¬
skaffenhet. Då urmakar Fredman i sin tid sjöng:

”Låt oss ge våra små mamseller
Vin och sviskon och karameller”,

kunde väl ingen ana, att den högre och ädlare
traktering eller frökennamnet, med sin följeslagare
"min nådiga”, hvarmed våra dagars ak-, trak- och
redaktörer söka undfägna det täcka könet, nånsin
skulle tilldelas andra än herre-, riddare- och sven-
neklassens qvinliga lifsfrukt; och ho kan åter i
närvarande stund påstå, att icke tidens snabbt rul¬
lande hjul skall i sin tur bortföra fröknarna, för
att åt våra förtjusarinnor uppduka sötsaker af
ännu mer förfinade ingredienser; ty vi böra komma
ihåg att
”Ekorren går på ängen och slår med alla sina sju drängar.
Till honom komma flugorna små och snällt räfsa höet i

stängar;
Kråkan lassar, skatan drar och lilla tidningsnisse kuskar.”
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Innan likväl dessa leende stunder inträffa,
kan jag omöjligen förgäta en gammal fullblods-
fröken, åt hvilken våra dagars fröknar af alla

| slag, vice häradshöfdingar, magistrar, fänrikar och
löjtnanter, för att icke tala om fruntimmerssko¬
lorna i landet och seminariet i Jyväskylä, skola
ijpå sin höjd skänka ett förnämt åtloje och således
äfven, efter genomögnandet af de första penndra¬
gen, som söka återgifva Hedvig Lilljenbergs kon¬
terfej, rynka på de fina, antingen trubbiga eller

I spetsiga, antingen romerska eller mongoliska nä-
i sorna; men om också denna bild för ingen annan
' i hela den sinnliga och synliga verlden skulle finna
Ibehag, må den stå för min räkning, såsom en
glimt från mina föräldrars och derefter mitt eget
hem, der gamla Lilljenbergskan representerade det
flitiga biet, den trogna gårdvarden samt den vak¬
samma tuppen, och derföre

”Åt ingen jag bjuder min ros så blå,
Visst alla försmå
Den ros, som ej hafver sin like;
Ty kärleken faller, när troheten än
I lifvet och döden bekransar min vän
Och blommar i himmelens rike.”

Redan år 1444 omtalas en tyrolsk man Eu¬
genius Drefling, hvilken bivistade slaget vid Varna
och blef för sin tapperhet adlad. En dennes af-
komling inkom till Sverge 1580 ifrån Österrike,
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förjagad af religionsförföljelser. Hans efterkom¬
mande i ljerde led blefvo 1705 naturaliserade med
namnet Lilljenberg på svenska riddarhuset, hva-
rest en af ättlingarne upphöjdes först i friherrligt
och sedermera i grefligt stånd. Den finska gre¬
nen började med öfverstelöjtnanten vid Björne¬
borgs regemente och riddaren af svärdsorden Jo¬
han Lilljenberg, som afsomnade på Wilhelmsdals
egendom i Hinnerjoki kapell och Letala socken,
efterlemnande en talrik barnskara i fattigdom och
utan annan omvårdnad än den, hvaraf de späda
gräsen i ödemarken kunna berömma sig.

Den äldsta ibland öfverstelöjtnant Lilljenbergs
sålunda försummade döttrar, Hedvig, var redan
fullvuxen, då en aflägsen slägting, lagmanskan Oli-
vecreutz, omsider förbarmade sig och tog den vilda
plantan i sitt hus, der hon hölls i kanske mer än

tillbörlig tuktan och, med undantag att tillåtas
kalla nådiga lagmanskan för "tante”, sysselsattes
och behandlades dels såsom kammarjungfru, dels
såsom piga, änskönt hon var fröken och i dopet
blifvit uppkallad efter en af våra högstsaliga fram¬
farna drottningar.

Det vore uppbyggligt om någon, psykolog-
ville ge oss en teori öfver frågan om nomenkla¬
turens inflytande på själsriktning och lefnadsöden.
Jag tror att det ligger en ganska djup betydelse
i namnet och att föräldrar ikläda sig ett stort an-



77

var, då de vid sina barns födelse följa fria fan-
isier. — Blef väl Hedvig Lilljenbergs lott här i
iden en drottnings och skulle icke ”Martha” varit
et rätta namn hon, under framsläpandet i mödor¬
as värf, bordt bära?

Utan att klaga och nöjd med sin lott, hade
år fröken i månget år betjenat det Olivecreutz-
ka och på samma gång det dermed beslägtade
i’lemingska huset, då efter krigets slut begge dessa
amiljer 1810 öfverflyttade till Sverge. Kusin Hedda
'ar i och med detsamma öfverflödig och hennes
»elägenhet skulle till följe häraf blifvit brydsam
>ch bekymmerfull, om icke hon genom ödets un-
lerbara skickelse funnit en asyl hos mina för-

! ldrar.

Pålitlig och trogen som hon var, blefvo hen-
les lefnadsvanor nu såtillvida förändrade, att henne
imbetroddes nycklar till magasin och källare, upp-
igt öfver alla vinklar och vrår i den stora går-
len vid Klostergatan, den dagliga kommersen med
tadens herrar uppköpare eller såsom de en corps

i :allades ”skojare”, pigornas moraliska handledning
ich middagssupens ordentliga iskänkning åt ku-
ken, smörräntans emottagande af Levä och Kar-
anonkylä bönderna samt kaffetrakteringen åt de¬
as dem till staden åtföljande fruntimmer, lin- och

kllspånad, strumpstickning och stoppning, med hvad
hera i ett ordentligt hushåll kan förekomma.
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Att fröken Lilljenberg icke kunde enligt sin
börd införas i bildad societet, var med hänseende
till hennes uppfostran och i enlighet med hennes
sedermera förda hvardagslif naturligt; ty oaktadt
hon — man måste erkänna det — var slängd i
finska språket och sjöng många af Hinnerjokis
paimenlauluja, hvilket måhända nuförtiden ländt
henne till stor berömmelse, hade hon tyvärr al¬
drig lärt deklinera eller konjugera främmande tun¬
gomål och icke heller förmådde hon på klaver
eller guitarr utföra Du Puys polo näs, Kutusoffs be-
grafnings-marsch eller Lindegrens: ”Suckar, tårar,
böner, knäfall, ånger”; o. s. v. Aldrig hade hon
i pension sytt fjärilar, aldrig ritat tulpaner och
nejlikor hvarken hos Ervast eller Hedberg. Spek-
takler kunde hon än mindre bedöma, ty sedan hon
engång sett ”Rinaldo Rinaldini” uppföras och der-
vid redan under första akten insomnat samt i den
sista blifvit uppskrämd af de många skotten, fanns
ingen som mäktade öfvertala henne till itererade
besök hos Thalia, hvarken på slagtarhusvinden el¬
ler i de prydligare boningar, hvilka på sednare ti¬
der inrymdes åt sånggudinnorna i andra taber¬
nakel.

”Hvad skall jag med den ära, mig månde
städs besvära?” tyckte dessutom den från stora
verlden bannlysta, redan på öfverblifna kartan in¬
registrerade flickan; ty för henne hade det län-
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gesedan blifvit en vana, att så ofta som möjligt
upprepa: ”borta bra, men hemma bäst” och ”uti
ditt hus du blif och bo och föd dig der med ära.”
Morgonstjernan och det gryende dagsljuset hade
derföre knappt berört det höga mansardtakets
kamm och tegelpannor, innan hon tittade ut från
förstugudörren, för att förvissa sig om Guds väder
och vind och att sedan hon väckt husfolket börja
med spinnrocken de dagliga bestyren. Med spinn¬
rocken slutade hon äfven om aftnarna de mång-
artade göromålen och natt hvilade öfver stad,
kyrka och slott, rikmans hus och fattigmans koja,
helsans boningar och sjukdomens nästen, öfver li¬
kets stelnade anletsdrag och barnets ljufva slum¬
mer, innan Lilljenbergskan efter behörig hus- och
gårdsrond uppsökte sitt ensamma läger. Rädd för
afgrundens beherrskare och framförallt hans an-
hang af gastar, spöken, troll och tomtgubbar, upp¬
skakades hennes fantasi esomoftast under de sen¬

tida vandringarne af någon katts ömma veklagan,
något häftigt hundglaffs, någon nattfogels flygt el¬
ler hvilket i hennes väg mötande annat obetydligt
föremål som helst, livaraf hjertklappning samt stän¬
diga bulnader och blånader blefvo följden; men
det oaktadt försummade hon aldrig sin nattvakt;
ty gårdens trygghet och säkerhet lågo henne me¬
ra än något annat om hjertat. — Huru ofta ång¬
rar jag ej nu alla de skräckscener, äfven min pojk-
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•aktighet tid efter annan för den lättskrämda fram¬
kallade!

Sålunda hade många år i enformigt krets- ,

lopp förflutit då efter min fars frånfälle min mor,
åtföljd af sin trogna Lilljenbergska, öfverflyttade
till Stockholm. Att en längre tid erfordrades för
att uti så förändrade förhållanden kunna inpassa
den envisa och i Åbo vanor stelnade finskan, var

solklart och månget qui pro quo blef den natur¬
liga följden häraf. Efter otaliga misstag och svå¬
righeter lyckades hon dock att omsider bana sig j
väg till husets i bottenvåningen boende värdinna,
till den nära intill belägna kryddboden och till
tant Olivecreutz, som numera skröplig och gam- 1
mal ”sällan kom ur sin lya.”

Yäl inöfvad i dessa promenader, vågade sig \
vår fröken en aftonstund på ett vådligare fält. I
Prippens bod såldes särdeles goda knappnålar —

derom hade hon blifvit öfvertygad både af vär¬
dinnan samt af frun i mjölkmagasinet — och dels
för att der upphandla ett bref af den utropade
varan, dels för att måhända på samma ställe få
göra bekantskap med den beskedliga sekter Pripp, j
som fann det ”mycket hårdt, att sitta under bor¬
det och tugga talgljus”, hade hon mod att trotsa
aftonens farliga mörker. Hon hade icke hunnit
långt, der hon spejande åt alla håll och kanter
framgick, innan hon till sin bestörtning fann sig
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Iomgifven af tvenne allt annat än spöklika kaval¬jerer, hvilka, efter att fruktlöst hafva tilltalat den
sköna, togo henne på sina armar och buro henne
till en temligen aflägsen gatlykta. Finnande här
sitt misstag, hade de den oförskämdheten, att lem-
nande sitt rof och samtidigt flyende utropa:

”Hu, en käring!”
”Det går väl an att dansa med mindre käpp,

än en såstång”, svarade den högtuppburna och
skyndade lugnad och utan vidare äfventyr till det
efterlängtade målet.

Dettå var förnedringen; men i Stockholm
skulle äfven ärones sol upprinna för den hittills
bortglömda ättlingen af en förnäm slägt. En dag
då vår fröken sysslade med kaffekokningen i kö¬
ket, öfverraskades hon af en fin gullgalonerad be-
tjent, som hade i uppdrag att invitera fröken Lill-
jenberg till diné påföljande dag hos enkefru gref-
vinnan Le Febure, född Lilljenberg.

Besinnande den sysselsättning, hvaraf hon
var upptagen, och den hushållsdrägt hon bar, var
hon fintlig nog att svara:

”Var god och vänta, jag skall framföra bjud¬
ningen till fröken, som ännu ej är uppstigen.”

Min mor fick nu del af den stora nyheten
och ehuru hon från sin sida sökte öfvertala sin

gamla trotjenarinna, att under någon förevändning-
undanbedja sig artigheten, skyndade den förmenta

6
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köksan att det oaktadt tacka för bjudningen med
löfte att fröken skulle ha den äran.

”Jag skall väl engång i lifvet spela finement,
sa’ Mobergskan”, blef således det oryggliga beslu¬
tet, tillfölje hvaraf numera intet kunde förmå sal.
Eugenii Dreflings finska ättelägg att utebli från
den svenskas vänliga inbjudning.

Utstyrd i negligé, schal oeh hvarjehanda an¬
nat bjeffs, för det märkvärdiga tillfället lånade af
min mor, begaf vår fröken sig på utsatt timma i
stora verldens ”brusand’ haf."

Här möttes tvenne kusiner, den ena bildad i
verldsstaden Paris, den andra i Hinnerjoki kapell,
och ingen må derföre förvåna sig om ”som dag
och natt de båda, de sågos vid hvarann” och om
några sekunder förgingo innan dagen tilltalade den
redan vid inträdet förstummade natten.

”Välkommen, min kusin! Jag borde bannas
att min kusin, som efter livad jag hört redan va¬
rit ett helt år i Stockholm, ännu icke helsat på
mig; men jag kan tänka att det der haft sina or¬
saker. Kusins helsa är kanhända likasom min skral;
ty den fatala ålderdomen har allt sina små kräm¬
por och obehagligheter — eller huru?

”Hvad skulle mej fattas, gamla menniskan?
Helsan bäst, kärleken dernäst!” — —

”Nå hur går det nu i Finland; hvad företar
man sig der efter skilsmessan från Sverge?”
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”Bror Fredrik skjuter björnar och vargar och
syster Nora spinner och väfver; men det är väl
värre att Bangen är död!” — —

Litet bestört öfver de besynnerliga och knapp¬
händiga svaren, hade grefvinnan nog mod att fort¬
fara :

”Er kejsare är väl en nådig herre?”
”Visserligen. — Vår Herre är också nådig.”
”Kusin har väl sett våran gamla kung?"
"Bara engång, men då hade han hvarken

krona på hufvudet eller spira i hand.”
Den intressanta konversationen i frågor och

svar skulle måhända länge fortgått, om ej gref-
vinnans hofmästare anmält att bordet var serve-

radt och hofmarskalken Reutersköld, en af må-
garne i huset, i och med detsamma räckt handen
åt den nya slägtingen samt i full ceremoni ledsa¬
gat henne till det magnifika middagsbordet.

För dettas nöjen glömde man för en stund
den finska- kusinen. Man hade redan vid hennes
första inträde funnit, att hon icke var en af Spa¬
niens stolta och eldiga döttrar med de svarta ögo¬
nen, som fånga himmelens stjernor i sitt varma

djup, och det leende, hvarmed de smälta hjertan
af jern; man hade sedermera erfarit att hennes
umgängeston icke var den lifliga och intagande
fransyskans, icke den mångkunniga och reflekte¬
rande tyskans, men deremot ett återljud — quelle
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horreur!—från skogsandarnes i svenska öron miss-
ljudande kaniele och man lemnade henne således
i ro för vidare samtal. Tacksam och belåten för
denna uppmärksamhet samt glömsk af sin lysande
omgifning, lät grefvinnans finska gäst de rara an¬
rättningarna smaka sig rätt godt och iakttog i öf-
rigt samma försigtiga bordsregel som gubben Did-
rik, hon nemligen ”bara teg, åt och drack.”

Efter två timmars angenäm sysselsättning
nalkades den högtidliga middagen sitt slut och se¬
dan kaffet blifvit serveradt, åtskildes sällskapet,
eldadt af sedvanlig uppriktig och oskrymtad tack¬
samhet för kalaset.

”Vi ha samma väg och kunna således följas
ät, om min nådiga fröken tillåter det”, tilltalade
general af Melin den bortskyndande och likasom
ur en lysande men ledsam dröm uppvaknande Lill-
jenbergskan.

”Nog hittar jag sjelf också vägen; men hvar-
fore icke”, blef svaret.

”Får jag bjuda fröken min arm?”
”Intet behöfs det; nog hålls jag å ända ändå.”
Väl hemkommen och sedan hon här, frigjord

från sin besvärliga tackling, redogjort för mottag¬
ning, rätternas mängd — deras namn och sam¬
mansättning voro okända för den endast vid dag¬
ligt bröd vana gumman — samt fatens utstyrsel,
antingen med persilja eller derförutan, slutade hon:
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”Hufvudsaken är dock att borta bra, men

hemma bäst!”
För den ålderstigna började likväl det dag¬

liga släpet omsider blifva tungt, spinnrocken sur¬
rade ej mer sa gladt som förr och nattväkterna
inskränkte sig till en, högst två i veckan. Vis¬
serligen blefvo blånaderna färre, men stegen der-
emot t}7ngre, och mer än ofta förnam man att den
gamla behöfde hvila. Lilljenbergskan och jag hade
numera ombytt roler i lifvets drama och hon, som
fordom tagit vård om mig, anhöll en dag, till min
icke ringa förvåning, att sedan kusin Göran Oli-
vecreutz nyligen gått all verldens väg, jag måtte
åtaga mig förmyndarevården om henne och syster
Nora; ty förmyndare-tyranner måste de gamla fin¬
ska flickorna ha, om också ingen fyrk fanns att
förvalta, allt intilldess våra nuvarande ständer funno
för godt att ”på grått papper” afskeda de stränga
herrarne.

