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Europas Regenter,
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Regenter.



JOH, LUDV, EUNEBEEG,

JDevara, Gud, vart fosterland,

Hall ofver det din starkhets hand,
Och var dess hagn i strid som frid,

I sorgens som i gladjens tid.

Har se vi hvad oss mest ar vardt,

Allt hvad vi skatie dyrt och kart;

Ej fjerran finns en bygd, ej nar,

Som ar for oss hvad denna ar,



Har hafva vara fader bott,

Arbetat, kiimpat, hoppats, trott;

Har afven vi var boning fatt,

Med samma lif och samma lott.

Har skola vara barn ocksa

En gang pa vara stigar ga,
Ha det vi haft, se det vi sett,

Och be till Herren, som vi bedt.

Gud, skydda detta kara land,

Fran sjo till sjo, fran strand till strand;

Sank ofver det din milda vard,

Som sommardagg pa rosengard.

Vakigna hvarje trofast sjal,

Som onskar det af hjertat val;

Men sla hvart ondskans uppsat ned,

Som vill dess fall och stor dess fred.

Lat det fa bli och vara ditt,

Befolkadt, tryggadt, gladt och fritt,

Pa karlek bordigt, som pa rad

Och uppfylldt af din Andas nad.

Du hulpit det ur morker opp
Liksom en blomma ur sin knopp,
Sa lat det ock till tidens slut

Uti ditt ljus fa vecklas ut.

Det ljuset ar ditt helga ord,

En sol for himmel och for jord;

Gif att det klart har lysa ma
Och aldrig mer ifran oss ga!



Jakob Berzelius.

(Skaldestycke, prisbelont af Sv. Akademien.)

Minnet lefver : der star bilden:
SeTcler slcola, liksom vi,

Skrida, rorda, den f-^rbi.

LEOPOLD.

Ear du sett staden mellau dubbla vagor
Med blomsteroar^ som en gordel, kring,

Der, under hogblatt hvalf med norrskenslagor,
I bronsen uppvackt star en hjeltering,

En Iliad, som rigtad ar pa torgen
I rapsodier omkring kungaborgen?

Svea. 1858.
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De sta, ur Riddarholmens grafvar vackte,

Vakteldar lika for hvar tid, som gryr.

Som Memnonsstoder, till ett veknadt slagte

De tala: "allt forutom Aran flyr:

Hon star som skildtvakt qvar ibland ruiner;

Gustaver raddar hon och Caroliner."

Gif akt! Han oppnas ater, hjelteringen

Hvem star i bronsen upp pa gronkladd grund?
J hb'gtidskladda skaror! offer bringen,

Som tempelsvenner, till haiis altarrund.

Det faller, tackelset. I blomstergarden

J af den store skaden minnesvarden.

Med lagern kront, en konung utan like,

PS svardet ej, pa snillets blixt han kiins,

Sjelfherrskaren i Vettenskapeus rike,

Det riket, blommande forutan grans,

Fran osterns guldport langs till vesterns kammar,
Fran hafvets djup dit stjernehvalfvet flammar.

Ack! manga throner sta i hafden inne,

Erofrade med lyra eller svard:

Mer hog an bans vi dock en thron ej finne

I maktens salar eller tankens verld.

Ma vi att vorda vara store lara!

En framtid blommar pa en forntids ara.

En annan tid ock honom bar. Den tiden

I hafden lefver, evigt solbeglanst,

Med sangens krans kring Pallas-pannan vriden,

Med segerkronan rackt at hvar fdrtjenst.

Som diktens guldar vi de dagar prise,

Da nordens skalder voro nordens vise.
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En morgonrodnad sken pa Skandiens kullar,

I sang och forskning Attisk klarhet lag;

Och liiYet rordes likt en flod, som rullar

Bland blommor ban. med stjernor i sin vag.

Men i dess djup lag Vettenskapen sluten,

En klarogd perla, nyss ur musslan bruten.

Som omen osedd fran sin klyfta svingar,

Men marks, nar vingen ban i dagen spant,

Sa Scbeeles namu flog ut pa Ryktets vingar,

Af Sverge ej, forr'n af Europa kandt.

I skuggan gomd den frejdade man finner,

Der blygt bans snille vid retorten brinner.

Med skarpa blickar Klin gens tjerna spanar

Kalkylens gata, loser dess myster,

Da Chapman dockan ocb de fasten danar,

Som buro askorna till Hoglands skar.

Melanderbjelm, med tuben for sift oga,

Planetens ringdans forskar i det hoga.

Men med en krans af liljor kring sin spira,

En lagrad Gustaf uti Floras land^

Linne gar fram att nya fester fira,

Der dalens lockar ordnats af bans band.

Naturens bok, den skiftande, ban tyder:

En bokstaf blir hvar ros, som benne pryder.

Da gick, der, lik en saga ibland fjallen,

Lattsofda Vettern slumrar i sin sal

Ocb Omberg kastar uti sommarqvallen

Milslanga skuggor ofver slatt ocb dal, -

En genius fram med annu bundna vingar.

Nar banden lossas, ban mot solen svingar.



Han svingar djerft utofver land och vatten,

Ett purpurskimmer mellan jord och sky.

Ea Farus lik, som lyser genom natter),

Hvarthelst ban blickar, morkrets skuggor fly.

Han lyfter slojan, vafd af gronkliidd sommar,

Och se! i jordens djup en trollverld blommar.

Och 1 de stela massor lifvet flyter:

Der slar en puls uti naturens barm,

En eld, som, evigt ung, i dagen bryter,

Likt jungfruns karlek rodnande och varm.

Det ar som skapelsen vackts upp ur dvala,

Och anderoster ock ur stenen tala.

Hvad Hellas diktat om de stilla vase a,

Som blickade ur all naturen fram,

Om genierna i kallorna och grasen,

I vinden, klipporna och tradens stam,

Det var symbolen till den stores lara,

En dunkel aning, men det sauna nara.

Den sanning blifvit. Jordens gomda krafter,

Som hennes refbensbyggnad styrka ge,

Dess spelande, dess friska naringssafter

Lat Siaren oss i sitt synror se.

De verka annu pa forntidaviset,

Som nar kring dem sig hvalfde paradiset.

Och djupet blottar ban af tingens lagar,

Ett orr ej kandt hieroglyf-system,

En himmelsk grundlag, i de forsta dagar

Af Skaparn ristad pa sitt mantelbram:

Och skont, liksom ur kaos frambrot ljuset,

En ordnad verld der blickar upp ur gruset.
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Dit sag ban ner, som solen fran sin bana

Till dalens blomma sanker glad sin blick:

Hvad visheten ej forr ens kunnat ana

Der tog gestalt och for bans 6'ga gick.

Ej mer i rymden blott det stora bodde,

Men i atomen der du minst det trodde.

Hur djerf naturen all ban genomilar,

Hur jublande, men manligt fri anda!

Han vinner segrar och likval ej bvilar,

Men spaaner vingen sist emot det bla

Att stjernans dagg uti retorten gjuta

Och analysen ibland solar sluta.

En verld for sig, likt grufvan, var bans sinne,

Hvars digra malmdjup aldrig tomda bli;

Men klart var allt ocb solbeglanst derinne,

Ett tempelhvalf med dagens lagor i,

Harmoniskt, enkelt dock, som barpotonen,

Och snillet satt i lagerskrud pa thronen.

Som Numa fordom i Egerias lunder,

Han vishetskallan drack, fran verlden skild.

Sjelfstandig stod ban pa sitt snilles grunder,

Som pa Selenium*) bans egen bild.

Med viljans nerver spanstiga som stalet,

Han brot sig egna banor fram till malet.

Och Sanningen, som slar sitt blaa 6'ga

Mot himlen opp, fast holjd i stoftets skrud,

En slojad Isis, fostrad i det hoga,

Hon var baas mal, bans snilles ungdomsbrud.
Hur varmt bans hjerta for den blyga brinner!

Hur ban sin ara blott i hennes flnner.

*) En af Berzelius upptackt metall, hvaraf slogs en skadepenninpr med B:i
brostbild.
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Ej sags haus blick vid diktens skimmer staiina,

Det perlskum, frusande pa lifvets strom.

Det hogsta skona ar det hogsta sanna

Och drommen, rosenfargad, ar dock drom.

Pa Sanuingen lat ljusets stralar falla

Och Skonheten star lefvande for alia.

Hur hvarje skatt, han fitmer, stralbegjutes I

Hur den tar form och af hvart oga mots!

Som gyllne skalet kring orangen slutes,

Sa smidigt ordet kring sin karna slots,

Och tanken, mejslad, fram i dagen buren,

Stod som en grekisk bild, af marmor skuren.

Sa Skonheten han visste uppenbara,

Och Svensk var dragten ock pa Sveas strand.

Dalins och Kellgrens sprak, det silfverklara,

Erofrade med honom nya land,

Och forskningen, i Romarbojor fangen,

Blef fri och talte samma sprak som sangen.

Hvem offrade som han sitt rika snille,

Sin modas frukter at sin fosterbygd?

Hvad storst han tankte, hvad han adlast ville

Uppspirade som blommor i dess skygd.

Hur enkel, flardlos stod han i dess dalar!

Men verlden lyssnar, nar den gomda talar.

Och dalens skuggor plotsligt sonderbrista

Och Ryktet tar den blyge i sin famn.

Snabbt, som fran stapeln en elektrisk gnista,

Fran Malarns strand kring jorden flog hans namn.

Det flog till sodern, flog till osterns lander,

Der morgonrodnaden sin fackla tander.
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Och dock, ej blandad af triurafers hvimmel,

Hans ande strafvade mot hojden opp,

Som blomsterdoftet emot varens himmel,

Som altarlagan och den frommes hopp.

Hvad har han sokt han fatt der ofvan roja:

Den hoga sanning, afkladd stoftets sloja.

Pa skuldran nu dock vuxit englavingar

Och knabojd star hon for den hogstes thron,

Och hennes stamma ibland stjernor klingar

Liksom en sang, en himlens orgelton.

Till henne slut dig! I de blaa landen

Som brud hon racker at sin alskling hauden.

Men sta i brons har i den knngastaden,

Der stiilld en gang din aras vagga var.

Trad, en Tiresias, in i hjelteraden!

Med fog din plats du bland Gustaver tar.

Lik dem, du lefde och du dog for ljuset,

Och slog, som de, en morkrets verld i gruset.

Som aftonrodnaden pa Malarvagen,

Som nattens tolfslag, dor din samtid bort,

Och andra stjernor kransa himlabagen,

Men glomskans natt oss holjer inom kort:

Du dock star hog och evigt ung tillika

I riddarstaden, i den rainnesrika

Ack! all var rikdom tyder dock forluster,

Som en gang drabbat tungt vart fosterland,

Och Konsten irrar jenit pa Dodens kuster

Med Minnets bleka fackla i sin hand.

Hvad iidlast Konsten har, hvad skonast Sangeii,

Det ar en bild, utur ett graf-kor gangen.



16

Och Sang och Vishet rakna samma anor:

De lekte hop i verldens barndomsdar.

Om nu ock irrande pa skilda banor,

Ett himmelskt syskondrag de dock ha qvar

Vid grafvarna de triiffa samnian ater,

Och derfor Sangen nu den vise grater.

De glesnat, kamparne i tankens leder,

Heroerna i vetande och dikt.

I riddargrafvarna vi blicka neder

Och vaga sorg och ara pa en vigt.

Pa urnorna de stumma stjeruor skina,

Som pa ett stort, men grusadt Palest ina.

Ack! nya dagar upp ur natten blomma,

Som gyllne oar ur det morkbla haf.

Som lof om varen, nya slagten komma
Och sorla, glansa, vissna, falla af:

Men norden mer ej skada far hans like,

Den store ordnarns i naturens rike.

Salange klangen dock af Svenska svarden

Med Gustaf Adolfs namn kring jorden gar,

Och Frithiofs-sangen brusar genom verlden,

Som norden stark och rik som soderns var,

Sa lange ock, med Sveas hopvaxt vorden,

Berzelii ara glansa skall kring norden.

Str.



En Skolmamsell.

Berallelse aj Jo Jo.

1.

Tva Broder.

Jasa, han bar rymt, sager du, Lars Erik. Na sa lat

satta efter honom da, for honom hit tillbaka dod eller lef-

vande. Vi ska straffa honom efter lynchlagen, vi ska skjuta

ihjel honom, innan vi ga till sangs. Det ska gora mig ett

noje, och bli ett litet afbrott i det enformiga landtlifvet.

Fast, nar jag ratt tanker pa saken, sa lat honom rymma,
den otacksamme; han foljer bara sin instinkt, haiis mor var

en landstrykerska och pojken bras pa henne. Jag skulle

vilja ge hela min halfpart i Eodvalla bruk, och halfva mitt

lif dertill, om dotter min en dag ville rymma, om hon en

enda qvarts timma ville bras pa far sin.

Ja, du bar stundom ratt i ditt valsprak, Matthias,

egoismen regerar verlden.

Jo sa regera mig, bar jag icke ratt, Lars Erik, egois-

men ar den axel, kring hvilken menniskans alia handlingar
hvalfva sig. Historien bar antecknat drag af den noblaste

oegennytta; men hvilken fan kan ej lura historien? Nej,

analysera sjelfva modersmjolken, och du skall finna en be-

standsdel, som kemisterna aldrig fatt reda pa, och denna

bestandsdel heter egoism, egoism.

Brukspatron Mathias Elgensvard drog vid dessa ord

med sin hogra knubbiga tumme ett tvarstreck ofver sin fin-

polerade guldsnusdosa, och bans aldre broder, kammarradet
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Lars Erik, visste att efter clenna betecknande gest skulle ett

ytterligare rasonnemang endast gora Mathias ursinnig; ban
undvek saledes visligen all vidare diskussion i amnet, och

tystade sin tunga med en valdig mandelbrodsskifva, doppad
i den icke mindre valdiga themandarinen; ty kammarradets
enda frosseri gaf sig luft vid thebordet.

Alclrig hade naturen skapat tvenne broder, sora mindre
kunde likna hvarandra an broderna Elgensvard. Vi vilja icke

tala om deras yttre, som med undantag af ett litet drag

kring munnen, kontrasterade i hvarenda vinkel och vra; vi

uppehalla oss tills vidare blott vid deras lynnens foreteelser.

Om man skulle vilja likna dem tillsammans vid en fosfor-

sticka, ty deras tillgifvenhet for hvarandra gjorde dem oskilj-

aktigare an fosforn och stickan, sa var Mathias onekligen
en lika trogen bild af den der dolda lagan, som Lars Erik

af tradamnet. Mathias tog eld vid minsta anstrykning af

motsagelse, fraste och stankte omkring sig at alia hall och

tyckte sig ega inre resurser att kunna belysa och forklara

afven de morkaste foremal; Lars Erik deremot brann med
stilla laga, da hari antandes af sin hetsige broder, och ansag

sig blott sasom den mest underordnade tjenare i ljusets

tjenst. Eller for att ga fran eld till vatten och nyttja annu
en mer eller mindre misslyckad bild, Mathias liknade en af

gejserna pa Island; afven under mellanstunderna af lugn
markte man tydligen den pa djupet kokande vulkanen; Lars

Erik deremot var en stilla och frid full Gotha kanal, som
ordnade medelst forstandets culvert vattenhojden, sa att en

ofversvamning var en ren omojlighet.
De bada broderna innehade som gemensamt arf en hvad

man kallar vacker tormogenhet, hvilken af kammarradet
forvaltades med en punktlighet, hvarom brukspatronen knap-

past kunde gora sig ett begrepp. Lars Erik var ungkarl,
Mathias enkling och fader till ett enda barn, en dotter, som

pa en gang utgjorde bans fortjusning och bans fortviflan.
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Augustisolens sista stralar skalkades i tradtopparna, likt

nagra ystra skolpojkar, som medan pappas allvarliga stamma
manar: till sangs, annu maste i glada krumsprang briljera

med sitt ofvermatt af lifskraft; de dansade pa hvartenda

blad af den tata caprifoliehacken, hvilken bildade en skugg-
rik matsal belt nara intill Eodvallas karaktarsbyggning, och

i hvilken matsal de bada broderna under sina sommarsejou-
rer vid bruket alskade att spisa frukost och afton. Dagen
hade varit tryckande varm och gifvit Mathias mangfaldiga

anledningar till anmarkning mot var Herres esprit d'arrange-
ment i afseende pa vaderleken. Det var liksom om solstra-

larna ville hamnas a sin hoge Herres vagnar pa den nye
Jonas, och de gjorde var oblige brukspatron all mojlig for-

tret. An trangde sig en oforvagen salle tvartigenom det

tata lofverket rakt in i den solskygges oga, an speglade sig

en annan i den blanka gulddosan eller i silfverthekoket och

skot fran detta bakhall sin gyllene pil pa offret, som stan-

digt omsade plats.

Det vore val fan, utbrast for tjugonde gangen
den forfoljde, ska jag inte hitta pa en enda vra i den

har soffan, der man kan fa vara i fred for den satans solen.

Jag tycker annars, att den der hundraariga lathunden, bo-

ken, som star der sa styf och stel har utanfor, inte egent-

ligen har annat att gora an halla qvallsolen i styr. Vrid

lite pa thekoket, Lars Erik, solen sticker mig midt i 6'gonen.

Sa der ja, nu blef det bra, jo fan ock, nu fick jag en brann-

spegel i karaffinen. Sa ja, nu ar det temligen dragligt; men
till nasta vecka ska vi ha oss en skyddsmur af taltduk utan-

for hacken.

Men da far du det for qvaft, kara Mathias.

Ja, da ska jag halla nagra indiska vindflaktare sarskildt

for min rakning. Du far skrifva upp det pa min conto;

jag har i alia fall inte depenserat pa nagra galenskaper hela

hela denna manaden.
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Vi rakna i dag den 2 Augusti.

Jasa, saja, nana, forstar piken. Eu sadan satans

pojke, jag undrar hvad ban nu amnar ta sig till, utan pen-

gar som han ar. Han slar val ihjel nagon pa vagen , plun-
drar nagon resande och tar hus i Californien. Herre Gud,
om han anda vore min son, sa visst som han nu ar ett

hittebarn. Tank, Lars Erik, tank om de anda en vacker

dag ville korama och saga mig, att Ingrid hade rymt, rymt
med Rolf.