Sedan derföre kejserlige Åbo hofrätt för mig
utfärdat högvederbörligt förordnande i detta af-
seende, afseglade jag — en annan doktor Bart-
holo — om sommaren 1830 med den vackra Ro-
sina på en Bjerno skuta till mitt täcka Kirjakka-
la, der min gamla pupill, i skydd för hvarje Stock¬
holmsk Almaviva, i landtligt lugn och granskap af
”Tyko gudi helgade jord”, skulle såsom jag hop¬
pades få tillbringa sina återstående lefnadsdagar.
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De infernaliska flammorna i jernbruket, de
spöklika svarta härdarne, utspyende ett eldhaf af
lågor och gnistor, hammarens åska, vattenfallens
samt forsarnp.s dån och framförallt de rysliga ge¬
stalter, som rörde sig inom ett joidisKt helvete,
smederna, voro likväl här i början så nervska-
kande för den sköna, att hon en längre tid, oak-
tadt alla de förnuftskäl hon sökte och fann i ”Bast-
holms filosofi för olärde”, måste afstå från den van¬

liga aftonrunden och synbarligen förtärdes af en
inre trängtan att blifva befriad från de Tantali
qval, hvaraf hon alltmer och mer började beherr-
skas; men då det oaktadt nödvändighetens lag
måste följas och lidas, behagade vanan och tåla¬
modet slutligen lägga sitt välgörande liniment på
det klappande hjertat och efter många svåra, i all
tysthet utkämpade strider, öfvertygades hon omsi¬
der, att

”Smeden, smal och lång
Med en sotig tång,
Naken ända upp till midjan”,

om söndagarne, lik andra kristna menniskor, van¬
drade ren och putsad till kyrkan och således icke
var någon figur, anställd i den ledes bröd och
tjenst, samt att härdar, hammare och lågor sam-
fäldt arbetade för nyttiga och fredliga ändamål,

I den lilla vindskammaren med den herrliga
utsigten öfver strömdragets kaskader, grönskande
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fält, leende skogsdungar, spegelklara sjöar, ham-
marsmedernas rödmålade boningar med de hvita
fönsterbräderna och det nätta Kujanpäätorpet i
bakgrunden, hördes åter den gamlas spinnrock
högt helsa morgonsolen, mången gång ledsagad af
den kära visan:

”Ett torp i en skog,
En liäst för en plog,
En fattig bonde han körde och log.
När han körde en stund,
Stack han pipan i mund,
Förnöjd af hjertans grund.
Nöjd med sin gummas smek och klapp
Han vände sin lilla åkerlapp,
Var så glad i sin själ,
Tänkte ärligt och väl
Förutan larm och gräl.”

Till gummans ytterligare trefnad bidrog gam¬
le Palm, min sal. fars mångåriga kusk, som nu
pysslade hos mig med bikuporna och trädgårdsbe-
styren, samt vidare den bedagade Anna Lisa, li¬
kasom den förre ett inventarium från Åbotiden.
Huru talrika voro ej de minnen dessa tre upplef-
vat tillsamman på det ställe, der stilla frid, from¬
het och förnöjsamhet hade sitt helgade bo, och
huru ljufva voro ej de hågkomster, hvilka deri-
från spredo sitt milda sken i de gamla vännernas
af tidens stormar mer eller mindre härjade hjertan.

Att ännu en gång få återse det kära Åbo
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och framförallt dess Klostergata blef min pupills
brinnande önskan. Denna uppfylldes äfven då jag
om sommaren 1832 begaf mig jemte familj till
Stockholm. Den gamla åtföljde oss till Åbo och
fann under vår bortavaro hos en god och aktad
prestenka på Nummisbacken utanför staden ett
stilla och angenämt hem, tillika med min snälla
”Fortuna”, hvilken fordom var för mig ett lika
kärt och troget sällskap, som nu min lilla ”Kamrer.”

Emellertid hade Herodes — magistraten i
Åbo — låtit utgå ett bud att alla hundar skulle
bindas och bastas samt, ehvar de anträffades lösa,
på stället ihjälstickas. Nu uppstod ett blodbad,
fasansfullt och vämjeligt i åminnelse. Likt Frank¬
rikes sansculotter, likt vilddjur och vampyrer ru¬
sade stadens konstituerade bödlar, beväpnade med
tveeggade knifvar på långa skaft, genom gatorna,
och hvarhelst en oskyldig hund gick fram eller
hade stannat vid ett gathörn för att i filosofiskt
lugn inandas för menniskorna okända vällukter,
der kastades med välriktad hand de väldiga spju¬
ten på de arma kräken, som döende, med efter¬
släpande inelfvor, förgäfves sökte i flykten sin
räddning. Fruntimmer dånade, barn greto, gub¬
bar, män och ynglingar svuro och skyndade till
apteken, för att med ”bäskar” af Keckmanska re¬

ceptet hämma den inre revolutionen; men icke nog
dermed, äfven ett menniskolif skulle offras till följd
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af dessa barbariska anordningar och detta lif var —
den gamla trogna Lilljenbergskans.

Ryktet om dragonaderna i Abo hade natur¬
ligtvis snart spridt sig till Nummisbacken och mer
än nånsin förut blef Fortuna bevakad. Hvad den

beskedliga favoriten tänkte ”vet skalden och Freja
det vet”, då hon en vacker dag öfverlistade sina
vårdarinnor och i fullt språng skyndade förbi Par¬
ken och kronobagerierna till staden, efterlemnande
ibland de begge gummorna en oro och förskräc¬
kelse, hos Lilljenbergskan gränsande till förtviflan.
Utan att besinna sig, skyndade hon efter rymmer-
skan, uppnådde henne ändtligen straxt innanför
tullporten och återvände med den tunga bördan i
sin famn — hastigare kunde icke Mefistofeles fara
af med Faust — till den fristad hon nyss förut
hade lemnat. Utmattad och blek som ett lik sjönk
min gamla vän, efter denna sin sista tjenst åt ätt¬
lingen af den slägt, hon ständigt älskat och vör¬
dat, ned på sin bädd, en våldsam blodström bröt
fram ur näsa och mun och inom få timmars för¬

lopp utandades hon sin sista suck.
Vid min återkomst från Sverge fann jag hen¬

nes graf vid sidan af mina föräldrars.
”De lätta, luftiga gestalter, som befolkat vår

första omgifning”, säger Andersen, ”försvinna då
reflexionen stänger portarna till barndomens lust¬
gård.” Ja, de lyfta då de hvita vingarna och
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snart är englaskaran borta, långt bovta. Ett och
annat, ljust anlete blir dock qvar och följer oss
hela lifvet igenom — ett sådant är för mig Hed-,
vig Lilljenbergs.
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gömmerferåöci fjclf.

”Min kära Kristian! du ansvarar mig för att
pudret icke glömmes i reqvisitionen till Denecke
& Pomeresch i Stockholm och att det vanliga
portvinet genast inhemtas på kontoret. Laga att
pudelns ansigte blir tvättadt med benzoétinktur —
det är så fräknigt och min vän arkiater von Bons-
dorff påstår, att det medlet skall vara godt emot
solbränna. Skicka malvoisirvinet till excellensens
och låt tillsäga Hallingen att han lemnar åt min
hustru ett skålpund karameller af det slag profes¬
sor Törngren ordinerade för hennes tandvärk. Frå¬
ga Simolin hvad han tänker på, som bränner talg¬
ljus i stallet? Jag tål intet sådant gnideri; han
skall på eviga minuten utbyta dem mot vaxljus —
de lysa bättre och äro mindre eldfarliga. Och
hör du Kristian! — jaha, nu kan det vara nog
för denna gång; ty jag har annat att tänka på.
Det är som jag säger: alltid skall jag ha något
att göra. Än äter jag och än dricker jag, än
spatserar jag och än sofver jag, än röker jag och
än — — ja, ja, du vet att alltid skall jag ha nå-
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got att göra; det är min natur och det kan icke
ändras.”

Fin ook putsar! samt, klädd i Svart frack och

pantalonger, med halsduk, krås och manchetter af
mjellhvit kammarduk, satt på sitt kontor i hög-
karmad länstol handlanden Gabriel Gestrin, utde¬
lande dessa maktpåliggande order för dagen åt
sin kassör, tankeledare och faktotum, den redbara
och genom sina talanger mångkunnige Kristian
Bäck, hvilken förmedelst blodsband var nära be-
slägtad med Gestrin och intressent i hans han¬
delsfirma.

Bilden af Gabriel Gestrin står alltsedan min
barndom djupt och troget inpräglad i mitt minne.
Han var en högrest man af välformad gestalt, med
ett något bleklagt ansigte, små och intetsägande
ögon samt en vacker mun, hvilken tillkännagaf
innerlig godhet, parad med mer än loflig enfald.
Hans hårklädsel var efter fordna tiders mod sär¬
deles väl vårdad och pudrad ända långt ner un¬
der rockkragen, eller i fullkomlig likhet med pre¬
sidenten Tandefelts, general von Willebrands, bi¬
skop Gadolins och nästan samtlige herrar hofrätts-
råds och professorers vördnadsvärda föredömen;
hvarföre äfven min barnatanke ofta grubblade of¬
fer, huruvida Gestrin och alla andra gamla her¬
rar vore födde med hvitt i håret och om det var

detta damm, som gjorde dem så bålt öfverkloka,
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lärda och förnuftiga. Genom sin rikedom, sina
kalaser och sitt dagliga umgänge bland de stora,
bade Gestrin, i sitt sätt att vara, inhemtat för¬
nämhet, parad med en älsklig nedlåtenhet, samt
Ihofmannaledighet understundom förenad med en
ikonstlad tankspriddhet, hvarigenom allt han i det
alldagliga lifvet framställde en represen tabel och
i alla delar remarkabel personlighet.

Med dessa utmärkande egenskaper och Bäc¬
kens biträde, hade vår hjelte, ifrån att vara en
fattig handtverkarson i Borgå, under tidernas lopp
småningom uppsvingat sig till en af de förnämsta
handlande i Åbo, delande denna hedersplats en¬
dast med Christian Trapp, Matts Augustin, brö-
derne Meexmontan, Jean Tjäder och några få långt
för detta utslocknade andra firmor. Att Gestrin
icke jemte Trapp af Åbo borgerskap blef vald till
fullmäktig vid Finlands första landtdag, föreföll
således mången såsom oväntadt, ehuru än medgif-
vas måste, att dessa begge herrars parlamentari¬
ska förmåga var himmelsvidt åtskild och aldrig
kunde tåla någon jemförelse sinsemellan.

För att dock icke försumma majestätet och
alla de förnäma bekantskapers kultiverande landt-
dagen erbjöd, insåg Gestrin, efter inhemtadt råd

I af Bäcken, att hans närvaro vid det sällsporda
tillfället var nödvändig och i en hast blefvo der-
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före alla tillrustningar för resan vidtagna och med
vanlig noggrannhet fullföljda.

Sedan alltså berlinervagnen erhållit ny mål¬
ning och lackering hos ”den store artisten Cadén”}
selarne blifvit upputsade af sadelmakar Pihl och
skräddar Palmén sytt åt Simolin en ny kuskkappa,
tillskuren och formad efter Malmbergs hos lands-
höfdingens; och sedan ”min kära Kristian” emot-
tagit den sista promemorian, åtföljd af en mängd
helsosamma förmaningar, kastade den rika han¬
delsmannen sig i sitt prägtiga ekipage och med
en slängkyss och nådig nick åt det tårfulla hus¬
folket — han var en god och välvillig far för
sina tjenare — anbefallte han den pålitlige och
på kuskbocken välbepröfvade Simolin: ”kör till
Borgå!”

”Seså ä vi nu i Borgå?” var den första fråga
vår resande gjorde, då vagnsdörren slogs upp, ef¬
ter en angenäm och för det mesta under sömn
och stilla betraktelser fullbordad färd genom leen¬
de bygder.

”Nehej! men i Tavastehus”, svarades af en
nära intill stående värdshusvärd.

”Ar han säker på den saken, min goda man?”
”Tvärsäker!”

”Jaså! — ”Kör till Borgå!” och utan vidare
prat bar det åter af till det fjerran sökta målet.
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Anländ utan annat äfventyr till sin födelse¬
stad, behöfde Gestrin icke upprepa ”ä vi nu i
Borgå?” Hvarje gata, hvarje hus voro för honom
välbekanta och dock, huru annorlunda nu än förr!
Fattig och värnlös hade han lemnat, rik och mag¬
nifik återsåg han den stad och den koja, der hans
ögon första gången skådat dagens ljus.

Hvad han här uträttade, derom må tideböc-
kerna tala; hvad deremot jag känner i detta af-
seende är, att Åbo Allmänna Tidning, kort efter
landtdagens slut förkunnade, det handlanden Ga¬
briel Gestrin blifvit hugnad med kommerseråds
namn, heder och värdighet och således ställd i
rang lika med tromän.

Att denna kejserliga nåd emottogs med un¬
derdånig tacksamhet och förtjusning var klart och
tydligt. Den enda svårighet, som härvid tycktes
komma i fråga för det nya kommerserådet var,
att kunna studera sig in uti alla de förhållanden
och alla de företrädesrättigheter den höga sam¬
hällsställningen erfordrade. Huruledes han häri be¬
stod profvet må följande på ett tillfredsställande
sätt öfvertyga hans efterverld.

En herre ifrån landsorten hade ödmjukt bu¬
gande infunnit sig på det förnäma kontoret.

”Hvem är ni, min vän?” behagade ”kommer¬
serådet sjelf”, der han satt i egen hög person, till¬
tala den inträdande.
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”Mitt. namn är Herkepaeus och jag anhåller
ödmjukast att hos hr kommerserådet få enligt med¬
följande nota, några små uppköp effektuerade”.

’Jaså, vi ska fråga Bäcken. —• Kepaeus är
god och sitter ner.”

”Jag tackar oändligen, men jag bör tillika
upprepa att jag heter Herkepaeus.”

”Det måtte väl bero på mej, min kära Ke-
pseus om jag vill kalla er herre eller ej och om
den saken skola vi icke vidare konversera. Vänd
er nu till Bäcken; kommerserådet har annat att
tänka på!"

Sedan den beskedliga landtjunkaren fått sitt
ärende uträttadt genom Bäcken och strax deref-
ter aflägsnat sig, utbrast Gestrin, som numera icke
kunde återhålla sin förtrytelse, med mer än van¬

lig hetta: ”hvad är det man nuförtiden ej får hålla
till godo af packet, och huru mycken takt och
uppmärksamhet på egna ord och handlingar ford¬
ras det icke, om man skall veta att någotsånär
skickligt iakttaga det decorum rangen påkallar.
Hvad säger du väl, min kära Kristian, om det sätt,
hvarmed jag aflägsnade den påflugne Kepsei dum¬
dristighet. Jag skulle ödmjukast tro att mina ord
anstodo ett kommerseråd och det der, ser du,
kommer sig deraf att man känner från perm till
perm duellsplakatet. När Simolin häromdagen dum-
made sig och kallade mig ”patron”, efter gammal
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vana, hade han rättvisligen förtjenat en bastant
örfil af kommerserådets egen hand och sånär hade

idet också händt; men hvad menar du jag gjorde?
Jo! jag gjorde ingenting; ty till min eviga lycka
erinrade jag mig i samma stund det välsignade

i duellsplakatet. Ser du, så är det att känna och
rätt tolka de nådiga författningarna.”

Men äfven andra pligters uppfyllande åsido¬
sattes icke af det nybakade kommerserådet. Trap-

ipen residerade vid bron i ett präktigt stenhus och
i de lysande våningarne der, måste etikett och
:lyx naturligtvis mera anslå och förvåna en häpen
verld, än de gammalmodiga gemak Gestrin be¬
bodde vid Stora Brahegatan. Denna olikhet borde
ju förr dess bättre afhjelpas. I en hast uppgjorde

; Bäcken ritningar, hvilka till alla delar sedermera
godkändes af Charles Bassi, till ett ståtligt sten¬
hus; i en hast blef det gamla Gestrinska trädruck¬
let nedrifvet och lika skyndsamt öfverraskades
Iallmänheten af en ny byggnad, som öfver sin in-
I körsport prunkade med i röd slipad granit inbrin¬
gad förgylld inskrift: Uppbygdt af Gabriel Ge¬
strin.

Denna inskrift behagade kommerserådet öf-
vermåttan väl; ty något ditåt kunde Trappen icke

| förevisa. I stum betraktelse skådade han ofta dit-
lupp och Bäcken, som utfört konstverket, blef al¬
drig nog beprisad, aldrig nog betackad. Såg

i



98

kejsarn på min port: Uppbygdt af Gabriel Ge-
strinV var den första fråga han gjorde, då kej-
sar Alexander I år 1819 passerade Stora Brahe-
gatan och ännu på det vackra stenhusets ruiner
efter Åbo brand suckade han — en annan Marius

på Kartagos spillror: Uppbygdt af Gabriel Ge-
strin!

I allt följande det föregående, det gustavian¬
ska, tidehvarfvets smak, äflades vårt kommerse¬
råd att vara en älskare af vitterhet. Alla de

bordvisor, som sjöngos af assessor Loffman, lag¬
man Willebrand, baron Mannerheim, m. fl. kunde
Gfestrin vers efter vers upprepa, om också orden
understundom uttalades något bakvändt, såsom då
han med högtidligt pathos uppstämde:

”1 stillhet gömd för ödets nycklar”
ehuru det heter i visan nycker; och som en verk¬
lig Meecenas uppträdde han alltid, då någon ung
och fattig student på födelse- eller namnsdagar öf-
verlemnade till honom välmenta lyckönsknings-
qväden. Sjelf försökte han aldrig ”den glada
konsten” annorlunda än — plöjande med andras
kalfvar.

Såsom tydliga bevis på hans förmåga här-
utinnan, skulle många exempel kunna anföras och
torde endast följande tillräckligt öfvertyga efter-
verlden, huru lätt han hade att genom andras tan¬
kar återgifva sina egna. En värdinna saknades
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i det nya stenhuset. Gestrin var enkling redan
för andra gången, då han omsider fann och insåg
nödvändigheten att vid sin sida ställa en repre-
sentabel kommerserådinna. Sagdt och gjordt, och
han friade till ett för sin skönhet och dygd, men

derjemte för fattigdom och stolthet kändt yngre
fruntimmer. Man och qvinna voro ett icke många
veckor derefter och att vitterhet icke saknades
vid ett så högtidligt tillfälle, derom öfvertygades
den sköna bruden, då hon vid första insteget i sitt
nya hem fann på ett bord emellan guld och silf-
ver af alla slag samt dyrbara smycken och nipper,
följande särdeles prydligt textade vers:

”Från mörker kommer du till ljus;
Från fattigdom till ett rikt hus,
Från oro till stor glädje.”

Till de fester, som förut egt rum hos den
rike magnaten, kommo nu äfven baler. Kronor,
kandelabrar och lampeter spridde en afton på ny¬
året 1819 sitt bländande sken ända utåt gatan
från paradvåningen i Gestrinska huset och den
ena täcksläden efter den andra framkörde till por¬
ten med den gyllene inskriptionen. Vid salsdör-
ren mottog värden, med mer eller mindre artig¬
het, de inträdande, allt efter deras högre eller lä¬
gre samhällsställning och framförde derefter en-
hvar till den sköna och stolta värdinnan.
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”Kommerserådet ser ofantligt mycket folk
hos sig i afton.”

”Ja, min kära von Haartman, i afton ha jag
och hennes nåd, fru kommerserådinnan, samlat i-
hop allt stadens pick och pack.”

”1 det fallet tillåter kommerserådet att jag
på ögonblicket rekommenderar mig?”

”För ingen del! Jag har bestämt att ni i af¬
ton skall spela kort med generalguvernören; ty
såsom värd kan jag för tillfället ej utgöra fjerde
man i hans parti och för öfrigt skall ni bli min
husläkare, sedan Törngren numera köpt Laukko
och troligtvis kommer att ofta lemna Åbo. — Att
blifva läkare i mitt hus är något — jag skulle
ödmjukast tro det — att fundera på! — Hvaba?"

”Skryt icke med din lycka, sade de gamle,
utan stäng den inom lås och riglar, att de afund-
sjuka gudarne ej må störa den och Eumeniderna
fordra sin andel.” — Så tänkte doktor von Haart¬
man, då han efter supén lemnade kommerserå¬
dets bal.

Men så tänkte icke Gestrin, ständigt van att
vandra i lyckans solsken. De mörka skyar, hvil-
ka understundom visat sig på hans lefnadshimmel,
hade alltid snart blifvit skingrade och utan nå¬
gra bekymmer eller farhågor gick han derföre sin
afton till mötes. Men af sammanskockade skyar
bli åskmoln och hvad vilja väl de, då de lång-
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samt tåga fram emot vinden? — Jo, ladda ur sig
sina blixtar och sin förstörande eld!

Den flygtiga lyckan fortfor likväl ännu en
tid att i olika former omhägna sitt skötebarn och
menniskorna, följande den gyllene regeln

”Är det illa eller bra

Lyd du dem, som kassan ha”,
fortforo att öfverallt, der kommerserådet syntes,
böja sig i stoftet samt beundra hans klokhet, och
öfverallt der han intet syntes bespotta hans en¬

fald; till dess jemnaren af ödets lotter, den 4 Sep¬
tember 1827, inträdde inom det länge rika och
lyckliga Åbos tullportar.

Hårdast lade olyckan sin hand på den stac¬
kars Gestrin, som ensamt haft rikedomen att tacka
för en tillbedjan, den han alltid trott vara sann,

aldrig hycklad. I sitt eldfria kassahvalf förlo¬
rade han kontanter, .reverser och dyrbarheter till
betydliga värden, i stadens packhus uppbrunno
hans nyss inkomna varor och att inkassera ute¬
stående fordringar var numera lika så litet att
tänka på, som att få något lån för att kunna
börja på nytt.

De första dagarna efter denna olyckans ka¬
tastrof, syntes Gestrin till den grad slagen, att
Bäcken och hans närmaste omgifning fruktade för
någon rubbning i hans förståndsförmögenheter. Att
trösta en af lidandet hårdt pröfvad och förbittrad
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menniska är icke lätt och att i motgången föra
hennes tankar på Guds kärlek och undergifvenhet
för hans vilja är svårare än man tror och hvem
fanns väl på dessa dagar, som ej hade bekymmer
nog om sin egen framtid, för att sysselsätta sig
med andras? Nej, ingen, ingen. Men att höja
sig öfver olyckan är den förkrossades skyldighet
— han må än vara öfvergifven af hela verlden —

och ärofullt uppfyllde Gestrin, sedan han uppvak¬
nade ur sin försoffning, denna svåra pligt.

Utan att med ett ord beklaga sig fullgjorde
han redligt och samvetsgrannt alla sina förbindel¬
ser, hjelpte der han kunde, var glad och fryntlig,
fastän ingen numera smickrade hans fåfänga och
skulle tillochmed räckt Kepeeus en broderlig hand,
om deras vägar nånsin mer stött tillsammans; ja,
gamla Gestrin, som hade varit liten i sin lycka,
var nu stor och beundransvärd i sin olycka.

Af den betydliga förmögenheten återstod ej
annat än det lilla säteriet Koristo i S:t Karins

socken. Hit flyttade gubben, här sysslade han med
sin trädgård och sitt jordbruk, hvilkas fordringar
han ödmjukast trodde sig känna likså väl som

duellsplakatet, och trogen sina gamla vanor än åt
han, än drack han, än spatserade han och än rökte
han — ”alltid skulle han göra något” — tilldess
döden slutade hans verksamma och oförargliga lif
om sommaren år 1831,
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Huru få ansigten finnas, som glädja oss med
sin naturliga skönhet! Verldsliga bekymmer, sor¬
ger och behofver förvandla dem på samma sätt
som de förvandla våra hjertan och det är endast
då passionerna sofva och för alltid förlorat sin
makt, som de mulna skyarne flygta bort och lemna
himlaytan qvar. Det är ett vanligt förhållande
med de dödas ansigten, att de i sjelfva sitt för¬
stelnade och orörliga skick antaga det längesedan
förgätna uttrycket af barnalugnet och förete ett
drag af förflutna oskuldsdagar, af frid och sällhet.
Så lugna synas de igen, att de, som kännt dem i
deras lyckliga barndomsdagar, med helig vördnad
knäböja vid likkistan och skåda engeln öfver jor¬
den.

Jag hade sett ”kommerserådet sjelf” i lifvets
med- och motgång, nu såg jag det lyckliga Bor-
gåbarnet — i dödens frid.
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$)m skatta piantaskus.

Månne det icke nu kunde vara nog med
farbrors småberättelser”, förmenade Dagbladet här¬
omdagen. ”De beröra”, påstod det, ”en tid, allt¬
för aflägsen och enfaldig för att framhållas fram¬
för det slägte, som i närvarande stund uppvärmes
af den från sin middagshöjd nedstrålande solen
och som söker det underbara och det skönas i-
deal, endast i anständighetens blygsamt täckta for¬
mer, dem hvarken farbror eller vår finska hofmå-
lare förmå fatta och än mindre på papper eller
duk återgifva.”

Hade ynglingen kanhända rätt i sitt påstå¬
ende? Ingalunda hvad min vän ”plankstrykaren”
beträffar och ej heller i hvad angår gubben Puff;
ty om blott en eller annan nutidsmenniska fäster
sig vid den gamles afsigt, att i sina utkast, efter
förmåga, teckna fordna dagars privatlif, med dess
många brister, dess ännu talrikare fel och derjem-
te dess dygder, samt om Puffens berättelser nå¬

gongång skulle kunna framkalla ett af dessa leen¬
den, hvilka — enligt en värdig prestmans yttran-
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de — ”förlänga lifvets korta väfnad med en om
än aldrig så liten och obetydlig tråd”, måste så¬
väl de godvillige, som deras vedersakare, hafva
Öfverseende med mångprataren, för hvilken det
alltid blir kärt att få framgå på sin utstakade
vädjobana och att fortfarande få sjunga:

”Hej lutfisk, hej lakfisk,
Hej stockfisk, hej plockfisk!
Dans’ en liten dans och sväng på klacken:
Donna Boman och amiral Klein,
Generalskan Mosse och kapten Puffendorff,
Genral Pugatscheff och mamsell Odenach-,
Alla dansa de på engång!”

Ja! mina minnen träda i ständigt ”svängom”
med mig, en liten dans, som endast kan sluta med
lifvet. Derföre med all aktning för Dagbladet och
dess välmening, med vördnad för nutiden och med
åsidosättande af vidare krumbugter, tar jag mig
friheten här presentera — ”den sköna Plantaskus.”

Redan innan Daniel Djurberg utgaf sin ”sa¬
liga” geografi, hade den före honom afsomnade
celebre geografen och afrikanske resanden Thun-
berg försäkrat skolungdomen, att ”Åland är en
ljufvelig ö uti hafvet.” I slutet af förlidne århun¬
drade bodde och dömde på denna ö häradshöfdin*
gen Olof Johan Plantin, som var gift med Renata
(Theodora Cavander, en syster till domprosten i
Åbo och ledamoten af kungl. Nordstjerne-orden
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doktor Christian Cavander. Antingen för att be¬
söka sin syster och svåger, eller för att i bisko¬
pens stad och ställe förrätta Visitation i det åländ¬
ska kontraktet, lät den ytterst ordentlige och i
sin klädsel alltid städade domprosten, i juli må¬
nad 1792, inpacka kaftan, knäbyxor, sidenkappa,
silkesstrumpor, skor med silfverspännen och hvad
mera som kunde höra till en välvårdad och under
dåA^arande kungssorg passande toilett, dervid icke
förglömmande den ståtliga peruk med dubbla loc¬
kar på hvardera sidan och prydliga bandros i
nacken, den hedersmannen Revall, hårfrisören vid
Stora Kyrkogatan, nyss förärat Åbo församlingars
andliga öfverhufvud och besteg, efter många an¬
dra för en Romresa nödiga förberedelser, omsider
första bomarsundsbåt, som var färdig att med last
och passagerare afgå till Åland. Denna gång fick
prelaten bättre ”vind i seglen”, än han några år
förut hade haft, då den lediga biskopsstolen i Åbo
skulle återbesättas: ty efter endast par dagars lyck¬
lig seglats, befann han sig hos sin aktade vän dok¬
tor Olof Hambreeus på Jomala prestgård.

Häradshöfdingebostället var beläget i grann¬
skapet af prestgården. Det dagliga umgänget med
kära anförvandter blef en naturlig följd häraf och
detta åter medförde så många tillförene okän¬
da behag för den sextioåriga enstöringen, att för
hvarje gång återresan kom i fråga, den gamle
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fann den ena anledningen till uppskof efter den
andra, godmodigt deklamerande:

Ou peut 07i étre mieux, qu'au sem de safamille!
Sålunda hade han i sin svågers glada och

angenäma sällskap, i sin systers kärleksfulla om¬
sorger samt hennes barns lekar och upptåg, nä¬
stan bortglömt domkyrka och konsistorium, då
hans afresa ändtligen påkallades af nödvändighe¬
ten. Några dagar derförinnan anhöll han tänkan¬
de på sin ensamhet i Åbo, att lilla Carl, den an¬
dra i ordningen af husets söner, måtte till sin mor¬
bror såsom barn och arfvinge öfverlåtas, för att
erhålla den uppfostran och ledning ett af naturen
så rikt begåfvadt barn förtjenade, och för att der-
jemte inympas såsom ett friskt skott i Cavander-
ska slägtens med domprosten snart utgående stam¬
träd.

Carl Plantin Cavander, såsom pilten numera

kallades, hade knappt med sin späda fot berört
Auras klassiska strand, innan han såg sig förflyt¬
tad till första klassens bänkar i Åbo kathedral-
skola, hvilken på de tiderna, under den stränga
Bäckens käpp, ferla och ledning, stod i sitt hög¬
sta flor och anseende. Sedan han här, under årens
lopp, på latinska språket inhemtat mångsidigt ve¬
tande, valedicerade han, till sin välgörares stora
belåtenhet, såsom primus om våren 1800 och in-
skrefs, en juvenis egregice spei, några dagar här-
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efter i det finska universitetets matrikel och dess
australiska nation.

I sitt andra och nya hem, högtidligt, allvar¬
ligt, enformigt och ledsamt i åminnelse, gick och
gällde Plantin Cavander såsom en flitig och stilla
yngling. Hela dagen satt han lutad öfver boken,
när hans tid icke upptogs af kollegier, nations-
möten eller andra lärda funderingar; men annor¬
lunda gick det till, då domprosten drog nattmös¬
san ner i pannan och tillslöt de matta ögonloc¬
ken; ty sängkammarlampan hade knappt slocknat
och ”nattens tärnor gått till dans i den stilla qväll”,
förrän den ur dagens tvång lössläppta studenten
smög sig ut i det fria, för att deltaga ömsom i
glada konvivier och äfventyr af de besattaste slag,
ömsom — ehuru sanningen att säga icke så ofta
— i spel och dobbel.

Att ett så beskaffadt vitce genus icke kom
till morbrodrens vetskap, måste man tillskrifva
den gamle mannens stora förkärlek och svaghet
för sin adoptiva son och bortskämda gullgosse. Ja,
gubbens tillit till Carls ordentlighet var så stor
att han aldrig hade en aning om upphofsmannen
till de talrika puts, hvilka ofta till bekymmer och
stor förlägenhet för den gamle inträffade i den
fridlysta domprostegården, der bakom domkyrkan.

Så hände det att en gumma en dag kom till
församlingens pastor med anhållan att få begrafva
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sin man, som hade dött i yttersta fattigdom. Se¬
dan tillåtelse härtill blifvit domkyrkosysslomannen
till efterrättelse uppsatt, erfors att enkan ej egde
en enda fyrk till gäldande af den lösen, den förre
fordrade för sitt intyg och för likstol. Antingen
af snikenhet eller af öfvertygelse att sterbhuset
icke var så vanlottadt, som gumman föregaf, åter¬
tog domprosten med anledning häraf sin tillstånds¬
lapp, förklarande att begrafning icke fick företa¬
gas, innan ifrågavarande afgift blifvit till fullo er-
lagd. — Under bittra tårar hade den fattiga gum¬
man lemnat pastorsexpeditionen, då hon straxt u-
tanför porten hejdades af en ung man, som icke
var någon annan än domprostens egen systerson.
Tillfrågad af honom om orsaken till hennes gråt
berättade gumman förloppet af sitt olyckliga be¬
sök derinne och var redan i begrepp att fortsätta
sin vandring till den nödens koja hon bebodde, då
den unga studenten, lugnande henne med några
tröstrika ord, lofvade att till påföljande dag om
aftonen möjligen finna något råd huru allt skulle
hos den stränga herren åter kunna ställas till rätta.