Sa oforstandigt du talar, du uppskattar inte vardet

hos din Ingrid. Hennes milda, stilla vasende ar som en

spegelklar insjo, i hvilken himlen och friden ser sin bild.

Alia dina pojkaktiga stenkast lemna blott efter sig latta

bortdoende ringar pa ytan, de framkalla inga stormvagor, de

gmmla inte den kristallklara boljan, dertill ar hon alldeles

for djup.w

Ah, du forvanar mig, min kara Lars Erik, en sa

lang och sa poetisk harang har jag inte hort fran dig sedan

Upsalatiden. Na, na, jag vet att du lagger an pa att draga

Ingrids hjerta till dig. Hennes eldfangde, orolige far passar
inte ratt for henne; hon fattar inte hans drommar, hon

svindlar for hans hogtfladdrande ideer. Annat ar det med
hennes farbror, han ar skapad efter samma linealmatt som
hon sjelf, hans tankar kunna utraknas med algebra, hela

hans lif ar en skrifbok, ntan minsta flack, plump eller kraka

och der skrifvaren intet enda ogonblick glomt att halla sig

vid marginalen.
Kammarradet ihallde under tystnad annu en kopp the,

som framkallade i den varma aftonen ett garnitur af svett-

perlor pa hans nagot langvaxta nasa. Brukspatronen slog i

sig ett glas vin och vatten, sog nagra ogonblick pa isbitarna

glaset och fortsatte:

Hor pa, Lars Erik, det kommer pa mig ibland i nat-

tens ensliga timmar en skuggning till misstanksamhet; det
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ar en galenskap, det medger jag; men jag bar varit sa ofta

galen, pastar man, sa att det numera nor till mina rattig-

heter att ha en och annan forvirrad ide. Se mig rakt i

ogonen, Lars Erik! Sa der ja! Du vet, att jag afgudade
min salig hustru; du minns, att hon ibland liksom bafvade

for gloden i min karlek
;
du minns, att jag reste bort ifran

henne pa tre, fyra manader, reste till Italien, reste till Al-

gier, egentligen bara for att riktigt njuta af hemlangtans

plaga, frossa af aterseendets frqjd. Da var hennes omma,
trostande broder under denna min franvaro; du minns, huru

jag en tid nastan hatade dig for din lyckliga formaga att

kunna forkorta min hustrus ensliga dagar, och huru jag na-

stan afundades dig ditt, i jemnforelse med mitt eget, sarde-

les vanlottade yttre, blott derfore att min hustru kunde finna

behag i att lata sina blickar hvila pa dina magra, bleka

drag, pa dina ljusblaa, matta, milda 6gon.

Kammarradet sag upp pa sin lifliga broder med en min

af godmodigt talamod, blandadt med detta leende, som all-

tid framkallas i ett ansigte, hvilket blifvit foremal for ett

hogljudt omdome, forutsatt nemligen, att ansigtets egare
ar lika Htet snarsticken eller sarbar som den ifragavarande

och smuttacle med ett lugn, vardigt en Socrates, pa den

kara drycken.

Nej, lat bli det der leendet, Lars Erik, det gor mig

ursinnig, det sporrar mig att sjunga ut med det, som i sa

manga dagar gnagt pa mitt hjerta. Det ligger ett sorts han,

en sorts segergladje i det der draget af loje pa din magra
kind. Ja, Lars Erik, jag maste sjunga ut.

Sjung ut !

H6r du, Lars Erik, qvinnan ar en gata for oss man-

ner. Min Emilia hade sina egenheter, hon som sa manga
andra. Emellertid var hon den enda varelse, som jag skulle

vilja fritaga fran annan egoism an karleken till sitt barn.
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Hon vakade och anstrangde sig, tvart emot lakarens

forbud, under lilla Ingrids farliga sjukdom, raddade sitt barn
och baddade sin egen graf. En forlatlig egoism, tycker jag,
Mathias.

Na, jag ma saga, ska jag da aldrig kunna namna
Emilias namn, utan att se dig rodna anda upp till oron-

snibbarne, ett femtiofemarigt kammarrad rodna som en fern-

ton ars gymnasist! Lars Erik! Lars Erik! Du var kar i

min salig bustru.

An se'ii? Det vet du, det fick du veta forsta ars-

dagen efter hennes dod; men det visste aldrig hon.w

Ar det sakert det, Lars Erik? Qvinnan ar en gata
och egoismen regerar verlden. Se pa mig, Lars Erik. Har
du markt huru Ingrid, medan hennes anlete aterkallar mo-
drens kara, ljufva drag, i hela sitt vasende tyckes taga dig,

blott dig till forebild; har du markt, huru hon liksom hos

dig soker eri fristad mot sin fars obandiga lynne, huru hon

doljer sina tarar bakom din rygg, och huru hennes karaktar

liknar din, troget som det roda sigillet liknar det graa stal-

signetet?

An se'n?

Brukspatronen hade stigit upp, hans ogon flammade,
de tycktes vilja borra sig ned till minsta vra i kammar-
radets hjerta; hans kinder blossade och brostet flamtade

tungt.
An se'n? Visa mig nagonting rent, nagonting heligt

under solen; visa mig ett menniskohjerta, i hvilket aldrig

lustgardsormen smugit sig in for kortare eller langre stun-

der. Lars Erik, se mig stadigt i ogonen! Vill du att jag
skall klada i ord mina natters galna drommar, besudla mina

lappar med en fraga, hvars besvarande, om det vore ett echo

af mina misstankar, skulle kunna slita i trasor mitt stackars

skropliga fornuft. Och anda maste jag tala, tala i gator;
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ty det finnes taukar, som skammas for sin tillvaro, men
anda inte ha kraft att strypa sig sjelfva i lindan.

Na sa vill jag strypa dent i stallet for dig. Emilia

var ren som en Guds engel; Ingrid ar ditl barn, sa visst

som jag tror pa den lefvande Guden, och du horde gornma
ditt arisigte for bans klara sol, tills du fatt ofvertag pa

djefvulen i ditt hjerta.w

Kammarradet reste sig upp i hela sin fulla langd af

tre alnar ocb tva turn; ban var blekare an vanligt; lapparne

skalfde, ogonen klamde pa nagra barmens tarar, dem all

bans sjelfbeherrskning ej kunde aterhalla, medan fingrarne

darrande sonderbetade ett mandelbrod till bitar sa sma som
om det gallde att mata guldfiskar; culverten bade sprun-

g-it lack, Gotba kanal boll pa att ofversvamma sina braddar.

Sadan hade aldrig brukspatronen skadat honom forr.

De hade i spad alder forlorat sina foraldrar, och Lars Erik,

tva ar aldre an Mathias, hade ansett sig liksom af Forsynen
satt till dennes formyndare. Han hade dock med sadan

qvinlig mildhet, sadant englatalamod stadse utofvat denna

sin sjelftagna ocb af brodren villigt erkanda befattning, att

det snarare tyckts som om Mathias var en sjelfsvaldig de-

spot och Lars Erik bans lydige slaf, an som om den aldre

brodren vore den i sjelfva verket afgorande. Med ett ord,

bandet, hvarmed. Mathias leddes, var sa latt och sa langt,
att ban aldrig kande det trycka eller stramma; men utan

detta band skulle emellertid Mathias, med sin sydlandskt

glodande fantasi och sitt barnsliga lattsinne, varit ohjelpli-

gen forlorad.

Brukspatronen markte att ban sarat sin bror i bans

kansligaste fibrer. Det drojde inte heller manga sekunder,
forran ban fick 6fvertag pa djefvulen i sitt bjerta, och med
en ynglings hela liflighet kastade ban sig till kammarradets

brost, och hviskade med knappast horbar stamma:
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F6rlat mig, Lars Erik, forlat mig for henncs skull,

for hennes, som sakert redan bar forlatit.

GalningU hviskade kammarradet, kramade brodren till

sitt hjerta och torkade i tankspriddhet bort den sista taren

med qvarlefvan af det massakrerade mandelbrodet.

Som de der stodo med skimrande 6'gon, famn i famn

och slukande hvarandra med de karleksstralande blickarna,

skulle man snarare tro att de voro tvenne ynglingar, som

atersago hvarandra efter arslang skiljsmessa, profvad vanskap
och delade sorger, an tvenne man pa forsta sluttningen af

gilbb&lderns stupande stig, och som pa de sista tio aren

knappast varit en dag skiljda fran hvarandra.

Na, se det kan jag kalla en tafla att mala, fast hvad

ar konsten mot naturen, hvad ar farger mot kott och blod ?

Eosten kom fran en sjuttonarig flicka, med en junonisk

vaxt, och ett par stora, blaa, vackra, forstandiga ogon i ett

fint och blekt ansigte, forskonadt af en den lilla sotaste

raun, som nansin med purpurlappar hviskat om ungdom och

helsa. Ingrids anlete skulle kunnat kallas skont, ty de re-

gelbundna dragen lemnade foga skal till anmarkningar; men
det liknade nastan ett landskap utan sol; ty de kloka ogo-

nen tycktes mera kyla an varma, och leendets latta vind-

kare vagade sig sallan ut pa dessa kinder, hvilkas lugn na-

stan erinrade om isens spegelyta. Om Ingrid derfore stun-

dom skamtade, sa forefoll hennes humor snarare som satir,

ty ansigtets djupa allvar gaf en udd at afven det oskyldi-

gaste ord.

Ah, ar du der, min flicka, kom till mitt hjerta, afvjen

du, ty du ar mitt barn, min kara, kara Ingrid. S&, luta

ditt hufvud till mitt brost; kanner du hur det bultar der-

inne? Sa ska ett hjerta klappa, om man inte har fiskblod

sina adror.

Brukspatronen ,
som hade losgjort sig fran omfamnin*-

gen med brodren, tryckte nu nastan med en alskares kon-
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vulsiviska haftighet sin dotter gang pa gang raot sitt lijerta,

medan kyss pa kyss glodde pa hennes panna. Ingrid, som
var van vid dessa faderskanslans plotsliga eruptioner, lutade

sitt hufvud lugnt men vanligt raot fadrens skuldra, medan
hennes hand sakta och liksom till tacksamhetstecken vid-

rorde hans.

Plotsligen stotte fadren henne ifran sig; en rodnad af

iiarm flog som ett norrsken ofver hans annu vackra drag.

Marmorblock, om du a'nda kunde meddela mig nagot
af din egen kyla, men du satter mitt blod i sjudning med
din kalla vanlighet. Ge mig ett glas is och vattenU

Ingrid fyllde vattenglaset med en darrning pa handen,
sa omarklig, att man ej visste om den kom fran nagon inre

rorelse eller fran vattnets dallring i karaffinen; men en skarp
observator skulle dock ha sett, att hennes kind blef annu
blekare och att en rodnad kantade de vackra 6'gonen. Den

unga flickan hade anda fran. sitt sjette ar, da hennes mo-
der dog, hunnit vanja sig vid dessa bradstortade sprang i

fadrens kanslor, och hon forstod att alltid franileta omhe-
tens akta perla under braten af alia dessa tistlar och tor-

nen, som dolde skatten for hvarje annat 6'ga an hennes.

Forgafves hoppades hon emellertid att aren skulle tamja
detta obandiga lynne, som under sina ljusare stunder fang-
slade alia genom sin tjusningskraft, medan det a andra tider

stotte och sarade hvar och en, med hvilken det 'kom i be-

roring.

Mathias Elgensvard var en af dessa inbitna egoister,

sora for att forsvara sin egen daliga sak jemnt fora pa tun-

gan sitt valsprak: egoismen regerar verlden. Hvad hari

alskade, alskade han med girigbukens hela passion. Skatten

skulie sprida sin glans for honom allenast; han afundades

hvarje annat menskligt oga, som kunde njuta af dess prakt
eller mata dess varde. Mathias var valgorande, men blott

derfore att det var honom en njutning att gora godt och

Svea. 1858. 2
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att sjelf hosta tacksamhetens gladjetarar. Det skulle ha va-

rit honom en omojlighet att vid en adel handling upptrada
som okand. Matbias var enthusiast for all skon konst, men
bans brost var icke vidgadt nog for att beundra allt det

skb'na pa en gang; han bytte ofta om sina idealer, och an

var det Eossini, an Dante, an Lars Hjortsberg, an Rafael,

an Jenny Lind som reste sin afgudastod i hans sjal pa rui-

nerna af sina foretradare. Ocksa hade var brukspatron, sar-

deles i yngre ar och under sin lojtnantstid, han ofvergaf
militarstandet da" han gifte sig utmarkt sig som en ta-

langfull och i atskilligt beundransvard dilettant, antingen
han fungerade vid ortens societetsspektakler, eller trakterade

sitt piano, och mangen vers med glodande diction hade un-

der hans temligen genomskinliga psevdonym lefvat sitt dag-
slandelif i provinsbladet.

Men lat oss atervanda till marmovblocket. Kammar-
radet hade efter vanligheten vid dylika scener mellan far och

dotter under nagon forevandning aflagsnat sig, for att icke

genom sitt forsvar for Ingrid skaffa Mathias tva isgudar pa
halsen, sasom denne plagade uttrycka sig.

Na, tors man fraga hvar froken Elgensvard uppehallit

sig hela eftermiddagen ?

Der jag har kunnat vara till litet storre nytta an har

hemma.
I din smabarnsskola saledes. Eondbarnen ligga dig

alltjemnt mer om hjertat an din fars trefnad.

Pappa har sakert inte saknat mig sa mycket, och hvad

theserveringen betraffar, ser jag pa min klocka att inte jug
iorsummat mig; man har varit en hel qvart for tidig. Skulle

deremot, hvad Gud forbjude, olyckan hemsoka min far med

nagon sjukdom, da skall ingen forebra mig for glomska af

min pligt.

Pligt, pligt! Kom inte fram med det infama ordet.

En menniska, som aldrig gor annat an sin pligt, forefaller
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mig som en vaxfigur, hvilken man satter i gang med ett ur-

verk. Nar man borjar tala med mej om pligt, kanns det

som om nagon forstulet sytt in ett harnesk i min vast.

Mitt, brost ar inte skapadt for planchett och snorlif. Hor

pa, Ingrid, tanker da tillbringa hela ditt lif med att lara

bruksbarnen lasa och skrifva; tror du inte att i dessa an-

gans och elektricitetens gyllene tider man snart skall upp-
finna en machin for dylika mekaniska och prosaiska syssel-

sattningar och att du sjelf inom kort skall representeras af

nagra simpla kugghjul?

Jag ar nojd med att vara den minsta mutter i nyt-
tans mekanism. Min andes vingar aro for smavexta for att

folja med min fars djerfva flygt, da han vill ofverskada och

forandra universum.))

Brukspatronen fattade vanligt Ingrids hand och drog
henne ned pa sitt kna.

Se pa mig, Ingrid, kyss mig! Kyss mig icke med

lapparna, utan med ditt hjerta. Sa der ja! Du haller anda

af din far?

Tngrid tryckte sin kind mot fadrens panna, strok hans

morkbruna, annu knappast grasprangda har utat tinningarne,
och satte sig stillatigande vid hans sida.

Ser du, barn, sedan din moder dog har jag samlat

alia stralarna af min glodande karlek i en enda brannpunkt,
och denna brannpunkt ar du, Ingrid. Mina drommar om

lycka jordades med min Emilia; mina tankar ha sedan dess

likt trotta flyttfoglar pa farden ofver lifvets ocken slagit sig

ned an pa den oasen, an pA en annan, men ingenstades
funnit den hvila de sokte. Jag kanner att min oro stillas

forst i grafven. Jorden hade dock bjudit mig sa mycken
sallhet, att jag ville efter min dod liksom fortlefva genom
en annan varelse i dess lustgardar. Min ande sokte sig en

gengangare i mitt barns. Himlen har straffat min forma-

tenhet, och latit vulkanen frambringa en bild af lava; men
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en lava, som aldrig skall kunna ater glodgas. Du ar blott

sjutton ar annu, men tro mitt siareord, du skall aldrig kom-

ma att alska.

Ingrid sag upp pa sin far med de stora, kloka 6'gonen,

betraktade honom en stund liksom fragande, om hon skulk

vaga uttala svaret.

Matte Gud forskona mig for sadana kanslor! utbrast

hon slutligen med hela varman af en innerlig bon.

Var lugn, min flicka, du skall multna som en lard i

stubb vid din katheder, du skall se generation efter genera-

tion i miniaturformat frukta for din stranga blick och gyckla
bakom din bugtiga rygg; du skall utsa sedefron, som vaxa

upp till synda-ax, och sist skall du fran ljusets rymder skrida

huru dina tacksamma larjungar teckna din profil med rod-

krita pa grafkorset, upprest genom subskription. Nej, det

lag en olycksprofetia i den tafia jag lat mala ofver dig som

barn, och som nu hanger pa Lars Eriks sangkammarvagg,
sedan den blef nedrifven fran min. Den tacka flickan, som

i omedveten humor soker lara katten lasa. I hennes vackra

drag trodde jag mig spara en artistsjal, i hennes blaa oga
samm en veiid af musikaliska drommar. Grymma villa!

Underbarnet ,
som laste rent vid fyra ar, och hvars ora

skydde hvarje orent grepp pa pianot, underbarnet, som hop-

pade af fortjusning vid hvarje vacker solnedgang, och blic-

kade med forskande ogon pa stjernornas stilla tag, under-

barnet har blifvit en beskedlig skolmamsell, hvars ande lig-

ger som en pressad blomma mellan bibliska historiens blad,

och hvars drommar ga som lydiga lokomotiver pa skrifbo-

kens railvagar af blyerts. Flicka, flicka! hvilken damon gjot

en grodas kalla blod i de adror, som aro spunna af rnina?