Jemte några bepröfvade vänner och kamra¬
ter infann sig Plantin Cavander på utsatt tid hos
enkan. Här togs kistan, hvari den döde hvilade,
på studenternas axlar och bars i skydd af mörker
och oväder — till kyrkogården skulle man tro —

nej! till domprostegården var det. Sedan man
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genom den i hemligheten invigda hushållerskans
biträde väl kommit in, nedsattes kistan i det in¬
vid sängkammaren belägna förmaket och i stör¬
sta tysthet aflägsnade sig alla som deltagit i då¬
det. — Man kan tänka sig domprostens häpnad
och förtrytelse, då han om morgonen öfverraska-
des af den hemska uppenbarelsen. Utan vidare
undersökning och utan att den sannskyldige blif-
vit ens misstänkt, lick kyrkobetjeningen befallning
att ofördröj ligen föra liket till den i granskapet
belägna kyrkogården och presterskapet förständi-
gande att jordfästa den döde.

Oberäknadt detta och flera uppträden af e-
nahanda art, hade den gamle morbrodren äfven
glädje och förnöjelse af sitt fosterbarn. År 1805
promoverades Plantin Cavander, såsom maxime
dignus, till filosofie magister och någon tid der-
efter eller kort före sin välgörares död, antogs
han såsom amanuens i konsistorium ecclesiasticum.
Denna sin nya befattning utförde han med den
duglighet och påpasslighet att han inom några år
och då akademiesekreteraretjensten blifvit ledig
efter den ålderstigne Alanus, erhöll prokanslers
och de akademiska fädernes enhälliga förord der-
till, hvilket af kanslersembetet sedermera gillades
och godkändes.

De förmögenheter, som blifvit oss förlänade
af försynen, äro tveeggade vapen, lika dugliga till
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godt som ondt. Ju mera bestämda och mäktiga
dessa förmögenheter äro, desto rikare är gåfvan:
hufvudsaken är att reglera dem och gifva dem en
lämplig riktning och detta är menniskans pligt
mot sig sjelf, såsnart hon kommit i besittning af
sin moraliska frihet.

Begge dessa egg begagnades lika tappert,
lika ihärdigt af den nye akademiesekreteraren. Den
goda lyste af skicklighet, ovanlig arbetsförmåga
och ordentlighet i tjensten; den onda företedde
deremot nattvak, bacchanalier, rummel och utsväf-
ningar af alla möjliga slag, deri hans viljas stört-
flod icke aktade någon damm eller något stäng¬
sel. Lika skarpa voro de båda och ingendera af
dem förslöades under vandringen emellan embets-
rummet och bålen. Själ och kropp voro således
i ständigt välbefinnande hos den sköna Plantaskus
— ett namn, förvärfvadt inom de glada kretsarne
— ehuru dock medgifvas måste, hvad kroppen be¬
träffade, att i tidernas längd hans näsa och kin¬
der antogo en allt högre och högre skinande pur¬
pur, äfvensom att hans lilla mage småningom run¬
dades mer och mer samt öfvergick till hvad da¬
merna i Paris kalla demi-terme.

Arfvet efter sal. domprosten tog ett snart
och brådstörtädt slut, till följe hvaraf björnarnes
antal med hvarje år ökades. Fattigdom afklädde
vår akademiesekreterare det ena plagget efter det
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andra och skickade hans bohag det ena efter det
andra till auktionskammaren. Men det var det¬

samma; lika bekymmerfri, fryntlig och glad som
förr vandrade han fram sin veiid, ty krediten hos
fru Stoffel, Persikomamsellerna, Soltani och käl-
larmästar Seipel förblef oförminskad. Det var också
intet mer än rätt och billigt, emedan utskänknings-
ställena ständigt kunde räkna på betalande kun¬
der, så länge den språksamme Plantaskus gick
fram till deras resp. diskar. Endast skräddare och
skomakare befunnos obevekliga, men hvem och
allraminst Plantin Cavander brydde sig om så be¬
skaffade små motgångar.

”Du går i frack i dag”, tilltalade honom en
på gatan mötande vän, ”och vi hade likväl 27
graders köld för en stund sedan.”

”Ja, just derföre”, svarade Plantin, ”tog jag
på mig min sköna varma frack; jag tyckte det
skulle bli för kallt att gå i skjortärmarne.”

”Men du förkyler dig”, fortfor vännen, ”det
kan jag bevisa af egen erfarenhet. Fick jag kan¬
ske icke frossa i fjol, då jag i stället för pels be¬
gagnade kapprock och huru många exempel ha vi
dessutom ej på kärnfriska menniskor, som blott
hafva oaktsamhet om sin helsa att tacka för skröp¬
lighet och lifslånga lidanden, stundom tillochmed
en bråd och oväntad död.”

”Nu rider du”, tog Plantin till ordet, ”alldeles
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såsom Seneca skrifver, i hundlunk med bevis, i
fyrsprång med exempel. Ingen kan nemligen i det
fallet rara forsigtigare än jag — nej, det är då
illdeles omöjligt! Är jag kanske intet nu på väg
itt inom en timmas förlopp inkaminera den tredje
värmaren hos frun vid Lilla Klostergatan? Far¬
väl med dig så länge och framförallt, förkyl dig
eke!”

Med oförändrade lefnadsvanor hade vår aka-
lemisekter tillryggalagt månget år, och nöjd med
in af ödets gudinnor tilldelade lott, hördes han
tldrig klaga öfver det betryck, som vanligen åt-
öljer fattigdomen. Men då slaf och kung, rik
»ch fattig, med ”trängtande rop”, påkalla det fö-
emål vi benämna ”sällhet” och hvilket dock säl-
an af menniskor ernås, skulle det i sanning varit
örunderligt om åtrån derefter, som länge slum-
at, icke slutligen hade vaknat äfven i den goda
’lantaskus’s själ. ”Vore jag rik, skulle jag bygga
yrkor och prestgårdar; vore jag rik, ville jag
arätta skolor och barnträdgårdar; vore jag rik,
nderstödde jag jordbruk, industri och näringar;
ore jag rik, ville jag ha ännu mer och skulle
ndock skrinlägga hvar styfver”, o. s. v. yttrade
n den ena än den andra ibland de vanliga um-
ängesbröderna. ”Min enda diktan och traktan”,
iföll Plantin Cavander under fortgången af dy¬
ka samtal, ”är och förblir att få bada i bischofT

s
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— ja, i ett helt kar, fylldt med denna nektar.
Hvad tyckes er derom, mina herrar? — Kanske
är det för mycket jäg begär; men illusioner äro
ju äfven armodet tillåtna!”

Och se! då alla de andra funno sig besvikna
i sin längtan var Plantaskus deremot den lyckli¬
ge, som såg förverkligad den sällhetsdröm, hvil-
ken så ofta i skimrande ljus föresväfvat hans tan¬
kar.

Brukspatronessan Roos, född Woivalin, ”nog
kammal, förmöken och riker”, behagade omsider
lemna jemmerdalen. Med flor på hatt och arm
samt buxbomsbukett i knapphålet, såg man i ett
af sorglederna vår hjelte vandra i den procession
till domkyrkan, der den aflidna jordfästades. I
ensitsig schäs förmärktes han vidare ledsaga lik¬
vagnen till begrafningsplatsen och slutligen omta¬
lade man att han vid hemkomsten till sin värdin¬
na fru Pihra öfverlemnat ett väldigt knyte med
sorgkonfekt, förutom den stora saffranskringla, han
i sterbhuset bekommit.

Med detta rika bakverk, trodde man allmänt
att håfvorna haft en ända för den aflägsna släg-
tingen. Stor, ja mer än stor, var derföre förvå¬
ningen då man erfor att utredningsmannen i fram¬
lidna fru Roos’s efterlemnade bo, sterbhuskamre-
raren Heldt, en lyckosam dag infunnit sig hos
Plantin Cavander och der på den senares bord



115 —

ppräknat och emot qvitto levererat en tunna guld
gångbart mynt: riksgälds och bankosedlar.

Det töfvade derefter ej länge innan akade-
lins pedell och peripatetikus, den snabbfotade
'ernell sammankallade rektor magnificus och a-
ademistat, hofrättsråd och assessorer, borgmästa-
e och råd, prester och proselyter, svenska och
nska borgare, ”krögarn från Sodom och krögarn
*ån Krypinn”, m. fl., att spisa middag och ”spat-
jra” afton hos den lycklige arftagaren. Beskrif-
ingen om de utsökta rätter, som vid denna gläd-
:fest tyngde borden, de viner, som fyllde poka-
:rna samt den erkebischoff och dragonpunsch,
)m glödde i bålarna, kan gerna här utelemnas; ty

”Det herrliga på jorden
Förgänglig är dess lott”;

ih på samma sätt gick allt det öfverflöd de mun-
a gästerna funno uppdukadt, äfven all verldenes
äg, hvarföre derom ej vidare kommer att ordas,
idast det må blifva antydt, att kalaset varade
inu andra dagen om aftonen innan botten i bå-
rne kunde skönjas.

Vid första skymten deraf och då väktaren i
idhustornet samtidigt gifvit tillkänna, att kloc-
an var nio slagen, inbars ett badkar och ställ¬
as i midten af det rum, der det pokulerande säll-
tapet var församladt. Sedan i samma stund den
id alla större tillställningar i Åbo oumbärlige
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stadstjenar Appelholm fyllt det toma karet med
bischoff, nedsänktes värden af tacksama gäster i
badet och njöt der, ”mer lycklig än Kresus, de
Lydiers kung”, så länge sina illusioners slutliga
triumf, tilldess han, en annan Venus Anadyomene,
skön men utmattad omsider uppsteg ur de söta
och sällsamma vågorna. Anmärkas bör dock här¬
vid, att han redan några dagar förut, på Björke-
berg badat sina händer i bischoff och sålunda li¬
kasom anställt en repetition till högtidsdagens
spektakel.

Efter denna märkliga katastrof aflöste, mer-
ochmer stormande än förut, åren hvarandra. Så
länge man är rik uteblir, såsom vi alla veta, sor¬
gen för morgondagen, ty hvad är det som icke
kan köpas för den allsmäktiga penningen? Annor¬
lunda gestaltar sig lifvet, då det heter:

”Min lyra är i kras
Och tomt är mitt schatull”;

då fordna vänner vända oss ryggen och då den
ena förödmjukelsen följer den andra tätt i spåren.
För lättsinnig att egna den ringaste uppmärksam¬
het åt sina affärer, arbetade deremot den ständigt
bekymmerlöse Plantaskus såväl på sin egendoms
snara ruin, som på sitt anletes blomsterodling.
Det var derföre icke utan sin betydelse han, till¬
frågad af en ung upprymd baron: ”huru man borde
bära sig åt för att bekomma en så vacker näsa,

■
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som den akademisekreteraren presenterade”, sva¬
rade :

”Gå unge man och bind din häst vid en

gren, säger Shakespeare! Att komma derhän blir
hvarken dig eller andra högvälborenheter någon
möjlighet; ty märk noga: denna purpur som ski¬
ner i högre glans än aftonrodnaden på himla-
hvalfvet och i klarare färg än högstsalig drottning
Iverstins understubb, vår magnifika rektorskåpa,
har kostat mig så ansenliga fyrkar, att om hela
ditt fä- och mödernearf lades på den våg, der
vinguden pröfvar sina hjeltars förtjenster, detsam¬
ma jemte dina tillkommande egodelar, säkerligen
icke skulle emot min näsas omkostnader väga så
mycket som ett ejderdun. Probatum est och det
är säkert, ja så säkert som att vi begge stå här
och täfla i attiskt skämt med hvarandra.”

Intet återstod af Roos’ska arfvet, då univer¬
sitetet jemte sin sekreterare flyttade till Helsing¬
fors. Ställningar och förhållanden voro här him-
melsvidt skilda mot dem i Åbo, hvarföre äfven
lefnadsvanorna, åtminstone i början, antogo för
Plantin Cavander en obestämd och stundom bryd-

Isam form. Alla missförhållanden härutinnan jem-
nade sig dock småningom och hufvudstadslifvet
med sina schweizerier, villor och storartade värds¬
hus, fann omsider nåd inför vår hjelte. Ett ondt
fanns likväl på denna ort, hvaraf han led obe-
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skrifligt och detta var enligt hans egen utsago —
klimatet. ”1 Åbo”, försäkrade han, ”kunde man
bibehålla ett rus hela guds långa dag igenom; i
Helsingfors deremot med sina hafsvindar och oupp¬
hörliga stormar var det omöjligt att uthärda, utan
att förse sig med tvenne om dagen och detta hade
till påföljd att lefnadskostnaden der blef dubbelt
dyrare än i Åbo.” Med anledning häraf anhöll
Plantin Cavander, efter några års tjenstgöring vid
det nya universitetet, om sitt afsked och återflyt¬
tade, sedan detta jernte lifstidspension blifvit be-
viljadt, hufvudstupa till Åbo.

Hvem förmår måla återseendets ljufva fröj¬
der? — Med tårfylldt öga omfamnade han den
hjertansgode Lejonhjerta, den försigtige Björke-
bergsgubben, den trygge Fläsk-Friman, den him¬
melska bagaren och den ståtliga hedersgumman i
Parken. Med glädje återsåg han dragontorpet,
Raunistula, Moikos, Lustigkulla, Tupikkala, Parla¬
mentet och alla de ställen, som rört honom så mån¬
gen gång; endast Kuppis, der vid glasens klang-
bataljonerna fordom ramlat i kägelbanorna och
der numera vattumännen, insvepta i pelsar rag-
lade fram mellan träden, undvek han omsorgsfullt.
Blott på afstånd kastade han stundom ditåt en
medlidsam blick, lik vandringsmannen, som tyst
och häpen betraktar en fallen borgs ödsliga rui¬
ner, och deröfver må man ej förundra sig; ty
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”Fråga blomman om hon glömmer solens kyssar,
Fråga biet om det glömmer rosens honingsgömme.”

Tiden plär vanligtvis bli lång för gamla ung¬
karlar samt afskedade embets- och tjenstemän i
synnerhet. Dessa senare veta ej af annan syssel¬
sättning än den tjensten eller vanan föreskrifvit.
”Tiden är sådan man tar honom”, plägade den
gode Plantaskus säga; ”men vi böra veta att rätt
indela honom, dervid alltid hågkommande den gyl¬
lene regeln: vita brevis, ars longa.” — Det be¬
stämda i Plantin Cavanders tidsindelning kunde så¬
ledes endast afbrytas af tilltagande skröplighet, då
någon huskur måste tillgripas, eller af namnsda¬
gar, då han med sin stämmas oboe d' amour tol¬
kade: ”äran, glädjen, fägnaden”, o. s. v.

En dag, då menniskorna efter almanachans
fingervisning begick minnet af den heliga Nico¬
laus, sammanträffade vid norra bron jag och lek¬
tor Widenius med vår gamle akademisekreterare.

”Nå ser man på bara”, utlät sig härvid denne?
”det var då ett rart möte! Jag kommer ihåg som
i går, den dag då jag tog eden af herrarne, hvar¬
vid I lofvaden att med lif och blod försvara mo¬

nark, fädernesland och Athanasii Symbolum. Lika
oförderfligt sköna som då, återfinner jag er beg-
ge två.”

”Vi ha länge saknat akademisekreteraren och
det gläder oss att finna akademisekreteraren efter
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sitt uppehälle i hufvudstaden, der förförelserna må¬
ste vara omätligt större än här, återkommen med
ungdomens rosor på de blomstrande kinderna.”