Ack, hvarfor blef du ej ett snille, en artistsjal, en guldvin-

gad ande, en en en slyngel som Rolf?
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Hiitebarnet,

En mb'rk och regnig septemberafton , omkring fjorton

ar fore den tid som det foregaende kapitlet antydt, solade

sig en lycklig familjegrupp ,
bestaende af brukspatron Ma-

thias Elgensvard, bans tillbedda hustru Emilia, den lilla tre-

ariga Ingrid och kammarradet Lars Erik, i skenet af den

trefnad, som lag utbredd 6'fver salongen pa Eodvalla. Kam-
marradet laste hogt, Emilia, sysselsatt med sitt handarbete,

kastade da och da en 6m blick pa sin man, som vaggade

sig i en amerikansk gungstol, och den stora Newfoundlands-

hunden All sof vid sidan af lilla Ingrid, som, liggande pa
den mjuka divansmattan, lutade sitt lockiga hufvud mot den

trogna fyrfotade vannenv Lampans klara sken omslot liksom

med en gloria den leende gruppen, infattad i den Ijuseffek-

ten forhojande ram af skugga, som framkallades af skarmeri

omkring lagan. JBetjenten anmalde ett okandt fattigt frun-

timmer, som anholl att i enrum fa tala vid brukspatronen.
Mathias mottog den okanda i sina rum. Det var en qvinna
af icke vanlig skonhet, men i hvars bleka ansigte sorger

eller passioner lemnat tydliga spar; hon var temligen val-

kladd, och bar vid sitt brost en liten spad varelse pa ett ar.

Hon bigtade under synbar sinnesrorelse sitt tragiska ode,

kallade sig en froken F., som varit forlofvad med en lojt-

uant K. , men af denne blifvit forford och bedragen. Ut-

stott fran-det torftiga, men hederliga foraldrahemmet, flydde
hon nu till en tant i Stockholm, men hennes klena reskassa

var tomd och hon hade vandrat den sista milen till fote.
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Hon bad nu under strommande tarar om ett Ian, for att i

rattan tid kunna hinna till angbaten. Hennes blygsamhet
tillat henne icke mottaga brukspatronens bjudning att ga-
sta i bans hus ofver natten; deremot tackade lion for

bans anbud af skjuts in till staden, och forsedd med en

gafva af femtio riksdaler begaf bon sig om nagra minuter

ater pa vag.

Brukspatroneu kunde ej tillfredsstalla sin unga bustrus

forlatliga nyfikenhet med mera an det fortroende, ban sjelf

mottagit, ocb initialerna F. ocb K. blefvo under aftonens

lopp foremal for manga gissningar. Kammarradet menade

emellertid, att den der froken mojligen kunde vara en afven-

tyrerska, oeb att Matbias' goda hjerta och tanklosa snabbbet

i att hjelpa troligen aterigen kostat honom nagra riksdaler,

som icke skulle falla i god jord.

Nej, ett sadant ansigte, en sadan sinnesrorelse, en sa-

dan skygg blygbet, en sadan angest vid bekannelsen af ben-

nes vanheder, ocb sadana strommar af tarar kunna icke

ljuga, bedyrade brukspatroneu, ocb bans unga bustru tackade

honom med en varm kyss for bans goda tanke om qvinnari.

Foljande morgon gjorde de bada broderna i god tid en

promenad bort till en vacker ekkulle, nagra bosshali fran

bruket, for att derifran ofverse en storre nyodling. De satte

sig utanfor en gammal forfallen lada, hvars dorr var stangd
med en grof bange, och Mathias meddelade just brodrcn sitt

beslut att med snaraste lata nedrifva det gamla rucklet, da

ett barns hogljudda snyftning trangde till deras oron. De

borttogo stangslet, oppnade dorren ocb funno pa en halm-

karfve en liten bildskori, morklockig gosse, omkring sex ar

gammal, och som skalfvande i alia lemmar betraktade de

bada intradande.

Nej, skar inte halsen af mig, bad den lille, snyftande,

jag ska tiga, jag ska inte skrika, ingen ska fa veta att

mamma lagt mig har.
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Efter atskilliga variliga ord och trostefulla smekningar,
berattade dem deu lille, att haris mor var en kringstrykande

qvinna, som brukade gomma honom, lilla Eolf, i ladorna,

medan hon sjelf helsade pa herrskaperna vid herrgardarna.

Jag bar aldrig haft nagon pappa, snyftade Rolf, och

alltse'n lilla syster foddes liar mamma varit ond pa mig,
ofta slagit mig, och sagt att hon skulle kasta mig i sjon,

sa slapp hon dras med mig. I gar afton sa stangde hon
in mig har och sa' att hon skulle skicka tva karlar, som
skulle skara halsen af mig, om jag grat sa att det hordes.

Och sa fick jag en liten bit brod, och sa borra' jag ansigte
ner i halmen, sa att det inte skulle horas nar jag snyfta', och

sa somna' jag, och nu a' jag vaken, och sa rysligt hungrig.
Men jag vill aldrig, aldrig komma mer till mamma.

Jo, din froken R ar en nobel froken, hviskade kam-
marradet. 0ch nu ar hon redan pa angbaten, den omenni-

skan, tillade brukspatronen, omojligt att fa reda pa
henue i Stockholms alia smyghal for lasten. Ma sa vara,

forsynen tycks inte vilja skanka mig flera arfvingar, gossen
skall bli min son.

Och Eolf blef brukspatronens son, och delade snart

med Ingrid hans faderliga sympathier. Gossen skulle upp-
fostras efter Mathias' ideer om barna-uppfostran. Ingrid

finge uppoffras, hon var hemfallen at sin moders och kam-
marradets forvanda asigter, menade brukspatronen. Pojken
deremot, fortrodd af odet i Mathias' hand, ty det var han
som forst horde snyftningen i ladan, pojken skulle fa den

fullkomligaste frihet att utveckla sig efter sina inneboende

anlag. Ocksa begagnade sig Eolf af denna frihet. Alias

alskling genom sitt intagande utseende, godtgjorde han med
en bon och ett skalkaktigt leende allt det okynne han for-

ofvade. Den forste i skolan att fatta och lara sina lexor,

var han den forste vid alia tjufpojkstreck, och tidtals lockade

han sina kamrater till rymning an for att leka rofvare i
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vilda skogen, an for att profva en flygmachin eller en simm-

apparat af bans egen uppfinning. Med ett ord, vid fjorton

ars alder hade Eolf kunskaper som manga vid aderton ar>

men ocksa flera logner pa sitt samvete an mangen gubbe
vid grafvens badd. I musik och i teckningskonst visade

ban forvanande anlag, och idkade en ordentlig grosshandel
med karrikaturer b'fver sina larare.

Fosterfadren blundade for hans snedsprang, och jublade

tit hans manga snilledrag. Nar tiden plojt forstandets aker.

mir ynglingen star fullfjadrad for sin flygt ut i lifvet, da

torst ar stunden inne, att i hans sjal pa allvar utsa sede-

larans fron; hos barnet hamma cle blott naturanlagens fria ut-

veckling.w Med detta valsprak, och i denna forsatliga jord-

man planterade brukspatron den omtaligaste af alia planter

en menniskosjal.

Plotsligen forsvann Eolf en dag vid femton ar, just da

ban stod fardig att taga sin studentexamen. Ett bref till

Mathias underriittade denne om att Eolf tagit hyra som

simpel matros. Han ville profva lifvet med egna krafter

och utan stod och hjelp af nagon dodlig, ban ville se verl-

dens aflagsnaste delar, utan att betunga sin adle fosterfar

med ytterligare uppofiringar. Han skulle aterkomma om

fyra ar som en dugtig sjoman, riktad med guld och erfa-

renhet, och ban skulle da ha gjort sig vardig sin adla

fars forlatelse, hans aktning och hans karlek.

Mathias trostade sig smaningom ofver hjertestoten, och

sag i denna handling af Eolf ett drag af sjelfstandighet, som

i iortid skulle mogna honom till man. Men redan efter

nio manaders franvaro atervande Eolf, utblottad pa allt;

sedan ban ryrat fran fyra olika fartyg och i flera veckor

lefvat som flykting i Erasiliens skogar.

Eolf idkade numera ioretradesvis den adla dagdrifvare-

konsten, penseln och crayongen kommo blott sallan i bans;

hand, boken hade icke mera nagra lockelser, och hans vis*
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tande i Upsala gaf sig tillkanna egentligen genom de val-

taliga rakningar, som presenterades fosterfadren.

Den unge vindbojteln, som vuxit upp till en kraftfull,

vacker yngling pa tjugu ar, tillbringade numera sitt lif ute-

slutande pa Eodvalla; ban var fosterfadrens trogne foljesla-

gare pa jagt och fiske, och hade sa forstatt att tillvinna

sig dennes tillgifvenhet, att man i allmanhet ansag Bruks-

patron Elgensvard halla mera af fostersonen an sin egen
dotter.

Det var morgonen efter den aftonscen vid thebordet,.

hvarmed vi borjat var berattelse. Brukspatronen och Ingrid

voro allena i salongen, och den forre hade fordjupat sig i

Eolfs stora ritportfolj.

Nej, men Ingrid lilla, kom hit och se pa den bar

skizzen af Eolf 6'fver vart afventyr pa andjagten i fjol. S.er

du sadan rorlighet hos figurerna, sadan genomskinlighet i

vattnet, se sadana skyar, sadan himmel. Eolf blir be-

stamdt en stor artist eller ocksa har jag ogon och omdome
som en nittonarig backstugusittare.

Om bara pappa kunde hindra honom fran hans sa

ofta pakommande irrfarder in till staden. Jag har hort

hviskas om orgier och bachanalier med baronerria pa Orn-

tofta och nagra andra af provinsens odjur, jag har hort

historier, som jag ryser for att omtala.

Lars Eriks historier, ja, hans nyktra ogon tycka sig se

en jattebal Trafalgar hvar gang aftonrodnan fargar viken

derborta.

Det ar dock tid pa att Eolfs lattsinne icke langre

tillskrifves pojkaren, han ar snart man, och var Herre har

begafvat honom med lysande anlag for nagot utmarkt
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Na, sa ofvertag da du min role som skolmastare, du
bar alltid i den vagen haft storre fallenhet an jag, och du
&r den enda, som bar makt 6'fver Eolf, da bans Saulslynne
komraer ofver honom. Om du icke vore ett stycke granit,

min kara Ingrid, skulle jag saunerligen ibland tro, att Eolf

foralskat sig i dig, ty du far bebandla honom alldeles som
du behandlade Ali i barnaaren, och jag ar saker pa att om
du rycker bonom i ena orat, sa vander ban, som Ali, andra

orat till.

En sallsynt gast pa Ingrids kind, en purpurrodnad,

flog med blixtens fart ofver hennes allvarliga drag, men
lemnade dem lika snabbt, likasom af fruktan for det frid-

lysta omradet.

Den bade dock blifvit observerad af hennes far.

Ingrid, min flicka, min snalla flicka, mitt alskade

barn, sig jag ratt, horde jag ratt? En rodnad och en

liten suck, hvabefalls? Nej, sla inte ned ogouen, du brukar

ju frimodigt se bela verlden anda in i pupillerna. Skulle

det vara mojligt, skulle min karaste onskan, en onskan sa

ljuf, att jag knappt vagat hviska den for mig sjelf, skulle

den kunna ga i fullbordan? Skulle du kunna halla af Eolf

mera an som bror, skulle du kunna bli bans goda genius,

tillintetgora bans lattsinne, gora honom till en stadgad man,
och mig till den lyckligaste far, som nansin gratit af gladje
ofver sina barns sallhet.))

Ingrid hade atervunnit sin sjelfbeherrskning, om just

icke sitt lugn, hon sag pa sin far med de stora kloka ogo-
nen och talade sa sakta, sa langsamt, som om hon vagde
hvart ord pa guldvigt. Kanske var hon, den arliga, ren-

hjertade flickan, for forsta gangen i delo med sitt samvete

om ratt och oratt om logn och sanning.

Eolf ar den vackraste, den statligaste unge man jag

sett, Eolf ar min bror, och jag skulle vilja ge mitt lif, for
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att radda honom ur det forderf, hvartill han rusar, men att

bli hans hustru det det

En af bruksbokhallarne afbrot henne genom frarnlem-

nandet af ett bref, sora herr Eolf foregaende afton gifvit

till skogvaktaren, hvilken bodde vid Eodvallas gransskilnad,
med befallning att bringa det forst i dag till Brukspatronen.
Mathias brot och laste med otalighet. Adrorna svallde i

hans panna, hans fingrar skalfde; han lemnade brefvet

at Ingrid. Du kan spara dig ditt svar, ty kanner jag
Eolf ratt, sa aterser du honom aldrig. Ingrid laste:

Min adle fosterfar!

Jag flyr fran ditt hus for andra gangen, men denna

gang skall jag ha mod att aldrig atervanda. Jag vill rycka

mig 16s ur hvirfveln af det lattsinne, hvaruti min svaghet
stortat mig. Din mer an faderliga godhet har gjort mig
till ett bortskamdt barn, en veklig, sedeforderfvad yngling.
Noden och odets profningar skola harda mig och atergifva
min sjal dess spanstighet. En obetvinglig langtan att upp-
soka min mor har gripit mig, jag skall leta upp henne,
dolde hon sig ock som mullvaden i lastens eller olyckans
uslaste kyffen, jag skall atervacka hos henne naturens sken-

doda rost, och krafva karlek ur ett forhardadt modershjerta.
Och anda fruktar jag detta mote, ty den kansla jag annu

hyser for den elandiga, som kunde forspilla, kunde lemna
at hunger och dodsangest den varelse hon gifvit lifvet, den-

na kansla liknar mera hat an karlek. Men efter karlek

torstar hela mitt vasende, en faders otnhel en systers

godhet ar for litet for min trangtan. Tacka alia, som vi-

sat mig valvilja; lemna det paket, som ligger i mitt skrif-

bord, till gamla mjolnar-Karin. Och gif du a mina vagnar

Ingrid min bioderliga grymma ord, det stinger mitt

bjerta med ormgadd min broderliga kyss, hennes

panna ar for ren att besudlas af mina lappar. Sok inte
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upp mig, skicka mig inga pengar, ty jag sander den*

tillbaka. Min lilla talang skall lifnara mig, och tiggarqvin-

nan, sora jag sb'ker. O min moder, du trolosa, hjertlosa.,

hvar doljer du dig? Gifve Gud att jag visste dig, forsonad

med den himmel, hvars forsta naturlag du sa granslos.t

hanat, djupt djupt ned i mullen. Farval, du adle, hvara

faderliga karlek krafver battre Ion an den jag hittills gifvit

dig. Farval, Ingrid, aek, att jag lyssnat. till dina manga
vanliga, systerliga rad, men mitt modernearf, damonen i min

sjal, hvaste hogre an min goda engels hviskning. J, bada,

mina karaste pa jorden, tanken med mildhet pa
den forforde, forstorde, fortviflande

Eolf.

Ingrid hade slutat lasningen, hon sjonk ned till golf-

vet, gomde ansigtet i sina hander och lutade sitt hufvud

mot fadrens knan. En haftig strom af tarar, sadan Bruks-

patronen icke sett den sedan hennes moder dog, afledde

valdsamheten af de kanslor, som ville spranga hennes brost.

Fadren lat henne grata ut, hans hjerta frojdades at dessa

budbarare om en sjal, som han hittills trott vara gjuten af

bronz. Eildstoden hade fatt lif, Galathea rorde sina lemmar.

Stackars, stackars, stackars Eolf! hviskade Ingrid

knappt horbart. Fadren lyfte sakta upp hennes hufvud,
sa att deras ogon mottes. Dessa stora, kloka, vackra, blaa

ogon, hvart hade deras lugna blick tagit vagen? I tararnas

kristallskimmer glanste de nu med nastan ofverjordisk glans.

Ack, en sjal som brutit sin fortrollning, en ande, hvars vin-

gar blifvit losta af karleken, lag afslojad i denna blick.

Men hvilken karlek? Det var en moders, som forsta gin-

gen trycker sitt nyfodda barn till sitt brost, men detta barn

ar ett missfoster; det var flickans, som, famnande sin alsk-

ling, plotsligen upptacker pa hans arm galerslafvens marke.

Endast Ingrid, endast den snabbtankta karleken kunde

fatta meningen med paketet till gamla mjolnare-Karin.a
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Hviskningar om mjolnare-Karins vackra dotter Anna hade
da och da sora ormhvasningar natt hennes ora. Den lilla

raden i Rolfs bref gaf hennes dystra aning form och verk-

lighet. Karleken hade vackt Ingrids hjerta till lif med

stygnet af en torntagg.
Derfor lag hon der annu pa kna, men tararnas stort-

flod hade svammat ut, det gliinste blott en ensam dagg-

droppe pa liljekinden; hennes ogon fastades stadigt och

innerligt pa fadren; det var liksom de ville saga: trad in

i min sjal , dess dorrar sta vidoppna. En malare skulle

aldrig kunna fa skonare modell, om han till amne for sin

pensel ville valja : en engel, som grater ofver syndaren.

Brukspatronen lyfte henne upp drog henne till sitt

brost, kysste hennes panna med hela gloden af sin losslappta

omhet, och hviskade till tecken att han forstatt hennes

6'gonsprak: Stackars barn! alskade barn!

Ingrid gick in pa sina rum, och Brukspatronen, som i

Rolfs sa kallade rymning endast formodat en vanlig afven-

tyrsutflykt, gaf nu snabba ordres om ridande ilbud at alia

vagar, for att upphinna flyktingen; sjelf ville han i sin

kalesch atfoljd af Ingrid inresa till staden.

3.

Tvenne karleksforklaringar.

"Mera champagne! Kallarmastare, mera ljus, flera glas

storre ball

Att vart korla lif forljufva

Skapte Gad sin forsta drufva.
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Sangare! fukten era strupar! Ohoj! inte fusk, botten

opp! Sesa, hissa upp din hangande lapp, Eolf Krake! Skoja

upp dig, sjung en stump.

Inga sura miner,

Inga sura viner

I vart glada lag!

Klang kusiner,

Medan lyckans sol an skiner,

Tom pokalen i ett drag.

Snart orkanen hviner,

Balen blir ruiner

Af ett askeslag.

Hvad gor' vi da? hvad vet jag?

Bravo Uno! Nej hb'r p Orntoftabaron, ban improviserar

ju i qvall som sjelfvaste Johan Nybom! I afton skulle allt

Eolf bita i graset, om det kom till poetisk envig dem
emellan."