”Ja, min själ är det icke så! Men huru skall
man här bevara fägringen, der hvarannan menni-
ska föresatt sig att fira sin namnsdag? Jag kom¬
mer just nu från Nils Indrén och der går lusteli¬
ga till: der flyter bischoff i stora strömmar och
punsch i de allraskönaste kaskader; der öfverväger
den himmelska bagarn balansen i Europa samt jul¬
kusars och fastlagsbullars förminskade dimensio¬
ner; der tänker sig Argus in i en annans spott-
låda och Bäcken utminuterar Gestrins filosofiska

skrupler aln- och famntals; der meddelar Ylan-
der Tykökorrespondansen på Ispahan och Hausen
be-be-be-be— skrifver vältalighetens resonansbot¬
ten; der porträtterar Pontelius på orimmad vers
”Sjöfröken” — ack livad der är roligt, hvad der
är skönt! Dit återvänder jag sedan jag hem tat
en smula frisk luft och der träffa herrarne mig i
dag, i morgon och kanhända äfven i öfvermorgon
och så vidare veckan ut, eller så länge en drop¬
pe bischoff finnes qvar i bålarne.”

”Vi komma från Nils Petter Cajander; han
har också storkalas och dit måste akademisekre¬
teraren nödvändigt gå, för att jemföra sällskap
och safter.”

”Nej mina herrar, dit måste jag inte gå!
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livad skulle jag också der? Han och hans gäster
äro mer än förnäma för mig. Visserligen saknas
mig ej anledning till en visit hos denne Plutos ut-
korade älskning; det var nemligen en tid, då jag-
såsom skolgosse var hans lärare och de dagarna
voro pretentionerna anspråkslösa nog: de sträck¬
te sig ej längre än till bokstäfvernas känning med
peksticka, stafning och bristfällig innanläsning; men
det är nu så längesedan, intet kan han komma i
håg det och troligen har han allaredan äfven glömt
den öfverflödiga lärdom han, under min ledning,
inhemtade.”

Något mer än ett år härefter stapplade en
maktlös skugga, med förvridet muskelspel i det
satfransfärgade ansigtet och ett bref i den nära
nog förvissnade handen, emot mig på min väg i-
från postkontoret. Det var med möda jag igen¬
kände den beklagansvärde, och deltagande frågade:

”Hur i Herrans namn har akademisekretera¬
ren blifvit så förskräckligen förändrad, sedan vi
senast råkades?”

Småleende svarade han:
”Döden förändrar allt — mors omnia vincit

— ja, det är då visst och säkert! Jag har nu
varit död i snart en månads tid, hvad det jordi¬
ska omhöljet beträffar; ty ännu finnes i stoftet
och askan anden qvar, men också hon väntar sin
befrielse redan i morgon — ja, det är också visst
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och säkert! från den kropp, af hvilken jag under
lifstiden gjort måhända alltför stor affär. — Ja,
ja, vi få väl se — i morgon!”

Leende pekade han på sitt bref och tilläde:
”detta är den gamle sekreterarens pennas sista
opus”, och leende tryckte han min hand till ett
sista farväl.

Hans aning blef sann. Andra dagen häref¬
ter sjöngo klockorna i högtidligt samljud den hän-
gångnes själaringning och Abo hade — ett origi¬
nal mindre.

Den sköna Plantaskus’s jordbegängelse var i
alla stycken lik hvarje annat menniskobarns, för
hvilket befrielsens timma slagit ; endast den företeel¬
sen iakttogs dervid, att den omtänksamma Heldten,
hvilken för tillfället fungerade såsom värd och
marskalk, hade virat cypress och svart krusflor
kring bischoffsbålen.
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(Eajus ori) Ijano lärbomsprof.

För sextio år tillbaka voro de i Finland all¬
männast lästa tidningar af fredlig natur och nå¬
gon polemik dem emellan förspordes ytterst säl¬
lan; personliga anfall aldrig. Post- och Inrikes
Tidningar behandlade uteslutande politiska ämnen,
Stockholms Posten och Allmänna Journalen inne-
höllo till det mesta litterära och vittra uppsatser
och Åbo Tidningar uppdukade, jemte stiftsnyheter,
lefvernesbeskrifningar, vers och småbitar samlade
här och der. Det rabulistkäbbel, som inom pu¬

bliciteten småningom utvecklade sig, började e-
gentligen med de Grevesmöhlianska flygskrifterna
och dessa blefvo omsider grundstenarne för den i
närvarande tid hos våra grannar florerande skan¬
dalpressen.

Grevesmöhlen var en man, hvilken hade va¬

rit öfverdirektör för landttullarne i Sverge, intill
år 1808, då han kom i någon misshällighet med
tulldirektionen, som på ganska svaga förevändnin¬
gar suspenderade honom från tjensten. Detta väck¬
te hans förbittring; men hvaråt han ej kunde gifva
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luft förrän efter revolutionen, då han tick tillfälle
att låta den utbryta. Han tryckte sina i en häf¬
tig stil författade besvärsskrifter, under åtskilliga
titlar, såsom Sällan värre; T'ullarrendesocietetens

underdåniga osanningar, o. s. v., hvilka vunno en
stark afsättning och förskaffade sin författare lä-
sepöbelns beundran. Derefter uppträdde han så¬
som utgifvare af den ena tidningen efter den an¬
dra : Åskådaren, Trumpeten eller krigsförklaring
mot allt ondt och Skandinaven, hvilka vunno myc¬
ken afsättning, mindre för sitt läsvärda innehåll,
än för sin författares skull, den man trodde stå i
beröring med högt uppsatta personer, samt tilloch-
med vara en organ för den tidens politik. Det
säkra är att Grevesmöhlen begagnades såsom verk¬
tyg för spridande af vissa meningar. Uppblåst här-
öfver och af sin oväntade framgång, förglömde
han sig ända derhän att han i en nidskrift öf-

verhopade revisionssekreteraren friherre Ludvig
Boye med skändliga beskyllningar, i afsigt att kros¬
sa den sistnämndes medborgerliga anseende och
sålunda aflägsna honom från riddarhuset, der han,
vid 1815 års riksdag, troddes tillhöra oppositio¬
nen. Anfallets plumphet och oförskämdhet be-
röfvade det likväl hela sin påräknade verkan och
gaf åt den anfallne en popularitet, som det i stäl¬
let fråntog angriparen. Många skriftställare upp¬
trädde nu å ömse sidor och flygskrifter, framkal-



125

lade dels af förtrytelsen, dels af vinstbegäret gåfvo
lif åt en litteratur, hvilken nästan hotade att för-
qväfva all annan. Slutligen upphörde denna skänd¬
lighet genom hofrättens utslag, hvilket af högsta
domstolen bekräftades och hvarigenom Grevesmöh-
len fälldes till ärans förlust och landsflykt och fri¬
herre Boye, för missfirmeiigt skrifsätt mot sin ve-
derpart, till ett års fängelse å Waxholms fästning.
— I detta domslut inbegrepos med mer eller min¬
dre näpst alla de kända skribenter, hvilka fäktat
inom någondera partiets leder och gjort sig skyl¬
diga till hvad man ännu den tiden ansåg såsom
brott emot tryckfrihetslagen.

Löjtnanten vid Gottlands nationalbeväring J.
Fryxell var ibland desse kämpar kanske den mest
framstående. En skarp penna, ett qvickt, ehuru
ofta nog groft språk, lätthet att uttrycka sig både
i bunden och obunden stil samt förmåga att slå
spiken på hufvudet, hade förvärfvat Fryxell den
farliga ryktbarhet, som för honom slutade först
med höga böter och derefter med afsked från det
regemente, der han utmärkt sig genom snille och
vetenskaplig bildning.

I Finland var Fryxell äfven till namnet all¬
deles okänd; ty om också många af hans skrifter
här blifvit lästa och bedömda efter de olika åsig-
ter, som för tiden gjorde sig gällande, hade deras
författare merendels varit pseudonym och således
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obekant, åtminstone på ett afstånd så aflägset som
den plats, der Grevesmöhlianerne utöfvade sitt penn-
krig. Det var således ej underligt om ingen hade
kunskap om honom, då han såsom en deus ex

machina uppträdde i Åbo.
Höstterminen år 1818 var nyss börjad och

professor Palander, en ärans man, men filosof af
det gamla slaget, hade en eftermiddag, inför ett
talrikt auditorium, i många variationer framställt
sina slutsatser om den välbekante Cajus:

”Cajus är en officer*,
En officer är en menniska —

Alltså är Cajus en menniska!”

lydde orden, då till allmän förvåning en officer i
svensk uniform insteg. Ehuru vid denna sällsynta
uppenbarelse allas, utom professorns, blickar vän¬
des åt dörren, der den fremmande obeslutsam hade
stannat, skulle dock den oväntade händelsen aflu-

pit utan vidare påföjd, om icke i samma stund en

röst ifrån studentbänkarne låtit förnimma sig: ”Nå,
der ha vi Cajus lifslefvande!”

Nu blef allmän munterhet och nu vände äf-
ven gubben Palander, hvilken sällan förnam hvad
som tilldrog sig i ”den sinnliga och synliga verl-
den”, sina blickar än till den ena och än till den

andra, hvarefter han omsider stannade vid det un¬

derbara föremålet framför dörren och efter att en

längre tid under djupt begrundande hafva fixerat
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objektet, utbrast: ”jaså! — Caj — officeren är så
god och sitter ner!”

Denne, utan att på minsta sätt visa sig brydd
eller förlägen, intog sin plats på en af de främsta
bänkarne och lektionen fortsattes i vanlig ordning;
men sedan densamma tagit slut och professorn af-
lägsnat sig, uppsteg den nykomne, hvilken ej var
någon annan än Fryxell, i katedern och tillkän-
nagaf med lätt flytande tunga att han numera vore
Åbostudent och på sådan grund äskade kamrat¬
skap med gumman Auras samtliga skyddslingar
och söner.

”Hyggliga gossar, de der tavastlänningarne,
nära hälften ibland dem äro adelsmän!” — ”Kän¬
ner du Ivulakejeff, landshöfdingens son?" — ”Är
du bror med kapten Puff, än stora och lilla Lasse
då?” — ”Har Pittoletti fyllt dina fickor med stu-
denthafra?” — Dessa och dylika frågor voro van¬
liga den tiden, då såväl professorer som studen¬
ter krökte ödmjukare ryggar för börden och ri¬
kedomen än de som i våra dagar böjas för den
grundliga lärdomen och den anspråkslösa förtjen-
sten. Man kan således föreställa sig den ifver,
den belåtenhet och uppsluppna glädje, hvarmed
enhvar af de närvarande skyndade att knyta den
guldbebyxade ståtliga löjtnantens bekantskap, att
räcka honom den varma broderliga handen och
att derefter fråga hvarje mötande kund: ”har du
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sett löjtnant Fryxell, den qvickaste, den gladaste,
den ovettigaste inom våra surmulna tempelgårdar
— han, som de senaste åren med så mycken ära
följde det Gfrevesmöhlianska standaret?”

Men icke allenast studenter, utan äfven pro¬
fessorer blefvo intagne af nykomlingen. Isynner¬
het omhuldades han af professor Afzelius, af hvil-
ken Fryxell kort efter sin ankomst antogs såsom
handsekreterare och derefter blef ett oskattbart
stöd vid alla de skrifters uppsättande, hvarmed
Afzelius såsom ett ständigt anlitadt rättegångsbi-
träde var öfverhopad.

Sjelf hade Fryxell på sin ombytta vädjobana
egnat sig åt den juridiska vetenskapen, hvari han
redan ifrån ungdomen egde lyckliga förstudier och
numera ytterligare förkofrade sig genom flit och
arbetsamhet. De till jurisexamen förberedande kun¬
skaperna i logik och naturrätt försummade han
deremot helt och hållet vid den finska högskolan,
förmenande sitt goda hufvud, sitt naturliga vett
och sin fosterländska talförmåga förmå besegra
alla de spetsfundiga frågor, hvilka vid blifvande
examina i dessa ämnen kunde förekomma.

Att han icke missräknade sig häri, bevisar
också utgången: ty då gubben Palander vid för¬
höret i logik hade framställt frågan: ”huru inde¬
lar man begreppen?” och Fryxell svarat: ”man
kan indela begreppen på ofantligt mångahanda sätt,
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dock för min del behåller jag mina begrepp helst
oindelta”, godkändes han och besvärades icke med
några vidare frågor af den förbluffade examina¬
torii, som ihågkommande den ständige vännen Ca¬
jus, troligen inom sig öfverlade och tänkte:

”Hvarje klok menniska känner sin logik:
Cajns är en klok menniska,
Alltså känner Cajus sin logik!”

Enahanda gick det med vår Cajus vid af-
läggandet af lärdomsprofvet i naturrätt. Exami¬
nator häri, känd för sina i exempel framställda
frågor, hade knappt börjat: ”Om en gammal gum¬
ma läge på sin dödsbädd och man endast af ross¬
lingen i det flämtande bröstet skulle finna att hon
ännu vore vid lif, att hon ännu kunne andas nå¬
gra ögonblick, tror hr Fryxell en sådan stackare
förmå uträtta något godt här i verlden?” innan
den tillfrågade kort och medlidsamt svarade: ”Nej,
jag önskar att vår Herre tog en sådan!” Detta
svar, ehuru vederlagd t med nya exempel från pro¬
fessorns sida, hade dock den påföljd, att Fryxell
fick i allsköns ro åhöra fortsättningen af exem¬

pelförhöret med de öfriga kamraterna och för e-
gen del erhöll ett fullkomligt godkännande af det
prof, han afgifvit i moralfilosofi och naturrätt.

Att uttrycka sina tankar på modersmålet var,
såsom man säger, en smal sak för en man, hvil-
ken långt för detta blifvit erkänd att vara en

9



130

lycklig och ansedd skribent. Man bör derföre icke
förundra sig om Fryxell, vid det skrifprof han
aflade innan jurisexamen fick tagas, ieke allenast
fort och på flera ark vältaligt utarbetade det fö¬
relagda ämnet: ”Ett är som aldrig dör: domen
öfver dödan man”, utan äfven på samma tid för¬
fattade, öfver den än lefvande och skrifprofvet öf-
vervakande professorn följande, ibland de i sin
anletes svett arbetande öfrige lagfarenhetskandi-
dater, i många afskrifter utdelade konterfej på
orimmad vers:

rädas ju spöken och tomtegubbar:
s*»ck! jag ser här en förfärlig bjesse,
t-dnkande fram på sin vridna höft!
mäppen. ler det sataniska löjet —

mgenkärlekens, högmodets smicker —

szjäsan svartpudrad, en skorstenshåla,
«ramar tjockt bokvettets svafveldunster.
csfven lik i tallens topp tolkar han
»stämman af näktergaln — hu, Jag Flyktar.

Liksom Fryxell hastigt och oväntadt hade
uppträdt i Åbo, likaså oförmodadt försvann han
härifrån, för att aldrig mer återkomma och aldrig
mer sätta sin fot på den arena, der han såsom fi¬
losof spelt en framstående och lyckosam rol. Se¬
dan han nemligen med lysande loford tagit sin ju-
risexamen, förblef han väl ännu någon tid profes¬
sor Afzelii trogna biträde, men då denne helt o-
förmodadt slets från den lärarebefattning han med
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I så mycken förtjenst förestått, försvann äfven Fry-
I xell, efterlemnande endast minnet af sin korta,
j men på mångfaldigt sätt glada och trefliga up-
I penbarelse. Äfven hans akademikamrater skin¬

grades småningom och snart blef han glömd och
förgäten, ty

”De blifvit män i staten

De fordna pojkarne*
De kifvas nu om maten

Och slåss om titlarne.”

Endast kapten Puff — men han pratar sä
j mycket — vet förtälja att Fryxell, sedan han följt
I med domare i Tavastland, någontid varit rysk
] translator i Tavastehus, utan att förstå eller be¬
gripa ett ryskt ord, samt att han derefter hamnat
i Wiborgs län, hvarest han såsom ombud för
åtskilliga större donationsgods och grekiska klo¬
ster haft godt att vara och slutligen erhållit råd-
manstaburett i Kexholms senat, från hvilken plats
han omsider, ”tyngd af mödorna förvisst”, nedryck-
tes af en stilla och fridfull död.
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dotjjalejonct.