Pa stadskallarn i staden X hade sallskapet B. 0. (Botten

opp!) en af sina bachanaliska sammankomster. Samlingen

utgjordes af ortens rikaste och ofverdadigaste ungkarlar, ocb

antalet af sallskapets ledamoter fick tillfolje af de strangaste

lagar icke ofverstiga tolf, men fyndet af Holf Findling, (sa

som Eolf af sin fosterfader kallades, till erinranafden okanda

modrens initial F. och det satt, hvarpa han blifvit medlem af

familjen) var en sadan skatt for det ystra sallskapet, att han

med enthusiasm mottogs sasom den trettonde.

Baron Uno W. pa Orntofta var dryckesordens ordforande

och egnade sina snillegafvor uteslutande at sallskapets tjenst

och glans. Hans farligaste rival, och da det gallde im-

promtuverser, bans besegrare var anda Eolf. Ocksa horde

deras sa kallade "poetiska dueller" till ordens fa foradlande

nojen.
Baron Unos yngre broder Skoglar var ordens klubb-

mastare och forste Tenor. For ofrigt lastes pa en svart tafia
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ordensreglorna., af hvilka vi sasom karakteristiska for sail-

skapets moraliska tendens endast vilja namna de forsta:

1:0. Glomska af forntid, samtid och efterverld, astad-

kommen genom arligt senterande af valspraket: botten opp!
2:0. Aktning for qvinnan, bevisad genom karlek, och

da och da en liten artighet.

3:0. Alia spel strangeligen forbjudna, utom ogonspel
och hazardspel.

4:0. Vattuskrack, anbefald sasom en halsosam sjukdom.
5:0. Den nyktraste af sallskapet, uppburen af Kallar-

mastarn och tvenne kypare, alagges hemforslandet af de of-

rige. Lider hela samlingen af fallandesot, ombesorjes badd-

ning pa stallet."

Dessa de fem forsta reglorna torde antyda tillrackligt i

hvilken krets Eolf blifvit indragen. Pa sin flykt fran Eod-
valla hade han, under afvaktan pa an^baten, tagit sig ett

afsides belaget gastrum a stadskallarn, och forbjudit kallar-

mastaren att for nagon yppa hemligheten af hans dervaro.

Hemligheten hade dock ej blifvit battre bevarad, an att

samtliga "Bottenopparna" slogo in hans reglade dorr, och

buro honom i triumf upp i ordenssalen. Likt en fallen en-

gel jaktades han nu af damonerna, for att deltaga i deras

orgier; man belog hans svarmod, hanade bevekelsegrunden
for hans flykt, och uppmuntrade honom till ett bad i vinets

elyseiska bolja, in nan han borjade sin vattenochbrodsbana.

Sancta Cecilia ! ropade baron Uno, med en smaltande

blick pa uppasserskan, stoppa in nagra kycklingar och

ett par cliquotgossar i Herr Findlings rensel, skrif opp'et pa
min rakning. Du kan mala mig ett par kabinettsstycken

framdeles, Kolf, nature morte. Kalla dem forr och nu;
det ena en grupp af sparris, meloner, ander, rapphons, druf-

vor, punsch och champagne, det andra en grupp af potatis

sillnackar, saltstromming, hafrebrod och vatten i en halshug-

gen boutelj. Jag ger dig hundrade banco stycket, och du
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liar rummelmedel for ett belt ar. Fy, tusan, hvad gar at

<lig, galnpanna? Du ser ut sa torr som en soltorkad gadda!
Horen pa J hjeltar och riddersman, skola vi oppna bans

kakar med karlekens orama vald, och lata Sancta Cecilia,

liksom Abedissan i Robert, i sin mest tjusande nattkostym,
halla brorsdelen af var bal i hans sandoken till strupe?

Bravo! Bravo! Hvar ar Sancta Cecilia? Kypare, hit

med Cecilia!

Men Rolf reste sig upp med beslutsam hallning, hans

skulderbreda brost ingaf aktning hos den modigaste. Han
lat en blixt fran sitt morka oga ljunga ofver det tata ledet,

som narmade sig. Sesa, go' vanner, ingen sadan lek, ty
da tar jag i pa allvar. Lat mig ga tillbaka in till mig, jag

passar inte mera som gast i er glada krets.

Ah, gubevars, for att vi skulle vara sa ohofliga vardar.

Nej, lat Saul sitta ensam en stund i morkret och manskenet,

sa trangtar han nog suart till ljuset och vanskapeu. Nej,

kom, gossar, lat oss ta balen och armstakarna, och i pro-
cession gora en visit hos Alexis P. der snedt ofver garden,
han ar nyss inkommen till staden, sa' Kallarmastarn, och

>bebor stora blaa salongen. Rolf Svartalf kan under tiden

fantisera pa pianot och componera ett ode ofver det festliga

lifvet har snedt emot. Alia horsammade jublande denna ord-

torandens uppmaning, och ung Skoglar erbjod sig att bli

den Atlas, som skulle bara basta halfvan af himlen. Den

dyrbara ostindiska balen sattes pa hans hufvud, sex af ung-
herrarne togo hvar sin armstake, och sa bar det af med

siillskapet. Men redan vid Skoglars forsta svigtande steg

ofver troskeln slog en valdig vlg fran det rod a vinhafvet

ofver hans rygg och skuldror, och ogonblicket derefter lag
det Hindostanska masterstycket i tusen bitar pa golfvet. Ett

^skallande skratt forkunnade nederlaget for den nagot mod-

fallde Atlas, men snart fortsatte Bottenopparna sitt bacha-
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naliska tag, under hogljudda skriin: Kallarmastare! en ny
bal

5
och nya killelekar in pa Ryttmastar P:s rum.

Rolf reglade dorren efter dem, och befann sig allena,

utan Ijus 3
i det stora skurama rummet. MSnen sken in ge-

nom fonstren och hennes stralar glittrade i strominen utan-

fore. Klockan var elfva och den lilla staden Mg redan for-

sankt i shimmer. Allt var sa tyst och fridfullt derute och

langst i fjerran lag hafvet stilla som en spegelbild af evig-

heten. Rolf kastade haftigt opp ett forister, han behofde

frisk luft, men rundtornkring honom sokte tobaksroken,

punsch- och vinSngorna sannria vag ut i det fria. Da han

stod der omhvarfd af rokmolrien som simmade kring honom,

tyckte han sig sjelf liksorn en fallen ande, som Mn ett af

afgrundens fonstergaller, omgifven af den atrnosfer, som blif-

vit hans eviga, fortviflande blickade ut mot den himmel, som
for alltid stangt sina portar for honom. Han gick till pia-
not och sokte trost i tonerna. Snart horde man p accor-

dernas skarande ofvergangar, och pa den* vilda stormen som

flog ofver strangarna, att bans
sjiil

holl en ordlos monolog.
Rolf spelade gerna egna fantasier och dessa voro ofta sa han-

forande skona, att hans fosterfar i sin hanryckning brukade

utropa : brann upp penseln, gosse, och blif musikus, du spe-

Jar med ditt hjerta och inte med fingrarna. Men var Rolf

fulikomligt erisam, brukade han da och da med improviserade
ord beledsaga strangaspelet, an i sma korta rimmade stanzer,

an i enstaka fraser utan inre sammanhang, ty tonerna fyllde

mellanrummet och ofvergangama fran den ena tanken eller

kanslan till den andra. Det var endast Ingrid, som foster-

broderri ovetande, nagongang hade lyssnat till dessa hans

samtal med sin
sja'l, och mahanda hade just af dessa ton-

malningar ammats i hennes hjerta det innerliga deltagande,
som oformarkt ofvergick till karlek.

Det fradgonde tonsvallet tycktes bortdo i allt langre och

Svea. 1858. 3
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lugnare vagor. Da och da hordes Rolf ur djupet af sin sjal

med darrande men vacker stamraa sjunga

Ett barn, fran modrcns grymma brost forskjutet,

Min forsta dryck i lifVet var ju hat.

Hvem skanker ater det som ar forflutet?

Hvem byter nidingsdad till hjeltedat?

Dorren till det angransande rummet, sora var Btangdt
och tomt, for att icke bullret fran stora salen skulle tranga
till familjegk'strummen i flygeln, hade emellertid sakta opp-

nats, utan att Rolf blifvit det varse oeh Brukspatronen med
sin dotter stannade utanfore i halfdunklet.

Accorderna ofvergingo hastigt till en introduktion, hvaraf

man kunde forespa sjelfva themats vilda natur. Plotsligen

broto foljande ord sig fram halft i recitatif och halftisang!

Ve dig, som stotte mig med spott och han

Pa lifvets bolja ut, ett redlost span.
Sitt yngel ej hyanan ens forskjuter,

Och lejoninnan rasar, ryter, tjuter,

Da ungen, traffad utaf jagarns lod

Sig valtrar i sitt blod.

Min fader? Hvem ar han?

Landstrykerskan mahanda kan

Ej dystra fragan sjelf besvara;

Mitt hjerta kan det ej forklara,

Och aningen mig hviskar, hvaser Wott,

Att jag ar sonen af ett brott,

Ett ograsfro, sorn foddes for att goda
Det ondas groda.
Hvem vagar da bele mitt tirfda blod?

Hvem vagar tala om mitt ofvermod,
Da morksens furste fadder at mig stod?

Irigrid drog sig narmare fadrens brost, rysande for det

vilda han, den bittra smarta, som andades i hvarje ton och

ord.

Ga fram till honom du, mitt barn hviskade fa-

dren de ofverdadiga sallarne der pa andra sidan skola
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ej stb'ra er; ty jag ser, hur de trangas der inne kring spel-

bordet. Bed honom komraa in till oss, var 6m, var mild,

var ensam med honom och Gud, och folj ditt hjertas in-

gifvelse. Jag vantar er bada deriune i vara rum och under

tiden skall jag halla vakt om er i korridoren.

Fadren skot henne sakta in genom dorren och aflags-

nade sig. Ingrid stod der bafvande och brydd ;
det kandes

henne som om hela verlden numera hade last i hennes ogon
den hemlighet hennes hjerta sa troget bevarat; det kandes

som om hon vore pa vag att for tid och evighet binda sig

fast vid en ande, som skulle soka slita seraf-vingarna fran

nennes egen. Plotsligen for ett stralande stjernfall ofver

himlahvalfvet och kastade en flygtig glans in genom fonstren.

Rolf vande sitt hufvud efter dess lysande bage, utan att

upphora med de alltraera sig forrnildrande accorderna. En
flakt af vemod, toner, lika eolsharpans, svafvade ofver stran-

garna.
Du stjerna! stortad fran dia ljusa himmel,
Fran modersbarmen, jag kan dig forsta;

Sag, blef du lockad ned att skada pa
Den skona jordens lefnadsglada hvimmel?

Hur herrligt dock du i ditt fall fordystrar

De bleka, nunnelika stjernesystrar,

Sa regelbundna, men sa sma.

Langt skonaie ar du, der du forbriuner

Pa eget bal, da du ej malet hinner.

O, den som anda en gaug kunde fa

Forintas i sin hogsta glans och slockna sa!

Tonerna ofvergingo, ifran att mala en aregirighet, som

Titaniskt vill storma sjelfva himlen, till en drommarnas Ja-

kobsstege, pa hvilken englar gingo upp och ned. Sma-

ningom tycktes dessa drommar bli alltmer och mer dystra,

och i en knappast horbar suck qvad Eolf:

Stackars, stackars Anna!
Skall du bedragaren forbanna?

Skall du skall du
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Ingrid narmade sig nagra steg raed klappande hjerta.

Hon holl andan, for att lyssna till sin karleks dodsdorn;
men Rolf fullbordade ej den afbrutna meningen, och musi-

ken talade blott om upprorda kanslor.

Lik en galerslaf bar jag straffets kedja,
Min blick kan icke taras, icke bedja,
Och mina ISppar ha ej ord, ej Ijud,

Och mina tankar svindla infor Gud.

Snart upploste sig dock den djupa smartan i mera

milda, smaltande Recorder.

O, Ingrid, skona syster, stranga nunoa!

Du marmorbild med klassiskt adla drag,
~D\\ helga jungfru, hvem skall val forkunna

En gang ditt hjerta karleksgudens lag!
J dyra vanner! Hvarfor manar jag
Er fram bestandigt utur det forsvunna?

0, Ingrid, visste du hvarfor jag fran dig flyr,

Damoiien, bafvande, for engelus asyn skyr,
Min karlek skulle kanske sig forrada,

Och vidga svalget, som oss skiljer bada.

Du kan ej alska den, som tillber dig,
Du ar for adel och for ren for mig.

Ingrid, hvars hjertas valdsamraa slag nastan qvafde
hennes rost, lade sin hand sakta pa Eolfs axel, och hviskaele

mildt och vanligt: Eolf!

Eolf spratt till och vande sig om, halft forvanad, halft

forskrackt.

wlngrid, dn liar, i Guds namn, hur bar du kommit hit ?

Och ensam?

Jag har koramit hit for din skuld, Rolf. Pappa vak-

tar var lilla tete-a-tete der ute i korridoren. Var obekym-
rad, ingen ska' stora oss, och fly kan du inte, du ar min

fange,
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Eolf svarade ingenting; han blott ofverholjde Ingrids
hand med haftiga kyssar. Sa hade han aldrig betedt sig
forr. Snarare hade det, sedan de bada fostersyskonen upp-
vuxit till man och qvinna, herrskat en sorts stelhet i um-

giinget dem emellan, fororsakad af Ingrids vanligtvis stranga

ogillande af det salt, hvarpa Eolf bortslarfvade sitt lif, sa-

som hon plagade yttra. Ingrid drog sakta undan sina han-

der, och fragade med mildt allvar hvarfor Eolf gjort dem
den sorgen att sa der plotsligen ofvergifva dem.

Ack, Ingrid, det far du aldrig veta. Hindra mig icke

i mitt uppsat, J, kare vanner, hvilkas tillgifvenhet jag for

alltid forverkat. Alia era boner, era vanliga rad skola vara

iorspillda, jag atervander aldrig till E6dvalla.

Da man sjunger och tanker och drommer sa der i mu-

sik, som du gjorde nyss, Eolf, malar man da livad man

sjelf banner, eller later inte fantasien en snarare kanna hvilka

kanslor som heist, alltefter som tonerna befalla, da de hoja
sin underbara trollstaf ? Ingrid talade sa sakta, att man
nastan kunde hora hennes hjerta klappa takt till hvarje ord.

>>Hvad, Ingrid, har du varit sa lange inne, har du hort

allt hvad jag sjungit?

Jag kom in jnst da du i sangen sade: Min forsta

dryck i lifvet var ju hat; jag horde sedan din grymma bit-

terhet mot din mor, och jag liar hort allt. Ingrid
kande att hennes kinder glodde.

Eolf bleknade och rodnade om hvartannat. Han erin-

rade sig ej allt hvad hans lappar uttalat, men han fruktade det

varrsta. Plotsligen stortade han sig till Ingrids fotter, band

hennes hander samman i sina, ofverholjde dem annuengang
med brannande kyssar och hviskade med en rost sa varm
och vek, att man den stunden tyckte sig hora allt det for-

qvafda adla och goda i hans vasende trangas om plats pa
hans darrande lappar. Ingrid, min Ingrid ! sa har du ock-

sa hort att jag alskar, att jag tillber dig, att det ar du,
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som oppnat himlens dorr pa giant for mig, pa samma gang
du latit mig ka'nna qvalet, forbannelsen af att icke vara dig

vardig. Da bar du ocksa hort att det ar for din skull jag

flyr, flyr for att forsona mig med min olyckliga mor och

for att uppratta henne. Ingrid, Ingrid, jag vill bli battre,

bli ren och dygdig som du, och sedan vill jag do, ty jag
kan icke lefva utari din karlek.

Sasom Ingrid stod der i sin ljusa kladning, hoggestal-

tad och uppratt, medan hermes hander hvilade pa Roll's huf-

vud, hvilket ban vande sa att manens stralar ofverstrommade

bans ansigte, och medan hennes glansande ogon med inner-

lig mildhet sago ned pa den knabojande, som slingrat sina

sammanknappta hander kring hennes smarta medja, kunde

man snarare tro att det var en annu ungdomlig moder, som

skankte forlatelse at sin angerfulle son, an att det var en

ung alskande flicka, som kampade med de valdsamma kan-

slor, som ville kasta henne till den utkorades hjerta.

Manen gjot sitt mildaste skimmer ofver Eolfs vackra

anlete, och han, alia alskandes himmelske van, tycktes lik-

som vilja lagga sig ut for den bonfallande. Rolf hade for

varmans skull i rummet innan han satte sig till pianot, af-

kastat rock och halsduk. Ocksa hade han nu med det i

oordnade lockar fallande morka haret, de nedvikna skjort-

kragarna och den bara halsen, nagonting barnsligt och

oskuldsfullt i sitt vasende som gjorde honom till sin egen

foresprakare.

Ingrid var nara att lata bekannelsen om sin genkarlek

halka ojver lapparne, da hon plotsligen liksom genom en

dolkstot erinrade sig de hemlighetsfulla orden: stackars

Anna! som nyss sa upprort henne.

Stig opp, Rolf, gentog hon, niistan kyligt, en bra

man knabojer endast for sin Gud; satt dig har pa stolen

jemte mig i manskenet och lat oss tala nagra ord i lugn

och prosa. Men sanning skola vi tala, och i manans silf-
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verskifva kunna vi ja tanka oss ett sanningens ovanskliga,

omutliga vittne fran sjelfva liimlen. Har ryktet sagt sannt,

da det tisslat om ett karleksforhallande mellan dig och Anna?
Hvad betyder ditt paket till gamla mjolnar-Karin, ocli hvad

betyda dina egna ord nyss: stackars Anna! skall du be-

dragaren forbannna? Du marker att jag hort allt.

Jasa, du bar lyssnat, Ingrid. Eolfs rost darrade

af orb. Han sokte undvika ett svar.

Jag bar icke lyssnat eller spionerat, ty att lyssna till

dessa skona toner ansag jag ej som svek, jag kunde icke ana

att du skulle gora din bigt infor oppet fonster och sa ilia

vaktade dorrar. Naa, Eolf, du tyckes drqja med ditt

svar.

Eolf kande med sig att bans karleks val eller ve vagde

pa bans lappar, ban erinrade sig Ingrids stranga begrepp om
dygd ocli beder, men bans egen sjal var for mycket grumlad,
for att kunna fatta hela adelheten bos en alskande qvinna,
som vill forlata, omvanda, forbattra.

Eolf tog Ingrids ena band och lade den smekande mel-

lan sina. Det amne ban gick att vidrora var af sa omta-

lig art for en oskyldig flickas ora, att Eolf undvek att lata

sina blickar mota Ingrids. Han betraktade i stallet hennes

lilla fina hand, hvars mjuka koiiturer annu mera mildrades

af manskenet. Ingrid tackade honom i sitt hjerta for denna

finkansligbet.

Hemligbeten i en af mina vaimers forballande till Anna
ar af sadan art att jag inte bar ratt att meddela den at

nSgon dodlig. I min egenskap af kommissionar for denna

van, bar jag ofta besokt den stackars flickan, ocb sokt trosta

benne i sin fortviflan. Dessa mina besok ha mabanda gif-

vit anledning till sa val andras som dina misstankar. Hela

verlden ma tanka hvad den vill, jag bryr mig icke derom,
den bar gimas ej manga skal att lofsjunga mig, men att du
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Iiigrid, att du - - Eolfs rost darrade sa att orden dogo pa
hans lappar.

Jag kan da tro pa dig i detta fall, Rolf? Du kan ju

iute ljuga for din Ingrid i en stund som denna? Se pa

mig, Rolf! Du kan ju inte ljuga?
-

Ingrid vande bans

ansigte rnidt emot sitt eget, hon sag pa honom med sa

mycken orahet och itinerlighet, att ban kande sitt hjerta

forsmalta. Rolf sjonk till hennes fotter, gomde sitt ansigte
i Ingrids kna, och hviskade, i det tararnes mangariga, sten-

harda fordamning brast for svallet af bans kampande kan-

slor: Nej, Ingrid, nej, jag jag ljuger inte.

Var det val Rolf, sora fallde dessa tarar? Yar det ej

snarare hans goda engel, som lanade hans ogon for att grata
6'fver hans tunga? Underbara qvinnohjerta! Boner, eder,

jordens alia skatter kunna ofta icke kopa nyckeln till dina

lyckta dorrar, men en tar i ogat bos den man du vill al-

ska, den synes dig som en stralande daggdroppa fallen fran

liimlen for att bebada dig randen af din sallhets morgon.

Ingrid lyfte sakta upp Rolfs hufvud, torkade bans tarar

med sin nasduk, tryckte en lang kyss pa hans parina, och

hviskade med en stamma sa mild och ljuf, att den for Rolf

afslojade hela bennes inre verld:

Blif adel, blif stark i tro och dygd. Bed Gud om
kraft att besegra frestelsen. Res till utlandet, var far bar

gjort upp din resplan for tva ar; forspill inte tiden bar rned

fruktlosa forskningar efter din mor; allt hvad som hittills

gjorts bar ju varit forgafves; blif en bra malare, och

framfor allt blif en bra man. Kom sedan tillbaka till oss,

Rolf, och du skall da fa veta huru mycket Ingrid bailer

af dig. Ma du sedan sjelf bestamma om det racker till

for din sallhet.

Rolf betraktade utom sig af hanforelse den skona ta-

lerskan, drog henne allt narmare sitt brost och ville trycka
en kyss pa hennes purpurlappar, men Ingrid gled sa mjukt
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som ett moln ur bans armar, och hviskade smaleende och

rodriande: Ingenting nil, allt dd!
Men dorrarna slogos med vildt buller opp derutanfor i

korridoren och under sangen IYdjd i hjertan och pokaler
narmade sig Bottenopparnes med Eyttmastaren Alexis P.

forstarkta karntrupp. Eolf skyndade sig att frandraga reg-

larna, och forsvann med sitt skona byte, for att vid foster-

fadrens brost mottaga haftiga banner och hjertlig forlatelse

sarat valsignelser till den forestaende resan och det vinkande

malet.

Och ingen menniska fragar efter Kammarradet!

Kammarradet gick der af och an i sitt rum, lika punkt-

ligt fast mera tyst an en pendel. Han hade sa mycket att

pyssla med, han holl pa att packa in till sin Stockholms-

resa, ty bans peraiissionstid var ute, och ingen menniska

kuude packa en kappsack battre an Kammarradet. Derfor

gjorde han det ocksa alltid sjelf. Se bara pa den der svarta

fracken, hur val han ar hoplagd, och skjortorna sen, och

strumporna, upptrafvade som skyddsvallar kririg de hoga,
starkta loskragarna. Det finnes ingen vra i kappsacken som

irite bar sin sarskildta bestammelse.

Det ar da fan a(t folk som bar formogenhet ska ga
och skrapa i statens tjenst, puttrade brukspatronen, och

vara beroende af permissioner. Det blir ju sa tomt, som i

ett
'

kammarradsbufvud, efter dig och Eolf. Men ingen tan-

ker pa mig, om jag dor af ledsnad, sa nyttjar inte en katt

krusflor for det. Och hvad ska vi med det bar Rodvalla

langre? Eolf bar svurit att aldrig mera satta sin fot bar,

och jag kunde inte pa riagra vilkor fa honom att resa hit

under de tre dagar ban vantade pa tyska angbaten. Han
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ville borja med att halla sin forsta hogtidliga ed, sa' ban,
sedan skulle de nog ga bra med de andra.

Vore onskligt det! meriade Lars Erik, i det ban sla-

tade ut snibbarne pa en hvit balsduk och ]ade in den om-

sorgsfullt i postpapper.
Du ar liberal pa postpapper, anmarkte brukspatronen

leende.
o

Ah nej, de bar atta arken bar gjort tjenst nu i sex

ar, och de racka mig nog till doddar. En haftig bosta

ofverfoll Karamarradet; den bade tilltagit betydligt pa sista

somraaren.

Hostar du nu igen, kara Lars Erik? Ocli hvad du

raagrar sen? Hvarfor bar du inte atlydt Malmstens och

Hussens rad, att gora en resa till sodra landerna? Vi ska

foljas at i var alia tre och helsa pa Rolf i Rom. Hvasa?

Jag kan sa gerna nabbhuggas med doden bar hemma,
som i frammande land. Ondt krut forgas inte sa latt dess-

utom; det finnes folk som hostat ihop en sjuttio a attio ar

at sig, och jag ar nojd rned mycket mindre.

Se sa, tala inte om doden, Lars Erik. Jag blir all-

deles hjertangslig. Var herre matte val veta huru omistlig
du ar for mig, och ban skall val inte palagga en menniska

alltfor stora border heller. Ingen kanner tyngdlagarna sa

bra som Han.

Brukspatronen forsokte att vara munter, men hans oro-

liga blick ofversag med angest de harjningar, som de sista

tre manaderna gjort i brodrens allt mer och mer likbleka

ansigte. Ehuruval Mathias kande att Lars Erik nastan kunde

kallas hans jordiska forsyn, och att saledes en dryg portion

egoism ingick i den forskrackelse, hvarmed ban tankte pa sin

brors bortgang, sa maste man dock gora bans hjerta den

rattvisan att det med alia slagtskapens och tacksamhetens

band var fastadt vid den, som sa taligt fordragit alia hans

nycker, sa innerligt delat alia hans frqjder och sorger.
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Ocksa var det med tarade ogon och med sin sjals hela

tropiska varme, som han sprang fram och omfamnade Lars

Erik, i det han utropade:
Du far fan ta mej inte ga ifran mej !>

Blir nog bra med det, kara Mathias! svarade Kam-
marradet lugnt i det han klappade Lars Eriks skuldra med
ena handen, och raddade en gammal gul pikevast for skrynk-

lino: med den andra.

Augustiaftonen var utomordentligt skon. De bada bro-

derna hade jemte Ingrid gjort en liten promenad i Eodval-

las tjusande omgifningar oeh sutto nu hvilande pa bankarna

utanfor forstugubyggningen.
Ja, i morgon ar jag om Gud vill pa vag till

Stockholm,)) sade Kammarradet med en la'tt suck, och far

inte aterse er forran i slutet af September. Hvad skulle

lilla Ingrid saga om en liten promenad efter theet pa tu

man hand med gamla farbror. Vi ska gora en tur nedat

parken till grottan vid 6rnberget)) och sitta och svarma lite

i manskenet.))

Mycket mycket gerna gar jag med, bara inte afton-

luften retar Farbrors stygga hosta?

Bah, ett hyfveltag mer eller mindre pa min likkista gor

ingenting, tvertom, hon blir sa mycket finare.

Valdiga hangbjorkar b'fverskuggade gangstigen upp till

grottan vid 6rnberget sa kalladt derfore, att i fordna

tider atskilliga ornar haft sina bon hogst uppe i klipprem-
norna. Ett litet jernstaket hindrade fran fall den nyfikne

som ville fran klippkanten blicka ned pa den forbiilande

djupa an, hvilken intrangd mellan tvenne bergvaggar vid-

gade sig langre fram der brukshammaren med sin basstamma
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predikade flit och idoghet. En liten jernbro af latt och

vacker konsiruktion sammanband de bada tvarbranta stran-

dcrna, hvars stenvaggar doldes af en yppig gronska och

lummiga loftrad, uppvuxna ofverallt i springorna mellan

klippblocken. Om forgrunden var vild och dyster i den

skona tafla, som upprullades fran grottan, sa var bakgrun-
den sa mycket mildare, ty leende angar och beteshagar kan-

tade an pa ena sidan, medan Eodvalla park med sina sling-

rande gangar, sina sma broar, tempel och bersaer, och langst
bort den vackra halmgula byggningen i Italiensk stil och

med hvita ornamenter, gafvo at den motsatta sidan en pra-

gel af trefnad och frid, som armu mera framkallades af kon-

trasten med forgrunden.

Kammarradet och Ingrid hade flyttat ett par af sto-

larna i grottan langre fram pa platan derutanfor och sa nara

jernstaketet att de hade en ofverblick ofver hela det skona

landskapet. Manen hade gomt sig i ett dok af liitta skyar
och dragit for nagra minuter ett skymriingens flor ofver alia

foremal, sa att anblicken af det hela forefoll nagot hemsk
och dromlik.

0m inte hammaren och forsen dernere storde den

fullkomliga tystnaden, sa vore detta just en stund for ber-

gets andar att komma fram och halla oss sallskap, eller hur

lilla farbror?))

Nej, kara barn, jag vill heist vara pa tu man hand

med dig en stund, och har ska ingen stora oss.

Na, hvad kan farbror da ha att saga mig, som be-

hofver sa mystiska forberedelser?

Jo, min flicka, du ska fa hora en galenskap. Visst

kunde jag resa harifran, visst kunde jag do, utan att omtala

den, men jag har nagonting att ge dig, en gafva, som

skulle synas alltfor adelmodig, om du ej kande gifvarens

bevekelsegrunder. Jag vill inte vara battre an jag synes,
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rar verlden.))

Na, hur gar det med galenskapen

Jo, rakt pa saken, fram med bigten, mitt hjerta ska

bli lattare derefter och mitt brost behofver allt den minsknin-

gen i sin tyngd. Jo, s^er du barn, du kan inte begripa det der,

men jag ar kar i dig, kar pa fullt allvar, kar som

en foralskad, manskenssvarmande tjuguarig pilt. Nej, dra

inte pa munnen, du, det ar ingenting att skratta at.

Ingrid kunde inte tro sina egna 6'ron, hon ville sla bort

bela samtalet raed skamt, men i farbrodrens sista ord lag

sa mycken innerlighet, sa mycken angest och smarta, att

hon ej bade hjerta att le.

Men hur skall jag kunna tro pa en sadan obestandig-
het bos rnin aktningsvarde farbror, borjade hon forsigtigt.

wGenom pappa vet jag att farbror hyste for min salig mor
den mest platoniska tillgifvenhet, och att hon dog, utan att

ha en aning om den maktiga Hdelse hon uppvackt. Far-

bror hade till och med alskat och kannt henne langt fore

min far, fastan vid upptackten af hvem som var deri lyck-

lige rivalen, karleken tick ge vika for den broderliga omhe-

ten. Den som varit miiktig af en sa upphojd kansla, som
en sadan karlek, hur kan hari nansin glomma det forema-l,

som kostat sa manga dyrkopta offer?

Har aldrig glomt Emilia heller, tanker aldrig glomma
henne. Men ser du barn, du bar vuxit upp som en ros pa
hennes graf, du bar nart dig af hennes hjertblod, uppfangat
i din kalk flakten af hennes ande. Ja, jag talar som en gai-

ning, men jag skall ju fa min tid jag ocksa. Mathias bar

sa lihige baft
sjn. Jag bar borjat tro p^ sjakvandringen

eller pa fortplaiitningen af hela vart jordiska vasende i en

annan form. Du ar en gengangare af din mor, Ingrid, du

sir hennes fullkomliga afbild, jag kan icke saga dig nagon
storre komplimang, ty din mor var den adlaste qvinna Gud
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skapat. I stallet for att i rairia aftonboner bedja himlen

om en salig hadanfard, sasom det anstar en man af mina

ar, bar jag ofta ertappat mina lappar i sprang med tankar-

nas arender och jag liar bedt om ungdom. balsa ocb om
mina flydda fern ocb tjugu ar.

Var berre, som vet hvad som ar oss bast och nyttigast,

bar emellertid gifvit mig en hackhosta, som, likt urets knapp-

ningar, sager mig hvad tiden lider. Var lugn min flicka,

jag tanker inte fria till dig, jag vill inte ha dig, jag vill

bara alska dig till min sista lifspust ocb be dig om en liten

vra i dina minnens skraprum. Se bar nu min gafva, var

radd om detta lilla paket, det kan komma dig till nytta en

gang, och du behofver det inte forran efter min dod. Ser

du, Ingrid, enligt vara foraldrars testamente, ofvergar hela

min formb'genhet till Mathias, om jag dor ogift. Jag bar

derfore sparat lite hvarje ar for att af mina rantor kunna

samla dig ett kapital, som betryggar din framtid, i handelse

olyckan skulle hemsoka din far. Jag fruktar allt af bans

oroliga lynne, ban kan inte skota pengar, och nar jag dor

bar bans bushallsvngn mistat sin stamsko i utforsbackarna.

Denna min lilla gafva till dig, ett depositionsbevis, som be-

tryggar ditt kapital och forskaffar dig en saker arsranta, lat

den bli en hemlighet mellan dig och mig, det ar allt hvad

jag begar, och da man pa min doda mull skall tissla om
min snalhet, sa vet anda du hvart mina pengar tagit vagen.

Och nu, flicka, kan du ge mig en kyss, den forsta och

den sista jag begar som din alskare. Du skail val gora

nagot for femti tusen Riksdaler.

Ingrid kastade sina armar om farbrodrens hals, och

kysste honom sa som bon ifran sin barndom varit van att

gora det. En karlek, sa ren, sa upphqjd, sa full af forsa-

kelse, som farbrodrens, den fodde ingen forlagenhetens rod-

nad pa hennes kind, den skulle ej misstyda ett ynnestbevis,
som hade sin grund i den hogsta beundran.
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Det ar da derfor, som farbror sa taligt fordragit alia

sarkasmer om sin alltfor stora hushallsaktighet, allt skamt

om de gammalraodiga vastarna, och de sa val forvarade hals-

dukarna? Ack, hur manga adla drag af farbrors frikostig-

het i det tysta bar jag icke redan spejat ut; det raest stor-

artade af dem alia skulle da galla mig sjelf ? Tack for gaf-

van, jag ar egennyttig nog att mottaga den utan tvekan,

men jag skall forvalta den i gifvarens narnn, och annu langt

efter bans dod om jag ofverlefver min adle alskare, skall

jag lata de armas tacksamhetstarar fukta den graf, sora gom-
mer ett menniskobjerta i praktexemplar..

Ha ha, ja! ja! suckade Kammarradet, i det ban sokte

skiimta bort sin egeri vekbet artigheter det stryker hon

mig nog om munnen med, det forstas; sirar sin korg med
blommor. Stackars Lars Erik! Hvarfore fick du ett hjerta,

som torstat lik en svamp efter karlek, pa samma gang du

fick en niisa sa lang, att Amor alltid skrattande akt kalk-

backe utfore den?

Ingrid betraktade bonom med den innerligaste omhet,

medan manan ofvergjot med ett nastan poetiskt skimmer det

milda, bleka ansigtet. Hon tankte pa de bada sa olika kar-

leksforklaringarne hon inom sa kort tid mottagit, och bon

onskade i sitt hjerta att hon aldrig sett denne Rolf, som nu

stallde sig som ett askmoln framfor den arme farbrodren,

hvars maka hon kanske icke annars vagrat att blifva, ty

for Ingrid syntes intet mal sa skont som det att kunna tro-

sta, styrka och lyckliggora en lidande.

Menhvem ar det, som gar dernere af och an pajern-
bron? Ar det icke en qviraiofigur, Ingrid ?

Jo, det ar det, nagon van af ensamheten liksom vi,

men mera orolig, som det tycks. Hon bar nagonting pa
armen. Ser farbror? Ja, nu skiner manen klart bade pa

, henne och bordan, det ser ut som ett litet barn. Tyst

lite, ja, det ar ett barn, som qvider. Lat oss narma oss
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skuggan af bjorkarna, jag blir angslig for den der oroliga

vandrerskan.

De nannade sig nagra steg och befunno sig snart pa
1

en klippafsats knappt femtio alnar fran jernbron.
0m jag inte tar felt, hviskade Kammarradet, sa ar

det Mjolnar-Karins vackra Anna. Tyst, hvad talar hon till

barnet?

Vyss, vyss, lillan! Grat inte, det blir snart bra! Far

liar rest till frammande land, langt bort, att kopa oss gull

och grona skogar. Gud forlate honom, s visst! Vi ska

resa efter vi. men forst ska vi lagga oss dernere pa silfver-

bolsterna att sussa! vyss, vyss! Jesus Christus anamma
vara andar!