Värdshusens frestelser voro för femtio år se¬

dan hvarken stora eller lockande i Åbo och äf-
ven fåtaligare än nu anträffades de Bachigårdar,
dit ungdom och ålderdom, belyste af glädjens el¬
ler dårskapens fackla samt trotsande ”dödens pil
och båga”, understundom vågade närma sig. Be¬
söken på dessa ställen hade för den yngre gene¬
rationen merändels någon bestämd anledning, an¬
tingen en väl bestådd examen, en glädjande un¬
derrättelse med åtföljande ”Rek.” på postkontoret
från det kära hemmet eller insteget till och af-
skedet från lärosalarne. Deremellan anlitades smör-
byttan, ”bondlåret”, skinkan och potatissäcken i
studentqvarteren, hvarest nästan utan undantag så-
kallade matbolag hade bildat sig, hvilkas medlem¬
mar sinsemellan räknade allt matnyttigt såsom com¬
mune bonum. Någongång i veckan, särdeles lör-
dagsqvällarna, bestod man sig likväl gröt utomhus
och det var då det ena bolaget efter det andra
sågs vandra till ”grötkällaren” vid Lilla Brahega-
tan. Hvarken värden på stället eller någon enda
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af hans gäster knusslade här på den ”rara grö¬
ten”; ty ehuru amatörerna voro många, voro äf-
ven de väldiga fat, det ena efter det andra, hvil-
kas innehåll på stället inslefvades, icke färre.

Så gick det länge undan för undan; men
om också ”natten i norden är lång”, skulle om¬
sider dock den morgon randas, då gröten förlo¬
rade sina behag och dess välvillige utdelare nöd¬
gas att med armodets tårar i de fordom glansrika
ögonen utbrista:

”Förlorat är min näring,
Ack nåd, herr kronbefallningsman!”

Hvad hjelpte det likväl? Allt gammalt må¬
ste ramla, grötkällaren föll och i dess aska upp¬
steg i ett af de fordna kanikers hem vid Lilla
Kyrkogatan, en fenix alltför skön för att ej för¬
blända och under nyfödda vingars skugga samla
den på ständig gröt öfvermättade ungdomen.

Väl kan man förmoda att under det kathol-
ska tidehvarfvet det högre kleresiet i Åbo, lika¬
som öfverallt annorstädes, i sus och dus tömt mån¬

gen bägare braunschweiger-mumma och mången
dito kirsedrank och dock var det nya värdshuset
knappt öppnadt, innan man påstod att de länge¬
sedan afsomnade gubbarne började vända sig i
sina grifter uti S:t Henriks underjordiska hvalf —

ja, en gammal fru, som bodde i grannskapet af
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kyrkan, hade tre nätter i rad tydligen hört en i-
hålig röst ur djupet sueka:

”Mitt hus hafver varit ett bönehus, men J
hafven förvandlat det till ena röfvarekulo!”

Vare nu härmed huru som helst, det säkra
är att fru Candelins tavern inom sina åldriga mu¬
rar inneslöt gäster och kunder, hvilka dagligen
ökades. Icke voro hennes rätter och anrättnin¬

gar af bättre beskaffenhet än de öfriga restaura¬
tionernas i staden och ej heller hade hennes punsch
det minsta företräde framför de dåliga dryckesva¬
ror man hittills varit van att utan den ringaste
missaktning inkaminera, men väl var det den Hebe,
den ”muntra prestinna”, som serverade i det lilla
kapellet, hvilken utgjorde lockelsen för de besök,
som med lavinens ständiga tillvext, så sken- och

|| underbarligen, tilltogo i styrka och makt.
Den stjerna, som här glittrade genom tobaks¬

röken och bålarnes ånga, hade runnit upp ibland
norrskenen på polarhimmeln. Huru Sofi Neuman
förirrat sig till Auras stränder derom visste man
mindre än intet; men att hon sett dagens ljus i
Wasa, att hennes far, en öfverlefva från kungl.
Österbottens regimente, var en gammal musikant,
känd och kallad: ”biåsar Nyman”, samt att hans
dotter blifvit uppfostrad i någon slags pension, se
der allt hvad det beställsamma ryktet, genom ö-

.(-V.vi . ■ , * - -4 . mm
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sterbottniska studenters tungor, hade att förtälja
om sirenen vid Lilla Kyrkogatan.

Sofi Neuman var en glad och qvick flicka,
kunde klinka på guitarr, sjöng som en lärka och
såg temligen näpen och småtäck ut. Ljusblå ki-
siga ögon, trubbig näsa, blomstrande kinder, soc¬
kersöt mun och gullgula lockar utgjorde de be¬
hag, h varmed hon tilldrog sig hyllning och till¬
bedjan. I sitt uppförande var hon lika mot alla,
ty hennes valspråk var:

”Min egen skönhet så jag håller kär,
Att annan kärlek aldrig
Mig dåra kan med trånande begär."

Kanske var det just derigenom hennes her¬
ravälde blef kort; oberäknadt erfarenheten som
lär att ingen skönhet är modern för evigt. Sjelf-
va Ninon de 1’Enclos, som var skön ännu i sin
ålders höst, blef dock slutligen glömd. — I fyra
fem år hade Sofi Neuman ensam fört spiran i sitt
konungarike och sett den ena slafven efter den
andra "lefva, trängta och dö” vid sin fotapall, då
en medtäflarinna i sin tur för en tid intog den
småningom vacklande thronen. Denna var ingen
mindre personlighet än ”Göthalejonet”, represen-
teradt af en mamsell Fransén, härstammande från
Götheborg och nyss anländ till de finska bygder¬
na ifrån grannrikets hufvudstad. Som hon var
skön och ståtlig blef hon i början mycket fjäsad
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och beundrad, men som hon derjemte var ledsam
och pjunkig hade hennes regimente icke heller
lång tillvaro, utan var endast att förlikna vid ”en
eld bland spån och stickor och en gnista uti krut”,
hvilka begge äro af den natur, att de tändas snart
men utslocka lika hastigt. Den undertiden i skug¬
gan ställda Sofi skulle således ännu en gång och
lika glad som förr få sina ursurperade rättigheter
tillbaka.

Att icke hafva gjort lejoninnans bekantskap
hade emellertid varit oförlåtligt för hvarochen,
som älskade det sköna. Ledde af kunskapsbegär
och kanske ännu mer af nyfikenhet begaf det sig
att jag tillika med några vänner och lifbröder af-
troppade en afton kort efter götheborgskans an¬
komst till det hotel, der ”man såg ljuset i lyktan
utanför huset”, och der tyvärr smälek samt myc¬
ket obehag skulle vänta oss.

Då vid vår ankomst alla gästrummen voro

upptagna, skyndade den vänliga Sofi att åt oss,
kände såsom hygglige och städade män, erbjuda
sin på andra sidan af gården belägna lilla jung¬
frubur. Här lägrade vi oss omkring en sprakan¬
de och lustigt flammande brasa, sedan vi först
beskådat blommorna i fönstret, en större geranium,
en större kinesisk nässla och en mycket liten myr-
tenqvist; derefter mönstrat det lilla nattduksbor-
det med sin spegellåda, sin rosenpomada, sina sou-
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venirer samt tallösa ringar med penséer och för¬
gätmigej och slutligen kastat våra blickar på taf-
lorna, en märkduk inom glas och ram, med alfa¬
betets samtliga stora och små bokstäfver, jemte
kransar och brinnande hjertan; Lotta vid Wer-
thers graf; Psyche emottagande sin dom af skön-
tietsgudinnan o. s. v.

Det thevatten, som åtföljdt af kringlor och
jrinsensskorpor inbars till vår förfriskning, hade
10g stark smak af kanel och egde sålunda ringa
•etelse för våra vid bättre vänjda gomar. Vi voro
ifven färdiga att gå, då Sofi i samma ögonblick
inlände med lejoninnan vid handen, och nu blef
scenen för vår åt det tragiska sig närmande sin-
lesstämning i en hast förändrad. Artigheter och
leuretter från vår sida strömmande tätt efter livar-
mnan och besvarades af den munviga Sofi, då
leremot föremålet för vårt besök satt stum som

;n af Memnons stöder eller någongång från sköna
■osenläppar — oh ehe boccone! — framläspade ett
ja” eller ”nej.”

”Är hon kanhända litet dum?” hviskade jag
ill Sofi.

”Nej men tillgjord och mycket sentimental”,
)lef svaret.

Samtalet öfvergick med anledning häraf i-
rån skämt, till allvar. Den hittills stumma le-
oninnan utvecklade härvid så mycken moral, o-
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skuld och dygd att vi, i vår tur förstummade,
varmt och medlidsamt behjertade det hårda öde,
som leder den oerfarna flickan till värdshusens af
hemska demoner och vederstyggliga trollmakter
förgiftade områden; och då hon klagade ”allt
hvad jag älskat ligger i grafven; alla som älskat
mig hafva lemnat det jordiska”, hvarvid bränn¬
heta tårar droppade ned från de långa ögonfran-
sarne i det längesedan svalnade kanelvattnet, stad¬
gades ibland flertalet af oss det högsinnade be¬
slut, att på ett eller annat sätt rädda den i sina
ungdomsdar suckande från förderf och afgrund.

Melodramen till den skönas monolog utför¬
des af Sofi, som från sin guitarr lockade toner,
öfverensstämmande med vemodet, inom våra bröst.
Sedan klagoljuden omsider likväl upphört, öfver-
gingo moll-ackorderna i gladare samljud och snart
tonade Sofis lilla älsklingsvisa:

”Jad rodnade och kinden glödde;
Jag ville fly, men Damon höll mig qvar.”

Hon hade icke hunnit längre, då tre förfär¬
liga slag dundrade på den inifrån stängda dörren
och en basröst ursinnigt röt:

”Låt upp, edra rackare!”
De flammor af vrede och förtrytelse, som

härvid jagade oss till hämnd och upprättelse, blef-
vo redan i sin början släckte af flickornas böner
och en äldre kamrats föreställningar om de men-
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iga följder, berättelsen skulle medföra i anledning
if ett slagsmål, hvari han, som nyligen erhållit en
imanuensplats vid universitetet, varit inblandad
)eh till följe häraf kufvade vi vår stridslust och
akttogo, utan att på något sätt besvara den råa
lppmaningen, en af försigtigheten påkallad djup
;ystnad.

"Är det ingen derinne, som vill efterkomma
ivad jag bjuder och befaller?” skallade det åter
’rån yttre rummet, åtföljd t af ännu starkare slag
)å dörren.

Åter tystnad från vår sida.
För en stund upphörde o väsendet — men

i ick, Herre huru länge! ty snart nog hördes folk
•usa upp för trapporna och lika snart dunkade
(lagen, såsom det tycktes af en murbräcka, på
ien tillbommade dörren.

} Att längre tåla våldet stod ej i menskligÖrmåga, förlitande på min välkända popularitet,
fctod jag snart, hög och majestätisk lik en Deus

i ix machina, i midten af det objudna sällskapet,
hom döljande sina anleten inom kapprockskragar-
le, helsade mig med hån och otidigheter af alla

I möjliga slag och former.
Min fältherreblick undgick dock ej att i-

aland mina motståndare upptäcka en och annan
till namnet bekant personlighet och framför an-

I ira en yngling, hvilken jag nyss förut förskaffat
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en förmånlig kondition. Till honom vände jag
mig med de orden: ”hr S. ansvarar för hvad här
vidare kommer att ske. Höger omvänder eder,
marsch!”

Kommandot iakttogs utan gensägelse och en¬
dast några projektiler, som kastades emot fönstret
och yttre väggen, erinrade om de aftågande trup¬
pernas felslagna förhoppningar och vanmäktiga
hämnd.

Ehuru vi blifvit nog bestraffade för vår ny¬
fikenhet och således ofördröjligen bordt lemna det
farliga rummet, glömde vi snart den utståndna
vedermödan, anseende befrielsens timma vara värd
en liten ”knatte”; och uppmaningen:

”T boire, a boire, ä boire,
JYous ne quitterons nous sans boire!"

var knappt uttalad innan den antogs med enhäl¬
ligt bifall. Men ett oblidt öde ville ej heller nu
förunna oss det efterlängtade lugnet. En qvart
timma vid pass hade ostörd förflutit, då en bed¬
jande, ehuru något sväfvande röst, bakom den fa¬
tala dörren jemrade:

”Varen barmhertiga och öppnen!”
”Hvad vill ni?”
”Se och beundra samt derefter dö vid Gö-

thalejonets fotter.”
Föremålet för den okändes beundran och

förtviflade beslut, besvor oss emellertid under strida
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årar att icke lyssna till den vansinniges böner
ich han åter, som fann våra hjertan ”stenhårda
»eh obevekliga”, började efter en kort paus med
;råt, tjut och ulfvande ge sin olycka och sitt
lårda öde tillkänna.

Tårarnes bittra flöden och qvalens hemska
dågoandar veko dock småningom derute, för att
emna rum åt en vild och ursinnig solodans, hvil-
sen i ett svindlande sforzando allt mer och mer
illtog i styrka och hastighet, tills slutligen, och
ledan bord och stolar äfven blifvit indragna i de
ortviflade skutten och hoppen, ett tungt fall för-
spordes af en menniskokropp, som förlorat spän¬
stigheten i benen och ett derpåföljande häftigt an¬
skri, hvilket lät oss förmoda någon inträffad fa-
saväckande olycka. — Denna var dock ej större
in att den bedröfvade älskaren kunde vederqvic-
tas med ett glas vatten och derefter öfverlemnas
ill en tjenstvillig vän, hvilken i rättan tid hade
nfunnit sig för att ledsaga den försmådda kärle-
cens offer till sitt anspråkslösa hem på Ryssbac-
cen.

Nu voro vi ej sena att lemna vår pinoort;
nen olvcksmåttet var tyvärr ännu ej fylldt. Den
lystra slutscenen, bakom den långsamt nedgående
■idån, återstod för oss redan förut nog hårdt be-
pröfvade att utföra. Nedkomne på gården emot-
iogos vi af en kattserenad, ohygglig och vämjelig
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i åminnelse och många tillrustningar här ådagala-
de svårigheten för oss att undkomma helskinnade.
Tanken att återvända var fruktlös och sålunda
blefvo vi tvungna att emot vår vilja följa Håkan
Sjögréns ridderliga råd: ”här måsten I segra, bus¬
sar, eller ock sätta klippingen till!”

”Boken”, eller ”Storfurstendömet Finlands rid-
derskaps och adels kalender upptar under n:o 6
ibland adliga ätter ”Munck af Fulkila.” Denna
ätt representerades vid Åbo akademi, på de tider
här omtalas, af de såkallade ”Ihamäki” och ’Tr-
jala” racerna. Albert Ihamäki var ibland dessa
en man, som aldrig bäfvade för faran, aldrig ryg¬
gade tillbaka. I spetsen för sin lilla skara, som
endast ”kunde lyda, han befalla”, bröt han oss en

väg genom kattmusikens exekutörer och efter nå¬
gra mindre kontusioner af vedträn och stenar,
hade vi ernått frihet och sjefständighet, samt der-
jemte öfvertygelse att

”1 skönsta blomsterpark en giftig orm kan vara!”
”Värdhus förbi”, blef vår framtida lösen.
Flera år härefter befann jag mig i Helsing¬

fors. Jag hade mött bekant och obekant på ga¬
torna, då ett praktfullt ryskt ekipage körde mig
förbi. Den granna dam, som satt i släden, hade
knappt varseblifvit den arma fotvandraren, innan
hon med ett hopp ifrån släden kastade sig i mina
armar, ljuft tolkande återseendets ”vådligt” glada
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'röjder. Det var Sofi, som nuförtiden ombesörjde
mshållet för någon gammal amiral på Sveaborg.
Jag såg henne härefter aldrig mera; men den si¬
da underrättelsen om henne var att hon hamnat
i Wasa, der gumman stackare vid högtidliga till¬
fällen, bland :’sångbevuxna” vänner, trakterar sig
med den helsosamma kaffetåren.

Den andra prestinnans öden förblefvo mig
dändigt obekanta, hvårföre jag med skalden an¬
tar att

Göthalejonet slumrade re’n!”
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ppjuöcn.

Att allt här i verlden är underkastadt en

ständig vexelverkan och ständiga förändringar,
erfara vi dagligen, och dock finnes intet vankel¬
modigare än det menskliga tänkesättet, hvilket li¬
kasom Fortunas hjul rullar i ett evigt kretslopp.
Ett bittert tadel öfverhopar i morgon den, som i
dag prisas med stor berömmelse, ocb i dag tram¬
par man under fotterna den, som i morgon höjes
till himmelens skyar.

”Äro vi icke alla lika kålsupare inför vår
Herre”, tänkte jag med ”min son på galejan”, då
jag nyligen i en af bildningscirkelns sammankom¬
ster hörde framtidsmannen Thulin, representanten
af menniskans egna kraft och jernfasta vilja, i en
skizz omtala den behandling vår stilla, beskedliga
och oförargliga pipjude ännu efter döden måste
undergå, sedan han i sin lifstid delat menniskors
vanliga lott att ömsom vara beprisad och ömsom
belackad.