Med ett sprang var Anna med barnet ofver barrieren,

annu hordes ett Herre Jesus ! som trangde till merg och

ben och nasta ogonblick forsvann den olyckliga raodren

med sin borda i boljorna.

Ingrid var nara att storta till jorden af fasa, men hen-

nes forskrackelse okades af en ny, som sporrade hela henries

varelse till stegrad lifskraft. Kammarradet kastade sig hufvud-

stupa fran klippan, som hangde en fern eller sex alnar ofvan

vattnet ned i an, i det han ropade till Ingrid: lossa ekan

nere vid bryggan och ro oss till hjelp.

Lars Erik var en skicklig simmare, men huruvida han

skulle upphinna de sjunkande, som stundtals syntes ofvan

vagorna, innan strommen torde dem ned i fallet vid stang-

jernshammaren, detta var en fraga sa hemsk, att Ingrid lyck-

ligtvis inte hade tid att !ange grubbla ofver den,

Med en hinds snabbhet hade Ingrid ilat ned till ba-

ten ; lyckligtvis var den blott bunden med ett tag, och snart

foljde hon med raska artag silfverstrimman efter den djerfve

simmaren. Ingrids genomtrangande nodrop besvarades af

strandernas echo, men annu syntes ingen mensklig varelse pa
stranden.
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Kammarradet hade upphurmit de drunknande, men for-

gafves anvande han alia simkonstens hemligheter, for att

soka halla bade moder och barn ofvan vattnet. Baten nar-

raade sig alltmer och han sokte nu slita den lilla ur Annas
armar for att radda en i sender af de olyckliga eller atmin-

stone bevara ett af oftren at lifvet. Den sasom det kan

tyckas grymma atgarden lyckades till en del, han fick sin

ena arm emellan modrens brost och barnet, med den andra

fattade han nu den raddande batkanten.

Ingrid slappte arorria, fick handerna orn den lilla, los-

sade med halft vald modrens krampaktigt omslutna arm
och lade den mot batkanten, men Anna, som till halfteri

sanslos, kande sin arm i annan stallning, fattade nu vald-

samt Kammarradet om lifvet, och ropade med en rost sa som
blott en moder kan ropa: Rolf, Eolf, tag inte fran mig
barnet ! I dodskampen lutade hon sitt hufvud mot Kam-
marradets skuldra, och manen belyste med full glans den

arma qvinnans ansigte, skont annu under fasan af den hem-
ska scenen.

Kammarradet gjorde ofvermenskliga anstrangningar, for

att halla sig uppe med den dubbla tyngden, och Ingrid, som

lagt barnet pa bottnen af baten, lossade tagandan ur foren,

for att kasta den kring de bada sjunkandes lif.

Plotsligen sprang en strale af det adlaste blod, som
nansin flutit i menniskoadror, fram ofver Rammarradets lap-

par, ett blodkarl hade brustit, hans ogon forlorade sin fe-

berglans, hans lappar stammade ett sakta: Tack, Ingrid!

Tack, min Ingrid! Armen mistade sin kraft, de krampak-

tigt i akterbradet fastklamda fingrarne veknade, och trots

Ingrids valdsamma anstrangningar, gledo de bada olyckliga

sakta ned i djupet, den ena fullt medveten, den andra i sa-

lig yra, men bada hviskande namnen, som voro dem karast

pa jorden.

Svea. 1858, 4
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Ingrid slog under ett fortvifians angestrop samman sina

hander, som varit s vanmaktiga, och nedsjonk tillintetgjord

pa" bottnen af ekan; lion stirrade lik en vansinnig ned i

vattnet, liksora ville hon annu med sina blickar uppleta och

upphemta de forsvunna. Galla rop fran stranden: Ro, ro!

i Guds namnU och ett sakta qvidande fran barnet vackte

henne hastigt till sans. Faran var ofverhangande, baten

hade narmat sig fallen. Ingrid slortade ater till arorna och

ehuru hon for egen del onskade sig doden, anklagade dock

den gratande lilla henne for det dubbla raordet, erinrande

henne om det dubbla ansvaret.

Ingrid anlande efter energiska anstrangningar till stran-

den just i samma stund, som nagra brukssmeder lyckats

sonderbryta det bastanta laset till herrgardsslupen.

Man hjelpte henne under jubelrop i land, men nu, se-

dan all fara var ofverstanden, tog naturen ut sin ratt. Den

behjertade qvinna.n sjonk ned till marken, foil i en valdsam

grat, och tryckte derunder den qvidande lilla till sitt lijerta.

Fern minuter hade odelagt hela hennes jordiska para-

dis, hade tagit ifran henne hennes adlaste van och afslojat det

forradiska djupet i den sja'l,
vid hvilken hon for evigt fa-

stat sin egen. Hon tryckte till sitt hjerta vittnet om Rolfs

dubbla svek. Den dygdige alskaren hade gifvit sitt lif, for

att radda de arma, sorn ofvergifvits af den lastfulle. Annu

tyckte hon sig se farbrodrens milda drag, liksom forklarade

i manens sken, annu tyckte hon sig hora hans vanliga stamma:

tack min Ingrid.

Ja, du adle! suckade hon sakta, jag skall blifva din.

I de saligas bonirigar, der finnes ingen skillnad i ar, der

skall du bli ung och skon. Bed Gud for mig, att jag ma
vandra sa, att jag en gang der blir dig en vardig brud.

0ch du lilla 6fvergifna, hviskade hon smekande, i det hon

svepte det afkladda barnet i sin varma shawl, du har en-
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dast ombytt moder; annat brost, men samma varma, annat

bjerta, men samma karlek.

Forstod den lilla hennes omhets kyss? Hvem vet?

Men Rolfs dotter slutade att grata och somnade sott vid

Ingrids jungfruliga barm.

4.

Une noce .

Rolf trifdes fortraffligt i Paris, och arbetade en hel

manads tid pa att bli en bra malare och en bra man,
sasom ban hade lofvat Ingrid. Men han gjorde glada

bekantskaper bland artisterna till hoger och venster, och

snart lyckades man hafva alia bans skrupler rorande den

enda sanna methoden att lara sig franska spraket komplett.
Eolf ofvertalades att skaffa sig en en dictionnaire?

Nej! En spraklarare? Nej! En spraklararinna ? Ja!

Men som nu bans lefnadslustiga umgangesbroder an-

sago grisetterna sasora de basta spraklararinnor i Frankrike,

sa skaffade sig Eolf en grisett. Vi hoppas att vara la-

sarinnor inte forsta den der benamningen, men forsta de den,

sa ar det sa mycket samre for Rolf.

Man firade just nu i en rymlig atelier hos en af bans

vanner under glada sanger, smallande champagnekorkar och

ett raketregn af qvickheter en af dessa fester, som inom

artist- och studentverlden benamnas Une noce, da bref-

bararen lemnade Rolf ett bref Iran Sverige med svart sigill.

Rolf igenkande Ingrids stil och bleknade. En ung Parisare,

hvars sista tafla blifvit prisbelont pa expositionen, och som

nu i gladjen satte alia sina sma olater pa exposition, sokte
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rycka la nouvelle fatale ur brudgummens hander. Ett all-

mant bravorop tillkannagaf forsamlingens fasta beslut att icke

lata sin munterhet af nagonting storas, och under gladtiga

fransyska sanger bars Eolf i sin med band och blommor

smyckade brudgumsstol ett par hvarf kring rummet.

En stund, da sorlet och skrattet dofvade alias oron

och tarade alias ogon, smog dagens hjelte sig dock ut i for-

stugan, for att i en obemarkt vra lasa Ingrids bref. Innan

han oppnade det, ofverholjde ban dock den kara handstilen

med sina kyssar. Visserligen frarakallade hans battre natur

en sorts blygselsrodnad pa hans kind, vid tanken pa den

fest, som firades derinne, men han hade redan gjort sig for-

trolig med alia de sofismer, genom hvilka pariser-artisterna
soka gifva sitt lattsinniga lif en sa vacker belysning som moj-

ligt. Man lillber sitt ideal, sin fastmo, sin trolofvade, heter

det bland dem, men man varderar sin grisette. Man ger sitt

lif for den ena, man ger indenting for den andra; raedan

vidriga oden lata oss vanta pa var husfru, fa vi nb'ja oss

med en hushallerska. Men vara sympathier for dem bada

aro skiljda som sjal och kropp, som koloriten och sjelfva

fargsubstansen, som poesien och prssan, som originalet och

kopian, som hirameleris sol och fyrverkarens.
Sedan Eolf tagit sig en dugtig styrkedryck ur denna

parisarnes narkotiska sedetinctur, oppnade han med darrande

hand sitt bref.

Han laste Ingrids lifliga beskrifning om Kammarradets

och Annas fasansfulla dod, och om sitt barns raddning; han

laste Ingrids milda forebraelse for det grymma sveket mot

mjolnar-Karins dotter och for den logn, hvarigenom han

sokt rentva sig i Ingrids ogon; och slutligen laste han In-

grids hogtidliga forklaring, att alltid bli en mor for hans

barn, men att aldrig tillhora Eolf som hirstru.

Tusende olika kanslor genomstormade pa nagra 6'gon-

blick Eolfs brost; sorg, anger, fo^tviflan, blygsel, harm
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och sjelff6rakt. An lyftade han upp sin panna med frack-

het och hanlog at Ingrids trangbrostade asigter, henries

fadda qvinliga blygsamhet, som inte kunde fatta karlekens

natur, inte satta sig in i en lidelsefull ung mans manga
frestelser, utan ville af den inskra'nkta vuen fran hennes

lilla nurinecell bedomma verldens utseende. An sjorik han

samman som en forkrossad brottsling och ansag sig ej vard

att kyssa fallen af Ingrids kladning.

Sorlet och munterheten derinne i ateliern hade inte

mera nagra gransor; fran pianots strangar Ijod en apell till

dans, som fran vals och galopp ofvergick till Cancan,
denna dans, i hvilken man dansar sig upp till himmelriket

raka vagen genom helvetet, sasom en af Rolfs vanner

hade beskrifvit den. Han fattade i dorrlaset, tonerna och

gladjeropen lockade honom med sirenstamma; han behofde

storta sig fran den svindlande hojden af sorg och smarta

hufvudstupa ned i gladjens < afgrimd.

Hans sinnen omtocknades, champanen jagade undan

bloden i hans adror; derinne skallade brudens gladaskratt;
han vred om nyckeln; da tyckte han sig se ett moln sanka

sig ned mellan honom och dorren, och ur molnet framtradde

madonnan med Jesusbarnet; men madonnan tog smaningom
Tngrids drag och Fralsarens gloria tycktes svafva kring hennes

lilla fosterdotters hufvud.

Eolf stortade som en vansinnig och utan hufvndbonad

utfor trapporna, uppnadde sitt hem, packade in sina saker

och befann sig om ett par timmar som hyresgast i ett wmai-

son meublee pa den aflagsna rue du petit moine.

Tva dagar derefter hade han lyckats, utan att upptackas
af sina umgangesvanner, smyga sig bort fran Paris, och ma-

let for hans resa blef nu Rom.

Vi veta icke om bruden lade deuna brytning midt

under sjelfva brolloppsfesten sardeles mycket pa hjertat; vi
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Rolfs pariservan, den prisbelonte artisten.

Brukspatron Mat bias kunde icke langre trifvas pa Rod-

valla efter sin brors dod. Hvarenda plats i trakten fram-

kallade minnet af den bittra forlusten. Bruket saldes, och

Mathias, som behofde forstro sin sorjande sjal, kastade sig,

likt en fortviflad spelare, pa en gang in i affarslifvet. Lyc-
kan gynnade honom i borjan och ban vann en betydlig surama

pa en storre egendomshandel. Forgafves vagade dock Ingrid

sig fram med en och annan varning. Fadrens slumrande

misstanksamhet retades slutligen, och han fragade en dag
med omild stamma, om Ingrid fruktade for sitt modernearf.

Han ville da placera det sa att dottrens och hans egen

formogerihet skulle vara skiljda till sang och sate. Ingrid
bad honom under smekningar att icke missforsta henne, och

lofvade att aid rig mera blanda sig i affarsfragorna. For sin

egen del var hon emellertid fast besluten att sasom fore-

standerska ofvertaga en ansedd laroanstalt for unga flickor i

Stockholm, ty hon trangtade efter sjelfstandighet och en

verksamhet efter hennes sinne. Efter mangfaldiga och

ganska harda strider med sin far lyckades hon dock sma-

ningom besegra alia hans svarigheter, och far och dotter

bosatte sig salunda i Stockholm i hvar sin vaning men med

gemensamt hushall.

Du blir gammal i fortid, ingen skall tro en skolmam-

sell vara blott pa sitt adertonde ar. Man ska anse dig som

tjuguatta, och alia friare skola sky dig som pesten, puttride

brukspatronen.

Jag tanker aldrig gifta mig, hviskade Ingrid mildt.

Jag vill lefva blott for min far och for de manga snia,
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hvilkas hjertan Gud skall hjelpa mig att dana till karlek

for det aclla och rena.

Sliddersladder, roraarigriller! rain stackars flicka l

Pa ofver ett halft ar hade ingenting horts af Eolf.

Han vistades i Eom och ville ej ha nagra pengar forran

han sarskildt skref derom
;

det var det korta innehallet af

hans sista skrifvelse. Da kom en dag ett bref, fullt af bit-

ter sorg och gramelse ofver det hopplosa lif han tillbrin-

gade, fullt af glodande karlek for henne, hvars tillgifvenhet

han for alltid forverkat och hvars bild blef honora skonare

och heligare med hvarje dag han sjelf sjonk djupare och

djupare i den lastens dy, fran hvilken han aldrig kunde fri-

gora sig. I sin fortviflan forbannade han den moder, som
kastat honom lik en varulf in i menniskolifvet, och fore-

bradde i stranga allvarliga ord sin fosterfar, sora blott tagit

vara pa hans kropp, men spillt bort hans sjal, och som ge-
nora sin kleraiga karlek latit hyanans unge vaxa och fro-

das utan jernfjettrar.

Brukspatronen sprang opp fran soffan och hans ogon

gnistrade. Ar pojken rent af galen? Skyller han pa mig
sin onda blod, shia daraktiga bedrifter? Den otacksamme'

Har jag da fostrat en orm vid min egen barm?
Han har dock ej sa alldeles oratt, suckade Ingrid, i

det hon torkade bort fran bref vet den tar, som foil fran

hennes oga. En karaktar som Eolfs krafde karlek, karlek

framforallt, men en karlek parad med rattvisa och stranghet.

Pappa foraktade alia farbror Lars Eriks varningar, den

obegransade friheten urartade till sjelfsvald, och den svage,
som aldrig kannt nagra tyglar forbannar nu under forvil-

lelserna sin egen viljas vanmakt. Du onskade dig en lef-

vande afbild af din egen varelse, min far, for att pa alder-

domens dagar spegla dig i och frojdas at din egen ungdom.

Skaparen hamnade sig pa den som ville fuska i hans hoga

handtverk, och du fick till dotter ett triibelate, till fo-
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sterson en vilde, som anar Gud, bqjer kn'd for det skona

och adla, men bojer slafviskt sitt hufvud for alia sina egna
lidelser.))

Brukspatronen nedslog sina ogon infor trabelatet.

Man skrifver raed nalstygn det, sorn skall lasas af den

blinde. Ja, med tusende nalstygn stod det skrifvet denna

stund i Mathias' hjerta: 0, hvad du gjort oratt! o, hvad
du varit blind!)) Men ofver bans lappar flodade hans vrede

i utropen: Den otacksamme! Den hjertloseU Jag skall

skicka honom en vexel pa 10,000 francs, och sedan vill

jag aldrig aterse honom. Det skall bli det enda satt hvar-

pa jag haranas oforratterna i detta infama bref.

Da vet jag ett battre satt, min far.))

Na, sa sag, min flicka.

Skoterskan bar i detta ogonblick Eolfs lilla dotter ge-
nom rummet. Barnet strackte armarna mot Ingrid, och In-

grid lade den spada vid sitt brost.

Vi ska soka uppfostra lilla Elin till en adel och from

qvinna; vi ska lara henne att bedja for sin olycklige far,

och vi ska aldrig lata henne glomma, att hon skapades till

Gutls men ej till rnenniskors belate.o

5.

Ti'e ar derefler.

Angaren ore narmade sig skeppsbrostranden i Stock-

holm Bland passagerarne adrog sig en ung man med ovan-

ligt vackra drag, en blekhet som icke kunde maskeras af

solbrannan, ett skagg, som antydde artisten och ett ogonpar

glodande som sydlandningens, men drommande som nord-

bons
a foretradesvis alias uppmarksamhet.
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Der ha vi honom, der ha vi RolfU Ijod det i chorus

fran en tropp unga eleganter, pa hvilkas rodnande kinder

och pannor minnet af en glad frukost stralade som en af-

tonsol. Fan, hvad han ser bra ut, ser ut som en RomareN
Han har allt blifvit gammal, menade ordforanden i

saJlskapet Botten opp. Lat mig se, han har varit borta

nu i tre ar, han ar saledes bara tjugutre ar, men nog fan

ser han ut att vara tjuguatta, likavisst sora jag ser ut att

vara trettio.

Italiens varma klimat gor en gammal i fortid,)) an-

markte klubbmastaren Skoglar.
0ch Italienskornas karlek bleker afven de rosenrodaste

kinder,)) tillade ryttmastaren P. med en min af reseerfarenhet.

Valkommen, Rolf, valkommen storrymmare! valkom-

men Eomare! valkommen Rafael, Murillo, Correggio!
Man oraslot Rolf pa alia sidor, kramade hans bander

och klappacle hans axlar.

Ser du! utropade baron Uno med en storartad gest.

Bottenopparne aro trogne i lif och clod. Safort jag namnde
om din aterkomst samlades vi alia till frukost, och nu van-

tar oss middagsbordet ute pa Hasselbacken. Handelsen

gjorde att sex af dina trogne voro som resande samman-
forde i Stockholm.')

Kanske du ar bjuden till middag hos brukspatron

Elgensvard; da kan jag saga dig hans adress? Det var

Skoglar, som gjorde denna satiriska fraga. Han kande allt-

for val till brytningen mellan Rolf och fosterfadren.

Hur lefver verlden med det gamla tjurhufvudet? fra-

gade Rolf med dyster blick. Alltsedan han skickade mig
for tva ar sedan sin grandiosa allmosa pa tiotusen francs,

och forklarade alia band oss emellan upplosta for evigt, sa

har jag inte hort af honom. Jag sande honom naturligtvis

pengarna tillbaka och har sedan dess lefvat pa min talang,

elandigt ibland, furstligt ibland, men alltid fri och oberoende.
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Na, Rafael, din Fornarina ar qvar i la bella Italia ?

fragade baron Uno.

Fraga snarare efter bans Fornarinor,v> infoll ryttma-

stareri; ty i bref fran en landsman bar jag- hort Rolf be-

skrifvas som en akta Don Juan och alia unga Romarinriors

bjertan klappade for il Suedese bello.

Men svara ni forst pa min fraga, afbrot Rolf undvi-

kande. Hur ar det med gubben Elgensvard?

Jag bar ju redan skrifvit till dig om den saken, gen-

tog Uno.

wGubben ar ruinerad och existerar numera bara pa ater-

stoden af dotterns modenie ocb pa den donation, hon fatt

af salig kammarradet. De bo tillsammans, och den haftige,

eldfangde gubben tycks numera vara spakaste barnet i hen-

nes skola. Sedan ban sasom man pastar, for att hopa
alia fel och laster pa dig

-- i sorgen ofver ditt sa kallade

lattsinne och din otacksamhet, kastat sig in i ett riktigt

spekulationsraseri, blef ban slutligen medlem af ett ameri-

kanskt bolag for blygrufvor i i - - vete fan Meso-

potamien tror jag. Afventyrarne narrade honom af med hela

bans egen formogenhet och en stor del af dotterns, och nu

mera lefver den stclte brukspatronen, som skrot af att kunna

tillfredsstalla alia sina galna nycker, Jikt ett nadehjon i dot-

terns bus. Iiigrid ser strang och hogtidlig ut som en qva-

kerska, 'men lar ha mycket fortroende som lararinna. Nej,

kara Rolf, gratulera du dig till att vara qvitt den der for-

bindelsen. Hade skolmarnsellen fatt makt med dig, sa hade

du slutat din artistbana med att gora teckningar till bibli-

ska historien och copiera broderimonster pa fonsterrutorna.

Men nog med det kapitlet. Hyrkuskar! koren fram!

Anderson! tag reda pa herr Findlings reseelGfekter, ban bor

hos mig.
-- Till Hasselbacken! Men kor oss kungligt, jag

vill aka fort som Gustaf den tredje.
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Middagen hade varit lucullisk, Hasselbacken hade

dukat opp sina lackraste ratter och sina yppersta viner. Pa

det nastan alltfor hogljudda stojet i vagnarne kunde man
hora att Septetten varit belaten med siri dag; det hande

ungherrarne till och med ett och annat afventyr medhattarne,
som icke forstodo att lampa sig efter alia krumbugterna hos

deras svigtande egare, och hyrkuskarna maste atskilliga gan-

ger uppfiska de hufvudbonader som folio of'ver bord. Man
stannade vid Gustaf Adolfs torg. Klockan slog elfva i Ja-

kobs kyrkotorn. Septembermanen dolde sig i en florshut'va

nastan lika bastant som Bottenopparnes, men tack vare gas-

lagorna fanns det dock ljus tillrackligt for en fotpromenad.

Mina herrar! utropade baron Uno, nagot valhandb>

om lapparna. Hvad dje e velen ska vi hitta pa for pi-

kanta saker att roa var Eoare Eornare med i qvall. Det

ar for tidigt och for brack rack back brackigt att ga
och lagga sig sa hiir dags. Hvad sags? Ska vi gora en

visit hos Sibyllan och presentera Eolf for lilla Adalgisa? De
kunde bli ctt par rypp pypp ypperliga modeller for ho-

nom begge tva.

Topp ! Vi presentera honom hos Sibyllan ! Ijod det i

chorus.

Man promenerade under en skarmytsling af infall, eder

och qvickheter, riktade mot Stockholms gatulaggningsbesty-
relse pa de smala trottoarerna framat Regeringsgatan. Skog-
lar tog| Eolf under arrnen.

Victoria, mina herrar! Jag kanner pa Eolfs kryss-

ningar att vi inte forgatit vara pligter som vardar. Han ar

mig en riktig slingerbult. Stopp lite! Vi ska stanna

har ett ogonbtick och presentera var arade gast om inte i

sa atminstone for brukspatron Elgensvards hus. Deruppe
tva trappor opp bor gubben och gumman, jag sager gum-
man, ty hon har alltid forefallit mig sardeles gummaktig.
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Molnen pa himlen hade nagot delat sig och m&nan

speglade sig i fonsterrutorna. Eolf anstrangde sina af

champagneruset nagot dimmiga blickar for att skada dit

upp. Han tyckte sig marka en qvinnofigur i fonstret. Min-
uet af det flydda strok med kyligt finger sitt korstecken 6f-

ver bans brannande pamia, forstandet morgnade sig ur sin

dvala, och Eolf nyktrade till for nagra ogonblick. Ur den

morka skuggan af husraderna, der den spejande gruppen
stannat, forsokte ban fafangt reda till en tydlig bild den

dunkla qvinnofiguren deuppe. Da intradde nagon med ljus

i rummet och i skuggspelet mot rutan tyckte sig Eolf nu

igenkaima Ingrids hoga vackra gestalt. Men hon stod ej

der ensam: hon hade lyftat ett litet barn upp pa fonster-

bradet, och krokte sin arm kring barnets lif.

Ta mig fan tror jag inte det ar Ingrid sjelf i egen

hog fullkomlighet)), laspade Uno, hon haller pa att lara na-

gon af sina sma elever gastro astromoni nomi. Det ar

lojligt med mig. Jag blir alltid forst kladd-addig i tung-
snibben.))

Men qvinnofiguren och barnet forsvunno plotsligen;
kanske hade de observerat de profana blickar, som bespejade
deras lilla tete-^-tete i manskenet.

Den flyktiga uppenbarelsen var dock tillrackligt lang
for att mala tvenne bjert kontrasterande taflor for Eolf. P
den ena sag han Ingrid med en moders hela omhet om-

huldande bans barn, och vagvisande den spadas tankar mel-

lan stjerneverldarne upp till alia verldars ursprung; pa
den andra sag han sig sjelf, en ung man, i blomman af sin

alder, redan ofvermatt pa lifvets alia oadla nojen, och sjelf

rusig bland rusiga dryckesbroder pa vag till en Sibylla.

Kanslan af hans fornedring taride eld i alia hans adror;

annu en gang forbannade han mellan de sammanbitna tan-

derna sitt ode-, sin moder, sin klemande fosterfader, dessa

minorer, som graft svalget mellan honom och hans goda
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engel; han glomde att forbanna dera, som tagit de djupaste

spadtagen; han glomde sin egen loraktliga svaghet, sitt usla

lattsinne.

Framat kamrater, rot han i vildt 6'fvermod, i det han

holl pa att med sin foljeslagare som slagtrad skuffa omkull

hela den spejande gruppen. Inte passar det oss att egria

var hyll-ning at madonnan med barnet; nej, framat till

Sibyllan !

Med tillhjelp af de blossande cigarrerna sasom facklor

letade man sig vag uppfor de trenne morka trapporna, som
ledde till Sibyllans tempel.

Ljus, ljus! ropade Uno med en rost, som tycktes van

vid lydnad pa detta hemlighetsfulla stalle. Ljus! har kom-
ma vandrande riddare! Upp, prestinnor! tagen pa er edra

mest tjusande smalojen och hallen champagnen i ordning.
Ni ha val nagot qvar af laddningen jag sande er i gar?

Tvenne dorrar oppnades nastan samtidigt och de van-

drande riddarue mottogos af tvenne unga qvinnor i dragter
sa latta som vara darners modernaste balkostymer.

God afton Sancta Eosalia! God afton tjusande Adal-

gisa !

Sancta Eosalia tycktes vara en qvinna om tjugu ar,

utan andra behag an ett niipet ansigte och en vacker figur.

Adalgisa, deremot var en blandande skonhet, men livilkens

aderton ar man icke igenkande pa deras foljeslagare, oskulcl

och blyghet. Hon kastade en triumferande blick pa Eolf,

hennes unge och okande beundrare, och bad med ett leende
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som var oemotstandligt de stojande gasterna att trada in i

salougen.

Corpo del diavolo ! utbrast Rolf och gnuggade sina

nastan blandade 6'gon, hon ar skon, skon sora en malares

saligaste drom, skon som en af Neapels dottrar!

Elle est ma fiancee, hviskade baron Skoglar med en

min af segergladje och svartsjuka, sluka henne da inte sa

der med dina glupska ogori !

Skola vi beskrifva salongen, mitt herrskap? Nej,
man skulle behofva ett belt kapitel, om man vilJe granska

hvarje detalj i detta rum och dess karakteristiska betydelse
for egarinnorna. Vare det nog sagdt, att sinnet for smak
hade fa representanter bland dessa forgylda emmor, dessa

nagot frivola gravyrer och dessa tusen sa kallade konst-

saker, hvarmed atheniennerna voro ofverfyllda. Anblicken

af det hela sade en genast, att i denna bostad elandet hade

kladt sig i en skmd af paljetter.

Men hvar ar Sibyllan^* fragade Uno, hon skall gora

tjenst i afton; bed henne anordna sitt tempel; lion skali

fortalja en ung roraare om bans blifvande oden. Adalgisa

slipper spa; lion skall vara var vJirdinna.

Sancta Rosalia skyndade att verkstalla Unos befcillningar

och Adalgisa gjorcle nu ensam les honneurs. Med fyndig-
het och qvickhet, men med en oblyghet, som tycktes vara

henne ett behofligt vapen, besvarade hon ungherrarnes nar-

gangna fragor och anrnarkningar. Man betraktade gravy-
rerna pa vaggarna; slutligen kom man in i Adalgisas eget
lilla rum och till en tafia, ofvertackt med ett gront for-

hange, igenfastadt omsorgsfullt med knappnalar. Alias ny-
fikerihet retades och Skoglar uppfordrade Adalgisa med af

svartsjuka gnistrande blickar, att genast afsloja deriiia tafla,

som var honom alldeles obekant. Den unga flickan hoppade

upp pa en stol och forklarade i kraftfulla ordalag, att forr

skulle de fa slita henne sjelf i stycken, an hon skulle af-
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taga forhanget. Hon berattade att hon tagit ed af sin mo-
der och af Rosalie, att inte rora taflan och att hon sa noga
kande alia nalarnes placering att hon genast skulle upptacka
loftesbrottet. Hon hade hotat dem, i handelse af svek, att

for alltid ryrnraa fran deras gemensamma hem, hvars eko-

noraiska existens de visste till storsta delen bero af hennes

skonhet och hennes spadomskonster.
Men hennes boner voro forgafves. Skoglar lyftade den

latta bordan fran stolen. Adalgisa slet sig med ursinnighet
16s och skyndade, medan hennes ogon fylJdes af den van-

inaktiga vredens tarar, till Rolf, for att be honora om hjelp
och skydd, men i samma ogoriblick hade Uno redan borjat
franslita den lilla grona gardirien. Man hade nyfiket med

armljusstakarna i handerna placerat sig kring den hemlig-
hetstulla taflan och forberedde sig nu pa nagon teckning,
hvars obscena inriehall skulle gifva ungherrarna nya kastva-

pen mot deras skoria vardinna. Adalgisa vred sina hander,

stampade i golfvet och utropade gang pa gang: det ar ne-

drigt, det ar ovardigt !

Taflan var blottad och det blef en dodstystnad i rum-

met; man horde endast den unga flickans snyftningar.
Ett karlansigte! vralade Skoglar i raseri. En rival!))

Han gnuggade sina af ruset skurnmiga ogon och stirrade

annu en gang pa taflan.

Ja, det var bilden af en ung man, med skonhetens hog-
sta uppenbarelse i sina adla drag, hans blickar voro riktade

mot hojden, talamodet och undergifvenheten stralade som en

helgongloria pa hans kinder, pa hans skuldror tyngde kor-

set och pa hans hjessa tryckte tornekronan. Det var en

Christusbild af Ary Scheffer, en af de herrligaste skapelser,

som nansin geriom en utmarkt gravyr blifvit skankt at den

konstalskande allmanheten.

Det var tyst nagra ogonblick i rummet. Den himmelska

ljusglimten bordade sin ratt till plats de forhardades hjertan.



72

Men nagra sekunder forfloto. Uuo vande gravyren inat

v?iggen, hoppade ned fran stolen, skyndade till ett skap med

spegelglas i dorrarne, tog fram en champagnebutelj och das,
och brot forstamningen med en skal for den botfardiga

Magdalena.
Men Magdalena hade forsvunnit, hon hade sprungit in

i sin lilla kammare innanfor salongen, hon reglade nu dor-

ren och forklarade att hon inte skulle visa sig for nagori

dodlig.

Eolf drog en djup suck, hans hjerta forbrodrade sig

med den arma flickans; hela hennes fracka hallning hade

fallit af henne som en maskradkostym och han sag i henne

numera blott en ande, beslagtad med hans egen, och forsjunken
sa djupt i syndens dy, att den blygdes for sin egeri kamp
efter raddning.

Men ocksa han arbetade bort sin forstamning och snart

skummade champagnen kring hans lappar. Eusets andar

flogo segerglada kring hans panna, de hade anyo erofrat ter-

rangen, som de voro nara att forlora.

Sesa, Rolf! ropade Uno, folj nu med oss tvars ofver

forstugan till Sibyllans hala. Bafva icke, framtiden skall oppna
sina portar for dina nyfikna blickar!

Man raglade in i en liten kammare, hvars vaggar voro

behangde med morka tygstycken, pa hvilka stjernor af guld-

papper voro fastklistrade. En liten lampa i taket spridde

en mystisk skymning ofver rummet och i fonden stod ett

bord, med tvenne otauda ljus och ett par kortlekar. En

pappersknif af stal lag tillreds for att oppna de obegagnade

korten, ty for hvarje framling ansags nya tolkare af nodeii.

Sibyllan forstod att ge sin orakelscen ett visst utseende af

elegaus, for att kunna gora entrebilletten for den nyfikne sa

mycket dyrare.

Fondgardinerna oppnades under djup tystnad. Botten-

opparnes lille kohort tycktes vara invigd i mysterierna och
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spelade raed, for att imponera pa Rolf, som med ett sati-

riskt loje betraktade anor<lningeri af det hela. En qvinna
raellan fyrtio och femtio ar, och i hvars ansigte annu gom-
des manga spar af forsvunnen skonhet, intradde, kladd i en

fantastisk ziguenarkostym, raed nakna armar och med en, af

en tjock bronzkedja smyckad, hals, hvars plastiska rundning
annu kopslog om askadarnes beundran och vittnade om be-

hag, dem tiden hittills helt och hallet tycktes ha skonat. Hon
tande de bada stearinljusen och oppnade hogtidligt kortle-

karna med den eleganta pappersknifven. Slutligen kastade

hon en spanande blick kring samlingen ; den stannade hos

Rolf. Det lag en nastan infernalisk glod i stralarne fran

dessa stora, bruna ogon, och i deras skimmer fick hela an-

sigtet ett atersken af ungdomlighet och skonhet. Man kunde

tydligen igenkanna modren till den tjusande Adalgisa.
Ni 6'nskar kanna era kommande oden, rain herre? bor-

jade hon med en ton af hogtidlighet, som forefoll nagot the-

atralisk.

Ja, min adla dame, svarade Rolf med en ton af lik-

giltighet, som var amnad att tillintetgora sierskans impone-
nerande hallning.

Dessa herrai* kunna vittna om min konst och om kraf-

ten i mina kortlekar.))

Yi vittna alhi! hviskade forsamlingen.

Men Rolf stod der som forstenad, hans kinder blek-

nade, hans lappar skalfde.

Hvad gar at dig, Rolf ? fragade alia med deltagande.

Ge mig bara ett glas vatten, jag qvafs, jag blir galen !

Man skyndade ut efter vatten. Rolf slukade den ky-
lande drycken; han tycktes aterfa sin sansning.

Sibyllans under!)) ropade man skrattande. Hon slog

den klentrogne med fasa och forskrackelse. Han bafvar nu

for sina 6den!

Svea; 1858. 5
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Lat mig vara ensam - -
nagra minuter med denna

Pythia. Jag vill ensam bora framtidens domslut.))

Det lag nagonting sa feberaktigt i Rolfs ord, bans ogon
stralade i ofvernaturlig glans, man visste ej hur man skulle

tyda bans begaran.
Han bar blifvit betagen i hexan! skrattade Uno.

Ga, ga! ropade Rolf nastan bonfaliande.

\Ti ska val foga oss efter svarmarens 6nskningar, ut-

brast Skoglar, annars komma vi ingenstans med det brus*

hufvudet. Kom go' vanner och hjelp mej att ga genom
lyckta dorrar, jag maste in till min skona Magdalena.

Man foljde, under skrattsalfvor och gratulationer till

Sibyllan ofver hennes nya erofring, Skoglar in till Adalgisa.

Rolf reglade dorren efter den stojande skaran.

Han gick med korslagda armar ocb med beslutsamraa

blickar fram mot ziguenerskan.
Kanner ni inte igen mig; ar det ingenting i miria

drag som erinrar om en gammal bekant?)) Rolf fixerade

benne skarpt.

Nej, min biista herre, jag minnes mig aldrig ha sett er forr.

Jag begar inte att ni skall lyssna till naturens rost, lyssna

endast till minuets. Har ni glomt den lille gossen Rolf?

En hastig blekhet flog ofver den tillfragades ansigte,

men den var om ett ogonblick sparlost forsvunnen.

Nej, min unga herre, jag bar aldrig kannt nagon med
det namnet.

Rolf sokte samla alia sina af ruset forstrodda tankar i

en enda brannpunkt.

Sag mig, nyttjar ni annu smink, min nadiga?))

Aterigen flog ett moln af oro ofver qvinnans ansigte.