Jag och framförallt mina sjöskumspipor hade
haft för mycken umgängelse med lilla Arnstam,
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för att jag icke skulle uppfånga hvarje ord, som
för tillfället uttalades af panegyristen, och ehuru
min sång måhända jemförelsevis blir ”matt”, an¬
ser jag mig dock äfven för egen del skyldig, att

I i mina tidsbilder beröra den framfarna snälla pip¬
juden — den sista, som tänkte på de fordom så
kära, nu af cigarrer och papyrosser undanträng¬
da, tobakspipornas höjande i estetiskt och natio¬
nalekonomiskt värde.

Jag hade i ungefärligen ett helt tiotal af år
sjungit:

”Tobak, den kosteliga gästen,
Som friskar opp så mången ryttare på hästen;
Så mången bonde vid plogen;
Så mången jägare i skogen;
Så mången fiskare på isen;
Så många tusen, tusen käringar i spisen!”

ach dock på studentmanér försummat mina rökel-
severktyg. Förgäfves hade stadsfiskal Möller, ba-
•on Cedercreutz, jemte flera andra älskare och
samlare af dyrbara pipor sökt öfvertyga mig, ej
nindre om följderna af min vanvård i detta af-
eende, än om mitt eldståls och fnöskes samt mina
lintors afskyvärda beskaffenhet, då en morgon-
tund, efter en sakta knackning på min dörr, en
nan, ”feingeputzt und demüthig” trädde in, upp-
adade på mitt skrifbord åtskilliga oljekokade sjö-
kumspipor och, sedan han förklarat sig vara sänd

i f hr ”schtadsfiskal”, försäkrade att han icke alle-
10
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nast ”schkar” nya, men äfven emottog gamla och
länge föraktade pipinvalider ”zu vollkommen Erneu¬
erung und Reparirung.”

Hvem var lycklig om icke jag? Befriaren
från all den smälek, för hvilken jag varit utsatt,
hade ändtligen infunnit sig, och länge töfvade det
ej innan jag nedtystade hvarje ”glaffäretunga” med
rökar ur turkhufvuden, hjortar, örnar och många
andra fantasins och konstens sjöskumsunderverk.

Jag besökte härefter ofta min välgörares a-
telier. I ett moln af tobaksrök fann jag den idoge
mannen, omgifven af ett halft dussin gensdarmer,
som ur nyss oljdränkta pipor i flegmatiskt lugn
blossade den mest infernaliska ”Känn på”, fabriker
och gatubodar den tiden erbjödo det finska fol¬
ket. Mången nyttig lärdom hade jag visserligen
härvid kunnat inhemta; men då jag aldrig varit
”född till stor lycka och fröjd” samt än mindre
”för mekaniken böjd”, nödgas jag naturligtvis un¬
derlåta att närmare redogöra för konstnärens egen
verksamhet ibland sina molnskockande biträdare.

Få år hade förflutit, då alla piphyllor i Åbo
företedde en skön och förtjusande anblick. Den
nye medborgarens värf var således uti en hast
hos oss, som här bygga och bo, fullbordadt. Lan¬
dets marknader blefvo härefter i sin tur de fält,
der han en längre tid rördes med lycka och stän¬
dig framgång.
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Sålunda hade han redan samlat ett litet ka-
I pital, då slutligen marknadernas lönande trafik äf-
I ven började aftyna oeh han fann, att andra ba¬
nor för arbete och dagligt bröd måste uppsökas.
För att med ens kunna upprymma det återstående
b.f sitt ännu ganska betydliga lager, beslöt den
åldrig rådville lille mannen att gifva — läckra

; eupéer. Inbjudningarne till dessa åtföljdes, jemte
meddelande att kommendantens kock, den konst-

j brfarne Timofej, skulle ombesörja anrättningarne,
btändigt af den fägnande underrättelsen, hurule-
I les häradshöfding ”Carlschtedt” och kapten ”Ahl-

> schtedt” hade ”beschtämdt” utlofvat att med sin när¬

varo behedra den tillämnade roligheten, som all¬
id illustrerades af ett oskyldigt killeparti, hvarvid

pesp. gäster hade den artighet att med insatserna
| nlösa pipor från ”schkåpet” med de dubbla glas-
rlörrarne.

Sedan supéerna och med dem piporna om-
ider tagit ett förmånligt slut, började vår omtänk-
amme väns allmänt kända sträfvanden för den

raft, hvarmed de små och qvicke tändstickorna
tidernas längd hafva undanträngt eldstål, fnöske

loch flinta samt de obäkliga och tröga svafvelstic-
jcorna. Han anlade neml. den första fabrik, som
il sådant afseende lyckliggjorde vår goda stad.
j Denna tycktes också bedrifvas med god framgång
samt allt merochmer tilltagande produktion; ty
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dess anläggare var en varm och ifrig föresprå¬
kare för sina ”schtickor”, och hvad förmå ej lärda
föreläsningar, åtföljda af praktiska experimenter?
Försedd med stickor i hvarje ficka, besökte vår ;

fabrikant ofta sina kunder, och om någon af dem
yttrade det minsta tvifvelsmål, rörande fabrikatets ,

eldfängdhet, blef det snabba svaret alltid: ”herrn
pratar bara schtrunt; mina schtickor micki bra”, <
och iochmed detsamma rispade han med tumna¬
geln en eller annan sticka, som vanligen kände j
knepet så noga, att de på ögonblicket gåfvo eld, |
ehuru de i hvarje annan mans hand syntes envist j
motstå den eld och brand, som af dem äskades.

Likasom piporna i sin början hade medfört
en lycklig skörd och förökad förmögenhet, likaså j
blef det nu stickornas tur att tillföra den nitiska
befordraren af fosterländsk industri icke allenast

vinning, utan äfven medborgerligt anseende; ty
säge hvad man vill, penningen är och förblir all¬
tid den måttstock, hvarmed mensklig förtjenst mä-
tes och uppskattas:

”Man fattigdomen trampar och krossar,
Hvar armodets son på porten man kör;
Men ibland bordets alla guldgossar
Främst skådas allherrskarn — den rika grossör.”

”Hr Arnstam” blef derföre älskad och ärad
samt kunde inom kort berömma sig af att vara
sitt umgänges ”heders bror och pascha.” Att Po-
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lykrates kastade sin ring i hafvet, då han fruk¬
tade att öfvergifvas af sin stora lycka, torde vis¬
serligen hafva varit Arnstam bekant; men då in¬
gen af det gamla testamentets stora förebilder
följt exemplet, gaf vår lille pipjude ej heller der-
på synnerlig akt, så mycket mindre som han var
van att i allt vörda och följa förfädrens stränga
hushållningsprinciper. De olycksbringande följder¬
na häraf uteblefvo derföre ej heller.

De små och oskyldiga stickorna gåfvo mensk-
ligheten en tid bortåt en ”vårdad” eld och numera
erfordrades således sällan något handgripligt be¬
vis på deras duglighet, då tyvärr den ena ”vådel-
den” efter den andra började hemsöka de fabriker
den företagsamme mannen anlagt än i Åbo, än i
närmaste landsbygd och slutade icke förr, än han
slagen och förkrossad stod på sina förhoppningars
hemska ruiner. Den såkallade ”Östermanska vil¬
lan” eller ”fyllan” — hvad vet jag — vid Stor-
Heikkilävägen, ryktbar för ett derstädes fordom
bedrifvet bränneri, var det sista ställe, hvarest
Arnstam sökte retablera sin lycka. Men äfven
här förföljdes han af det ofta bepröfvade olycks¬
ödet, att förgäfves kämpa mot den mäktige Mu-
spels ostyrige pojkar och små bytingar, hvilka
funno en efterlängtad tummelplats ibland millio¬
ner hittills af elaka tungor förklarade ”obränn“
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bara” stickor, samt att iochmed detsamma rubb och
stubb se sköfladt sitt timliga goda.

Kommissionslager af Björneborgska verldstic-
kor samt österbottniska blomsterpottor och annat
krukmakargods blefvo den stackars brandskadade
mannens sista försök, att på hederligt sätt betrygga
sina återstående lefnadsdagar. Likt ”konung Mene¬
laus, då han de grekers leder ordnade till slag”, hade
den omtänksamme Arnstam i sin lilla butik i Li-
manska huset ordnat och i broderlig sämja upp¬
städat krukor och stickor; likt fruarna i diverse-
bodarne, sågs hans mångåriga hushållerska här
artigt och välvilligt gå allmänheten tillhanda och
”Trogen”, den redan något giktfulle gamle hun¬
den, på trappan med bedjande blickar och viftan¬
de svans inbjuda de förbigående ”dagens glada
barn, som ej se lifvets djupa qval och ve”, och
detta allt oaktadt blef boden ringa besökt och in¬
komsterna till följe häraf obetydliga och knappa.
Bekymmer och vedervärdigheter af alla slag lade
snart den olycklige på den sjukbädd, hvarifrån han
alldrig mer skulle uppstiga, och endast sin hus¬
hållerskas och någon väns trogna omsorger hade
han att tacka för sina sista stunders ostörda frid.

Nu följde de egendomliga händelser, som e-

gentligen gifvit anledning till tecknandet af detta
utkast. Då hvarken jag sjelf eller den häfdateek-
nare jag i början af min berättelse åberopat der-
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vid varit närvarande, skulle det möjligen kunna
hända att någon upplyst kritiker ville förebrå mig
misstag och oriktiga uppgifter, hvarföre jag äfven
i det föregående af klok försigtighet sökt undvika
såväl att uppgifva det vinslag, hvilket bestods på
de Arnstamska supeerna, som den kulör, hvarmed
”Trogens” pels rätteligen var färgad; men om nå¬
got tvifvelsmål angående sannfärdigheten vid pip¬
judens slutdrama skulle uppstå, må då de perso¬
ner, hvilka gifvit mig och bildningscirkelns före-
dragare del deraf, stå till svars för sina felaktiga
uppgifter.

Såsnart Arnstam utandats sin sista suck, in¬
samlades medel till en anständig begrafning åt
den aflidne. Allt var i ordning till den sista re¬
san och gästerna redan samlade, då ett sällskap
judar och judinnor infunno sig i likrummet, for¬
drande att den döde, såsom deras trosförvandt,
till dem skulle öfverlemnas. Inga protester hjelp-
te härvidlag: liket upptogs ur sin kista, tvåddes
och under qvinnornas gråt och veklagan kistlades
ånyo med de ceremonier, hvilka äro vanliga vid
judiska likbegängelser. Dessa fortforo ända intill
eftermiddagen påföljande dag, då affärden ändtli-
gen företogs till judarnes utom staden belägna be-
grafningsplats. Här upptogs den döde ännu en
gång från sin hvilobädd och omgifven endast af ett
nytt lärftskynke nedsänktes han i den öppnade graf-
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ven. Under hufvudet sattes . en sten och derof-
vanför en brädlapp, likaså lades vid fotterna en
bit af ett bräde och en smal trädplanka tvärs öf-
ver kroppen. Grafven igenkastades slutligen se¬
dan den döde erhållit en granrisruska i hvardera
handen. Kistan, ehuru förklarad besmittad och
oren, skulle vid första lägliga tillfälle försäljas,
hvar före den också blef ställd i närheten af lands¬

vägen, nära kyrkogårdens trädgårdsmästarebostäl¬
le, för att så mycket bättre af hugade afnämare
kunna observeras. Här befanns densamma deref-
ter i flera dagar till allmän förargelse, utan att
man känner huruvida den blef försåld eller icke.
Det förra är dock sannolikt, sedan hon omsider
försvann ifrån platsen, emedan de penningar man
i sådant afseende inhändigade icke kunde anses
såsom oheliga, om också sjelfva kistan såsom till¬
verkad af kristna händer i hög grad vore det.

Schnälla Arnschtam! Ditt ensamma lif och
dina vedermödor äro slutade, dina sköna pipor
skingrade och gräset har redan i många år fro¬
dats på den graf, der du hvilar och der jag nu
stannar för att säga:

”Vårt största lidande ej verlden ser!
Du som var ensam ända i det sista,
I verlden trycker hjertat mycket mer,
Än lätta mullen på din judekista.”
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forbna mufikali|fca faUfkaperua i ^Iba.
Vid början af år 1790 framställde några mu-

sikälskare i Åbo det ”välmenta förslag”, att såväl
till befordrande af en allmännare smak för musik,
som for att förskaffa allmänheten tillfälle till ett
”lika så nöjsamt som anständigt tidsfördrif”, här-
städes bilda ett musikaliskt sällskap, hvilket un¬
der vissa tider af året skulle sysselsätta sig med
såväl enskilta, som offentliga musiköfningar.

Den 24 februari förenämnde år sammanträdde
detta sällskap första gången, då vissa stadgar, upp¬
satte af några ibland sällskapets grundläggare, upp¬
lästes och antogos till efterlefnad. Erfarenheten
gåf dock snart mången anledning till rättelser och
förändringar härutinnan och af sådan orsak öfver-
sågos de ytterligare, hvarefter ett nytt förslag till
ordningsreglor den 8 februari 1791 af sällskapets
utskott granskades och godkändes, samt den 5
derpåföljande mars upplästes i allmän samman¬
komst och fastställdes till iakttagande äfven för
framtiden.

Sällskapet var enligt förenämnde stadgar för-
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deladt i musikidkande och musikälskande ledamö¬
ter. Dess samspelningar voro bestämda till två
gånger i veckan; hvarje onsdag nemligen till en¬
skilda öfningar och hvarje lördag till allmänna,
hvarutom den 24 januari, konungens födelsedag,
var fastställd till en högtidlig sammankomst, då
ordföranden, eller någon annan af sällskapets leda¬
möter, med ett för tillfället lämpadt tal, borde
öppna högtiden. Sammankomsterna skulle häref¬
ter fortfara oafbrutet hela året igenom, med un¬

dantag likväl af sommarmånaderna, då de fleste
af sällskapets ledamöter vanligen vistades på lan¬
det. Härtill kom att sällskapet årligen var för-
pligtadt uppföra en konsert till förmån för stadens
fattiga eller andra ”torftiga och behöfvande med-
menniskors hjelp”, då inträdet en gång för alla
var bestämdt till sexton skillingar. Några såkal-
lade ”fria konserter” gåfvos äfven, till hvilkas be¬
vistande ”stadens samt äfven resande hederligare
fruntimmer” inbjödos, så ofta likväl de musikid¬
kande ledamöterne sinsemellan om dessa konser¬
ters uppförande öfverenskommo.

Ibland musikaliska sällkapets många och vack¬
ra förpligtelser bör här ej förbigås den undervis¬
ning i musikstudier, hvarmed detsamma ur sin
kassa lät påkosta fattiga yngre medlemmar af sam¬
hället, kände och vitsordade såsom begåfvade med
utmärktare anlag för musik och tonkonst.
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Till vinnande af ordning och skick inom säll¬
skapet invaldes årligen ordförande, vice ordföran¬
de, sekreterare, aktuarie, skattmästare och konsert¬
mästare, den sistnämnde aflönad; hvarjemte ett ut¬
skott, bestående, utom förenämnde funktionärer, af
fyra ledamöter ifrån hofrätts- och eivilstaten, fyra
ifrån akademistaten och presterskapet, fyra i sta¬
den bosatte militärer, fyra af magistraten och bor-
gerskapet, samt fyra af sällskapets musikälskande
ledamöter, skulle handhafva sällskapets hushållning
och ombesörja ”hvad till dess bestånd och förkof-
ran kunde tjenligt vara.”

Den förste ordföranden i sällskapet var ge¬

neralmajoren, landshöfdingen och riddaren, friherre
Magnus W. Armfelt. Af de förhandlingar, hvilka
numera äro i behåll, finner man såsom de första
utskottsledamöter endast följande upptagne: säll¬
skapets viceordförande lektorn vid Åbo kathe-
dralskola, magister Isaac Nordberg, rådmannen
Fredr. Blomqvist, hofrättsassessorn Job. Broval-
lius, professorn Job. Gadolin, ryttmästaren frih.
G. Fr. Koskull, kornetten E. Liljeström, majoren
friherre Carl Mannerbeim, professorn Henr. Ga¬
briel Porthan, handlanden Samuel Johan Trapp
och slutligen sällskapets konsertmästare, kungl. a-
kademins kapellmästare Erik Ferling.

Såsom musikidkande ledamöter äro under mu¬

sikaliska sällskapets stiftelse-år antecknade: Isaac
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Nordberg, lektor; Jacob Tengström, professor; P.
Ev. Georgii, assessor; Gust. Fr. Koskull, frih., rytt-
mästare; Gabr. Er. Haartman, professor; W. W.
Wallerian, hofr. notarie; Jacob Bonsdorff, Theol.
Lic., Docens; And. Joh. Mennander, lingv. Hebr.
docens; Cronstedt, frih., löjtnant vid kongl. lifre-
gementet; König, kornett vid samma regemente;
Henr. Borgström, hofrätts extr. notarie; Erik Fer-
ling, konsertmästare; Jak. Lindebäck, filos, magi¬
ster; Job. Aejmelseus, filos, magister; samt stude-
randerne J. N. Snellman, Salom. Hanelles, Benj.
Holmudd, A. J. Mether, H. Deutsch, B. J. Gadd,
Ernst Gabr. Lithander, Gust. Dan. Lithander, G.
G. Nordensvan, Joh. Lund och Carl Calamnius.

Förenämnde musikidkare, jemte presidenten
F. von Post, vice presidenten C. A. Hallenborg,
landshöfdingen, baron M. W. Armfelt, chefen för
lifkosackerna, major E. J. Kuylenstjerna, ryttmä-
starene vid samma kår, frih. Carl Koskull och C.
G. von Stockenström, lagmännen H. Lode och E.
G. Stålhanske, öfverdirektör P. Alfving, de fleste
universitetslärare äfvensom större delen af befälet
för lifkosackerna och lifdragonerne samt Åbo läns
regemente och arméns skärgårdsflottas Åbo eska¬
der anses såsom stiftare till det första musikali¬
ska sällskapet i Åbo.

Den musik, som i början af sällskapets verk¬
samhet uppfördes, bestod för det mesta i sinfonier
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och kompositioner för stor Orchester, qvartetter
och någongång solos. Men år 1796 vann äfven
flerstämmig sång ett berättigadt insteg inom säll¬
skapet, då större oratorier, messor samt annan
kyrklig musik, äfvensom körer och arior ifrån den
tidens operor blefvo uppförda. I sångerna deltogo
både herrar och damer, ibland hvilka här såsom
de utmärktaste må anföras: fru Ottiliana Baer, född
Carlstedt, fröknarna Soti, "Wilhelmina och Eva von
Willebrand, Gustava Fredensköld, Constance von
Kothen, Beata Maria Arnell och Charlotte von
Knorring, mamsellerna Hedvig och Lovisa Caloan-
der samt Eva Loffman och studeranderne Korse-
man, Mollin och Lunderberg m. fl.

Föreskriften att sällskapet årligen borde förse
sig med nya och goda musikalier af flere slag blef
samvetsgrannt uppfylld. På de musikidkande le¬
damöternas uppgift och ompröfning ankom upp¬
handlingen deraf, sedan likväl utskottet med af-
seende på kassatillgången derom öfverlagt och be-
slutit. De gedigna och dyrbara verk af Mozart,
Haydn, Händel, Seb. Bach, Gluck, Pergolesi, Pleyel,
Cherubim, Piccini, Spontini, m. fl. som ännu fin¬
nas i behåll i sällskapets bibliothek, hvilket un¬
derbart nog till större delen blef räddadt vid 1827
års brand, vittna mer än tillräckligt såväl om säll¬
skapets förtjenstfulla sträfvanden, att i musikalisk
bildning och smak följa med sin tid, som om de
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ansenliga penningetillgångar hvilka härtill lemnade
nödigt bidrag.

I sjutton år hade det första musikaliska säll¬
skapet i Åbo utan afbrott sträfvat för sitt sköna
ändamål, då kriget med det minnesvärda året 1808
utbröt. Inter arma silent leges, heter det, och
hvad var naturligare än att äfven artes och deri-
bland musiken skulle förstummas och tystna för
krigstrumpeten. Under den förskräckelse, ovisshet
om kommande tider samt den sorg och bedröf-
velse, som dessa dagar rufvade öfver stad och
land, tänkte ingen i sin ångest på de väna sång-
mör, och musikaliska sällskapet upphörde utan att
en enda röst höjdes för dess fortsättande. Dess
samlingar, instrumenter, musikalier och öfriga mo-
bilier öfverlemnades i kungl. akademins värjo, ”till
närvarande eller framtida musikidkares tjenst, så-
snart de sig uti något sällskap till musikens id¬
kande eller förkofran förbinda vilja.” Penninge-
behållningen åter nedsattes på tre år i akademins
ränteri, för att, i händelse ett nytt musikaliskt säll¬
skap inom denna tid blefve grundlagdt, kunna lyf¬
tas och användas till dess understöd; men skulle
efter förloppet af dessa år de nedsatte medlen icke
till sådant behof komma att användas, borde de
tillfalla stadens fattigkassa. Äfven instrumentsam¬
lingen omhändertogs af den kungliga akademin.

Genom fredsbrottet hade de flesta af sällska-



159

pets musikidkande ledamöter blifvit skingrade och
ingen fanns qvar, hvilken, sedan lugnet återvändt,
egde mod att från de döda uppväcka den ofta
bittert nog saknade älsklingen. Äfven själen i säll¬
skapet hade försvunnit med gamla Ferlingen, som
år 1807 slutade sitt jordiska lif. Väl samlade den
ryska generalen Demidoff de få och spridda öf-
verlefvorna af musikaliska sällskapet till mången
konstnjutning, förherrligad genom akademins nya
kapellmästares C. W. Salge's hänförande violon-
cell, magister Ikaléns viol, löjtnant Barks cittra,
äfvensom en och annan resande virtuos’ gedigna
och konstrika föredrag; men det band, som en¬
gång var slitet, kunde i detta omstöpningens år
ej återknytas, ej ånyo sammanfogas af de numera
domnade händerna.

Musikens sålunda försummade och tynande plan¬
ta skulle dock, sedan allt hunnit lugna sig, omsi¬
der väckas till nytt lif och i sin omgifning, jemte
de ännu lefvande gamla, samla nya vänner af ton¬
konsten i Åbo. Vid ett talrikt besökt samman¬

träde höstterminen 1823, till hvilket kallelse ut¬
gått ifrån erkebiskopen, doktor J. Tengström, pre¬
sidenten grefve J. F. Aminoff och geheimerådet,
baron K. von Troil beslöts, att ett nytt musika¬
liskt sällskap skulle bildas, efter samma mönster
och följande i det närmaste samma stadgar och
ordningsreglor med 1790 års sällskap. Till ord-
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förande valdes geheimerådet von Troil och såsom
konsertmästare utsågos musikdirektörerne C. W.
Salgé och Chr. Dovner. Grundläggare af det an¬
dra musikaliska sällskapet i Åbo voro för öfrigt:
Presidenten frih. A. von Willebrand, ref. sekr. vice
landshöfdingen E. Wallenius, öfversten, grefve G.
Armfelt, kammarherren grefve A. Piper, professor
G. G. Hällström, rektor Elfgrén, akad. kamrera¬
ren A. Federley, hofr. notarien E. U. Sylvander,
löjtnant P. J. Gylich, akad. adjunkterne, prosten
G. Hirn, doktor C. von Haartman och C. J. af
Tengström, handlanderne C. O. Dahl, E. A. Jam¬
mermann, P. Ithimeeus, C. D. Mesterton och M.
Mmxmontan, filos, magistrarne J. J. Pippingsköld,
G. Wallenius, J. Bergbom, C. F. Widenius och
N. H. Pinello, studeranderne grefve G. Aminoff,
friherrarne A. och F. Aminoff samt Ü. von Troil,
C. R. Agricola, E. W. Bruncrona, F. Cygnseus,
B. O. Lille, B. E. Mallén, N. F. Iiurtén, Fab.
Rabbe, B. Stålhberg, m. fl.

Under sin aktade ordförandes hägn och ni¬
tiska omvårdnad uppnådde sällskapet ett anseende
och en höjd, som småningom ställde det i jem-
bredd med mången af utlandets berömda musik¬
föreningar. Utom af sina begge förtjenstfulla kon¬
sertmästare hade sällskapet ett säkert stöd i vio¬
linisten Gehring, klarinettisten Husseck, fagottisten
Alander samt musikdirektörerne Schultz och Dov-
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ner, d. ä., hvilka fastade vid sällskapet hvaren
uppträdde i solopartier och derigenom gåfvo åt
de musikaliska sammankomsterna en omvexlande

konstnjutning, som delades med den tidens för¬
träffliga studentsång. Sinfonier och ouverturer för¬
summades ej heller och föga torde något verk i
nyssnämnde afseende hafva lemnat pressen, innan
detsamma återgafs af det med sin tid ständigt föl¬
jande musikaliska sällskapet. Konsertsalen var till
följe häraf hvarje gång ända till trängsel fylld af
åhörare och den känsla, som måhända hos en och
annan ibland vårt samhälles medlemmar ännu flam¬
mar för musik och sång, blef otvifvelakfigt väckt
vid dessa minnesrika konserter.

Det fordna musikaliska sällskapets valspråk
hade varit nIpse Apollo citharam dabat” och det
senare hade äfven begagnat detsamma. Men länge
töfvade det ej innan cittrans strängar åter skulle
slitas och denna gången af en grymmare hand än
den förra. Septemberdagarne år 1827 hade med
eld och brand bortjagat sångarguden och i hans
spår alla de utländska förmågor, som i fyra års
tid så verksamt och så utmärkt bidragit till säll¬
skapets sköna sträfvanden. Äfven de inhemska
försvunno med akademins förflyttning till hufvud-
staden och knappt återstod en violqvartett, i många
år derefter ett troget om än ringa minne af den
bortflyktade tonkonsten i Abo, påminnande om den

u
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förgänglighet, som vidlåder menniskors verk och
gerningar.

För andra gången öfverlemnades nu sällska¬
pets tillhörigheter i universitetets omvårdnad: bi-
bliotheket förökadt med värdefulla arbeten af Bee¬
thoven, Weber, Rossini, L. Spohr, Boieldieu, Paer,
Dalayrac, Weigl m. fl. Af instrumenter återstodo
endast tvenne pukor, en kontrabas, tvenne violon-
celler, tvenne altvioler, en fagott och några ess¬
trumpeter, hvilka blifvit räddade ifrån lågorna och
åtföljde musikaliesamlingen, med samma förbehåll
som tillförene, att af universitetet återbekommas, i
händelse något musikaliskt sällskap i Åbo ännu en
gång kunde bildas och derstädes omhuldas.

Sedan tio år i musikalisk overksamhet blif¬
vit tillryggalagda, grundläde musikdirektören Chr.
Dovner och musikus W. F. Siber, biträdde af dok¬
tor N. H. Pinello, en musikskola, som något år
derefter erhöll ett årligt understöd ifrån stadskas-
san och derjemte vissa rättigheter såsom stadska-
pell. Denna läroanstalt, hvars elever i allmänhet
voro upptagne ifrån den fattigare folkklassen, fick
endast under de första åren af sin verksamhet åt¬

njuta sin förstnämnda ledares undervisning; ty Dov¬
ner afled redan om våren 1839. Såsom kapell¬
mästare och lärare öfvertog Konrad Greve i sep¬
tember 1842 skolans musiköfningar, och är det e-
gentligen ifrån denna tid tonkonsten i Åbo åter
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höjde sig ur sin dvala och beredde sig ett hem,
hvilket den ej efter trettio års förlopp, ehuru un¬
derkastad flerfaldiga motgångar och omvexlande
skiften, ännu förmått lemna. Sin högsta glans er¬
höll kapellet då någon tid härefter tre unga ty¬
skar, Zeller, Strunk och Derlin blefvo anställda
såsom underlärare vid skolan och arbetande med¬
lemmar vid kapellet.

Understödd af dessa framstående förmågor
med Greve i spetsen, och då musikdirektör C. Th.
Möller, som sedan år 1837 dirigerat en sångföre¬
ning härstädes, blifvit vald till t. f. orgelnist vid
domkyrkan, uttalade den musikälskande allmänhe¬
ten snart den önskan, att ett musikaliskt sällskap
åter borde danas i likhet med de begge föregåen¬
de sällskaperna. I detta afseende sammanträdde om

hösten 1843: kommerserådet A. Kingelin, assessor
Chr. Melart, doktor Pinello, handlanderne E. A.
Jammermann, C. O. Dahl och J. Falcken, apothe-
karen Falcken, bokhandlaren F. Pippingsköld, fa¬
brikören Chr. Richter och musikdirektörerne Möl¬
ler och Greve. Det förslag, som med anledning
häraf var uppgjordt, antogs enhälligt, till ordfö¬
rande valdes generalmajoren och guvernören A.
Cronstedt och såsom konsertmästare utsågos hrr
Greve och Möller.

Det tredje sällskapet hade för öfrigt ibland
sina förnämsta stöd de unga och intagande sån-
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gerskorna Henriette Möller och Betty Boye. Föga
torde något enda af sällskapets program ännu vara
i behåll, der man ej finner en eller tvenne bravur¬
arior utförda af den förra, oberäknadt de trios,
duetter och körer, deri hon ständigt deltog. Säll¬
skapets sammankomster illustrerades derjemte ofta
af resande utländska konstnärer, såsom Kellerman,
Cypriano Romberg, Pratte, Gyhs, Hauser, Harff m.
fl., hvilka enhvar antingen en längre eller kortare
tid qvardröjde i Abo. En och annan gryende in¬
hemsk förmåga i sällskapet uppträdde äfven i so¬
lopartier, deribland C. G. Wasenius, A. Stenvik
och den nioårige J. D. Pinello här må anföras.

Sällskapets många musikaliska förmågor to-
gos till följe häraf i anspråk ej allenast i konsert¬
salen, utan äfven på teatern. Utom scener ur stör¬
re operor blefvo operetter såsom Schweitzerfamil-
jen, De begge arrestanterna, Gubben i bergsbyg¬
den, Den förmenta prinsen, En majdag i Wärend
m. fl. uppförda af sällskapets musikidkande med¬
lemmar, hvarutom sällskapets karlkör ofta biträd¬
de den främmande teaterpersonal, som tidtals be¬
sökte Åbo.

Någon stadigvarande fot förunnades ej heller
det tredje musikaliska sällskapet. Krig och eld
hade skingrat de begge första och penningebrist
var den fiende, som skulle upplösa det tredje säll¬
skapet. Detta inträffade redan år 1846, och äro



165 —

samtliga musikaliska sällskapernas tillhörigheter se¬
dan denna tid förvarade i Åbo gymnasium, att tills
vidare begagnas af detta läroverks studerande ung¬
dom. Framtiden skall visa huru länge de gamla
vännerna derstädes förunnas omvårdnad och hägn,
ty ännu lefver mången i det hopp att få se ett
tjerde musikaliskt sällskap likt en fenix uppstå
ur de föregåendes aska. Aura-, handels- och bild-
ningscirkelns sångföreningar, den af musikdirektö¬
ren Wasenius, gymnasiiadjunkten Schultz och landt¬
räntmästareadjointen Landell för några år sedan bil¬
dade orchesterföreningen och framförallt den grund¬
liga reorganisation af musikskolan, hvarpå stads-
styrelsen för det närvarande är betänkt, böra ge¬
mensamt och hvar i sin mån möjliggöra upplif-
vandet af det så ofta i sin verksamhet afbrutna
musikaliska sällskapet i Åbo.
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CfftertaL

Vindsvales son står derute harmsen och vred,
skakande ”de snöiga vingar med dån”; drifvor
stora såsom hus betäcka gator och fält; knutarne
smälla; theköken småputtra; brasornas sista glöd
slockna och mina åhörare hafva redan en god
stund sofvit oskuldens lugna slummer — med un¬
dantag likväl af Dagbladets vaksamme toppridare,
som ännu har det venstra ögat öppet. Brandvak¬
ter och kossacker rusta sig emot den annalkande
nattens köld och tappto slås vid slottet. Trummans
hvirflar bortjaga de sista af mina minnens lätta
och luftiga gestalter, hvilka, stängande de vidöppna
portarne till min varma vinterträdgård, samtidigt
hviska i mitt öra:

”När kapten Puff på småberättelser är pank;
När han på soaréer icke mer får lära;
När bränvinspannor sluta koka lank och drank,
När menniskan sitt bröd med glädje kan förtära;
När mynt och pengar åter lånas på god tro;
När läkare hvarannan ej vivisekera;
När Nurijärvipennan slutar recensera:
Sof gamle gosse då — först då — och dröm i ro!”
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