Min by bar aldrig behoft nagra bjelptrupper*, svarade

bon spotskt.
Men Rolf hade oformarkt doppat snibben af sin nas-

duk i vattenglaset; ban narmade sig bordet ocb kortlekarna

och tvingade sig till ett smaleende.
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Sa borja da med era profetior, jag liar gjort ett

misstag.))

Pythian lade ut korten. Eolf begagnade delta 6'gon-

blick att med nasduken plotsligen ofverfara hennes venstra

kind. Tatt under ogat visade sig ett eldmarke stort sora

en hasselnot. Prestinnan i odets tempel for forskrackt upp fran

sin stol. Rolf reste sig fran sin, och stod der midtemot

henne. Tusende olika kanslor kampade i bans brost, bans

ogon voro liksom tvenne vulkaner, de sprutade eld och lagor
mot bans offer, sora skalfvande af angest sokte narma sig

dorren. Eolf fattade kraftigt bennes arm och tvang hen-

ne att ater satta sig.

0ch ni elandiga, ni usla, forhardade qvinna, ni ar da

den moder jag sokt med karlekens hunger och hatets torst

i sa manga ar. Sok inte att undga mig genom en logn,

ty barndomsarens minnen lysa i denna stund som facklor i

min sjal. Jag bar sett er manga ganger ofversminka det

der eldmarket innan ni som en kringstrofvande tiggerska

besokte herrgardarna. Jag kanner igen era ogon, er stamma.

De sista karleksorden jag horde fran era moderliga lappar
var hotelsen att fa halsen afskuren, om jag snyftade for hogt
i balmladan vid Rodvalla bruk. Ni spritter till vid det

namnet, ni fasar for detta fasans minne. Ja, jag undrar inte

derpa. Er son star for er, ban fordrar rakenskap af er for

sitt forspillda lif, sin forspillda sjal. Yid randen af afgrun-

den sporjer ban er, hvarfor ni ryckt honom ned fran bimlen.

Ni bar druckit for mycket, min berre och berattar

mig romauer.w Sibyllan gjorde allt for att dolja sin oro.

Det finns val mer an en person, som kan vilja dolja

ett vanstallande fodelsemiirke.))

Men Eolf reste sig upp i hela sin langd, bans blickar

ljungade ett hot, hvarfor den fracka lognerskan kande sig

darra.
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Tala sanning, qvinna, hviskade Eolf raed dampadt
raseri, forneka icke langre naturens rost. Det ar icke om
karlek jag tigger en hyana till moder, jag vill blott hora

saiming, eller vid den hamnande Guden, jag andar min last-

fulla bana med ett brott, viirdigt sonen af en moder sadan

som du.

Navab), stammade Sibyllan, efter vi ater en gang
skulle rakas i verlden. Jag var for fattig att kunna lifnara

tvenne barn, jag lemnade det aldsta at slumpen, och slum-

pen tycks ha dragit battre forsorg om min son an jag sjelf

kunde gora.

0ch hvem ar min far? fragade Eolf med dyster

stamma.

Besynnerlig fraga ocli svar att besvara, gentog Si-

byllan frackt. Jag var vid den tideri vardshusflicka i Gotheborg.

Jag borde dessutom fa medalj at' patriotiska sallskapet, ty jag

bar bidragit att betydligt oka folknummern i mitt fosterland.

Eolf sag upp pa den oblyga skamterskan. Han kande

att harmens rodnad glodgade bans panna, men den vrede

som ej brot ut, den kokade livarje blodsdroppa i bans adror.

0ch dessa barn, kanner ni deras ode lika litet som ni

kande mitt?

Nej, de ha gatt all verldens vag na, de hade ocksa

inte har att gora jag liar bara Adalgisa qvar och den

flickan har jag heder af, hon ar den vackraste flickan i

Stockholm.

Eolf hade under sin sjalsskakning alldeles glomt bort

Adalgisa. Hennes bild stod nu dubbelt lefvande framfor

honom.

Adalgisa! det ar sannt, hon ar da min syster, hon ar

kanske den lilla spada, sora trangde ut mig ur ert hjerta,

den lilla, for hvars skuld jag lemnades at hungrens och dods-

angestens alia fasor? Ar Adalgisa min syster ? fragade

Eolf raed angslan.
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^Atminstone halfsysterv, skamtade modren frackt, det

6frig a kan man icke sa noga specificera.

0ch delta barn bar ni uppfostrat till lockbete pa er

usla fodkrok, ammat henne upp till lastbarbet och sedefor-

derf? Ocksa henne s sjal bar ni forspillt? Eolfs ogon

gnistrade.
Man ska val pa nagot salt skaffa fodan at sej ocb de

sina. Ar ni lasareprest, sa vet jag inte bvad ni bade bar

att gora; jag bar visat manga sadana pa dorrn forut.

Rolf talkie sina bander ned af forvaning. Under manga
skepnader bade ban dromt sig mojligheten af att aterse sin

mor, men att i denna hjertlosa, elandiga, fracka qvinna
skada sina dagars uppbof, detta forefoll bonom som hojden
af all mensklig olycka. Att pa detta belleberg utsa fron till

anger ocb battring insag ban att ingen jordisk varelse var

vuxen. Med ett uttryck af outsaglig smarta och forakt stir-

rade ban pa denna blottade modersbarm, som blandande hvit

gaf sig till pris at hvarje vallustings blickar, men under

hvars snoyta hvarje blomfro af qvinlighet, blygsarabet ocb

dygd for evigt forfrusit.

Ett skri fran Adalgisas rum vackte honom till besin-

ning, men innan ban fick tid att lyssna efter ljudets bety-

delse, bade redan Sibyllan vridit nyckeln ur laset och fatt

dorren stangd.

Hvad ar det for rop derinne? fragade Rolf, i det ban

forgafves uttomde sin kraft pa att oppria dorren.

Ett haftigare rop af bjelp trangde anda ned till djupet

af Rolfs hjerta. Ge mig nyckeln ! rot ban till modren,

som barrikaderade vagen till sin dotters raddning.

Blanda er inte i andras affarer, hanskrattade den

bjertlosa. Lat ungdomen rasa, ungherrarna a' for artiga

att ta lifvet af flickan. Hon kan behofva sig en lexa, den

hallstarriga.



78

Ett askmoln af raseri omtocknade Rolfs fornuft. Att

ho'ra nodropen fran den arraa flickan, af sin egen moder un-

der hanskratt lemnad att skandas af nagra rusiga sallar;att

tanka den olyckliga fallna system lianas for sin trangtan ef-

ter raddning, sin karlek for Fralsarens heliga bild, och att

sjelf ej kunna ta ett steg till hennes hjelp, Eolf kunde

ej fordraga allt detta. Med jernfingrar grep ban modren i

armen. Hvar ar riyckeln! rot han med thordonsstamma.

Men Sibyllan, som fraktade en valdsam seen, kastade

nyckeln ut genom fonstret, hvllket stod pa giant bakom den

stjernbetackta gardinen.
Pa grannens gard! gackades hon, vi fa val reda pa

den om en stund.

Annu en gang kastade sig Eolf med ursinnighet mot

dorren, men denne, af gammaldags fast konstruktion, trotsade

alia bans anstrangningar.

Sesa, Eolf, min gosse, stafja ditt vilda sinne, du har

val inte kommit hit for att jaga mina hyggliga kunder pa

porten ?

Det fortroliga duordet en moders rattighet, men be-

gagnad just nu och under flinet ofver sonens vanmakt

de fornyade ropen pa hjelp fran system oeh det fracka lugn,

hvarmed de ahordes af modren, champagneruset, som annu

icke uttomt sina krafter, fortviflan ofver att kanna sig fodd

till verlden af den uslaste qvinna han hittills lart kanna;

allt forenade sig for att forvilla Eolfs fornuft. Han stor-

tade fram till Sibyllan, grep fast i den massiva forgyllda

broncekedjan kring hennes hals och fragade med en rost,

som darrade af vrede:

Men har du da aldrig fruktat for Guds hamnd?

wKanner inte till den herrn, tids nog gor man sa led-

samma bekantskaper.w Sibyllan sokte losgora Eolfs hand

fran halskedjan.
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y>Sa lar da kanna bonom genom rnig, genom den son

du lemnade till pris at dodsangest, den son, som vill ham-

nas forlusten af sin systers och sin egen ara. Pa kna, elan-

diga qvinna, och gor din bon till den Allsmaktige, ty om
du lar din son att h'dda, sa vill ban lara dig att bcdja.n

Kedjan spande sig vid hvarje ord af Rolf allt tatare

ocb tatare kring halsen pa Sibyllan, ansigtet rodnade, ogonen

vidgades, men hennes knan bojde sig icke till bon, bon sjorik

ned pa stolen bred vid bordet, banden trefvade efter nagot
foremal, sora lag derpa, och nasta sekund flog en klar blod-

strale ur Rolfs bals, purprade bans skjorta och stankte flera

droppar ofver Sibyllans blandande barm. Pappersknifven af

stal hade trangt tumsdjupt in bland hamnarens adlaste adror,

och med ett utrop: Herre Jesus forlat henne! sjonk ban

till golfvet, dragande med sig i fallet sitt offer, hvars hals-

kedja under den dodligt sarades krampaktiga vridningar allt

hardare ocb hardare tillknots om lifvets luftror.

Det var en ljudlos kamp, en seen sa fasansfull, att

nattens stjernor gomde sig i moln, for att slippa ase den,

men de forgyllda pappersstjernorna pa draperierna i Sibyl-

lans tempel tycktes liksom med faniga blickar skada ned

pa stallets herskarinna, och korten, som dragits ned frari bor-

det, hade fallit som ett tackelse ofver deras prestinnas for-

vridna anletsdrag.

Den forsta som upptackte den liflosa gruppen var

Sancta Eosalia, som varit borta efter mera champagne, och

nu lastad med fyra buteljer intradde koksvagen bakom temp-
lets draperier. Med ett skri af fasa slappte hon sin forra-

diska borda, stortade in till Adalgisa och ungherrarna, och

underrattade dem om den hemska spoksynen, sasom hon

sjelf ansag den.

Men vi vilja icke droja llingre vid de vidriga taflor vi

bar nodgats upprulla for vara lasare, vi vilja icke beskrifva

Adalgisas fasa och Bottenopparnes forskrackelse. Man skic-
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kade efter faltskar. Rolf gaf annu nagra tecken till lif,

men Sibyllans blickar hade for sista gangen stirrat i de

kort, som nu ofverholjde hennes ansigte.
Men hvar skulle man gomma den sanslose Rolf for

rattvisana spejande 6'ga, ty att ban qvaft Adalgisas moder,
derom vittnade alltfor tydligt den annu i kedjan fastklam-

rade handen. I ungherrarnes bostader skulle ban snart bli

upptackt; man beslot derfore efter manga ofverlaggningar att

i all hemlighet fora honom till fosterfadren, till brukspatron

Elgensvard, for att, om bans lif kunde raddas, derifran skaffa

honom till fall e att fly till Amerika.

Arma Ingrid, skulle sa du aterse den, for hvars radd-

ning, for hvars eviga frid du hvarje afton bad pa kna vid

lilla Elins sang, sedan somnens engel kysst bort den sista

bonen fran barnets lappar?
Stackars brukspatron Mathias, skulle sa hardt du straf-

fas for din slapphet mot en alskling, din sjelfviskhet, att

blott i diu egen personlighet skada urbilden for en hygglig
meuniska?

7.

firing en dcidsbiidd.

Nej, nej jag ville inte doda henne! Nad, nad! Jag
har inte mordat min egen moder ! Eolf fattade under

feberyran Ingrids bander ocb kysste dem bedjande. Lilla

Elin lag pa kna bredvid sjuksangen ocb bad under strida

tarar for denne far, som fostermodren sa ofta sokt beskrifva

for henne, men for hvars anblick lion ofta rysande gomde

sig i Ingrids kladningsveck.
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llolf hade manga mellanstunder af sans, men under

dessa stunder talade ban fbga, ban ville endast halla sina

bada englars, sasom ban kallade Ingrid och Elin han-

der i sina ocb derefter bangde ban med sina tarfyllda ogon

oupphorligt fast vid deras oroliga ansigten

Fyra veckor hade forlupit, men annu gafvo lakarne in-

tet hopp. Den sjuke ville icke hora talas om nagon radd-

ning, ban onskade sig blott doden. Den skrackfulla till-

dragelsen hade icke kunnat hemlighallas, och man afbidade

blott patientens forbattring for att borja en laglig under-

sokning.
Men Ingrid vakade taligt vid hans badd och lilla Elin

larde sig smaningom alska denne fader, for hvilken hon i

borjan hyste sadan fruktan. Brukspatronen delade troget

Ingrids alia omma omsorger, det syrites liksom ban i hvarje

den mirista handling ville godtgora hvad ban af karlek och

svaghet forbrutit mot fostersonen. Ocksa var allting godt
dem emellan, och tusende ganger bad Eolf sin trogne var-

dare forlata hans bitterhet och otacksamhet.

Det var en afton i femte veckan efter den tiagiska

tilldragelsen. Doktorn hade nyss aflagsnat sig, och bruks-

patronen, Ingrid och lilla Elin hade grupperat sig kring

lampan nara den sjukes sang. Ingrid laste hogt ur bibeln,

sasom hon brukade, sa ofta Eolfs krafter tillat honom att

lyssna till hennes ord.

IS
T

ej 3 Ingrid,)) hviskade Eolf, min sjal kan icke fral-

sas, jag bar brutit for mycket.. Horde du ej
hvad Paulus

sade nyss: Afund, mord, dryckenskap, frasseri och sadant

mer, de sorn sadan a gora skola icke arfva Guds rike.

Men Ingrid svarade honom ej med sina egna ord, hon

laste blott vidare i den heliga boken och i hennes milda

stamina gjot den iunerligaste tro och ofvertygelse sin him-

melska balsam for den lidande. Hon laste Pauli bigt om

sig sjelf: Jag som tillforene var en forsmadare och en for-
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foljare och en valdsverkare, men mig ar barmhertighet ve-

derfaren, ty jag hafver det gjort ovetandes, i otro.-

Den sjukes ansigte klarnade allt rner och raer, en mor-

gonrodnad, en skymt af nadens sol, af salighetens dag lag

utbredd ofver det skona bleka anletet.

Sesa, barn, tala da inte sa mycket om doden och do-

men,)) afbrot brukspatronen med angslan, vi ska annu hop-

pas pa Eolfs raddning; vi fly med honom till Amerika, vi

ha tack vare Ingrids kloka hushallning annu pengar

nog, for att der kunna kopa oss en liten vra, ett horn af

paradiset, der vi i karlek och frid kunna framlefva annu

manga ar, for att forsona hvad vi brutit.

Men ett fornyadt anfall af sansloshet hos Eolf tystade

brukspatronens tunga. Nar den sjuke ater uppslog ogonen,
bad han med matt stamma att fa tala nagra ord allena med

Ingrid. Brukspatronen smog sig bort pa ta, lilla Elin hade

somnat i fostermodrens kna.

Jag vill icke lefva, hviskade Eolf, jag vill kanna

mina plagor mangdubblade, jag vill marteras till doden, tor

att kopa mig hoppet om barmhertighet, jag vill krala som

en mask fram till den Allsmaktiges thron och vid hans fot-

ter tigga om fralsning for min moder, som jag dodade midt

under bordan af hennes stora syndaskuld. Ack, jag ville

tvinga den arma till bon och jag forstummade i stallet hen-

nes lappar. 0, jag ar en graslig missdadare!

Men Ingrid strok med sin lena hand kallsvetten fran

hans panna, medan hennes lappar uttalade en sakta bon.

0ch Adalgisa! Hur skall det val sluta med den be-

klagansvarda? suckade Eolf.

Hon trifves bra hos pastorn vid Eodvalla, och hennes

f'osterforaldrar inge mig de basta forhoppningar om den stac-

kars flickan, hviskade Ingrid.

Men Eolf, som icke under sin ofta pafallande sinnes-

forvirring tillforene uppfattat Ingrids berattelse om Adalgisa,
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trodde sig nu hora denna nyhet for forsta gangen. Han
hade inga ord for sin tacksamhet, ban bara sag opp pa In-

grid med en stralande blick och hviskade till henne ett sakta:

en gel !>

Men hvad hade du att saga mig i enrum? fragade

Ingrid.

Jo, minus du vart samtal den salla stund jag mottog

hoppet om din karlek, den stund du irivigde mig at drom-

raarne om ett lif af sallhet for priset af en dygdig vandel,

du lofvade mig da den forsta kyssen, nar vi ater skulle ra-

kas, och nar jag fortjenat den. Jag vet att jag forspillt

min ratt, men Ingrid 16s min sjal fran all stoftets usel-

het med detta insegel pa din karlek; oppna forgardarna till

himmelen med denna helsning fran en jordisk engel till hen-

nes systrar ofvan stjernorna. Gif mig afskedskyssen fran allt

det skona, det himmelska i lifvet, den forsta och den sista,

min brudgumsgafva vid randen af grafven.w

Eolf betraktade henne med en blick sa bedjande, sa

full af iingslan och fortviflan for ett nej, att han for Ingrid

syntes som en drunknande, hvilken strackte handen efter

raddning.
Men for hennes tankar visade sig farbrodren, med det i

dodsstunden af manen bestralade ansigtet, och i hennes min-

nes oron hviskades de hogtidliga ord, genom hvilka hon da

trolofvade sin ande med hans: Ja, du adle, jag skall blifva din.n

Dock det var ingen jordisk karlek, som lag cler

tiggande om gensvar, det var allt det adla i Eolfs varelse,

som bonfoll om stod och hjelp, om vingar till den sista

farden. Ingrid lutade sig stilla ned och tryckte sin kyss pa
den bedjandes skalfvande lappar.

Gud valsigne dig, Ingrid ! stammade Rolf. Lyft nu

hit mitt barn!>

Och Ingrid lade den sofvande lilla till fadrens brost,

han kysste under strida tarar de spada lapparne, och hans
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hufvud sjonk tillbaka pa orngottskudden, bans ogon tillsloto

sig, och fran hans brost horiles nagra djupa suckar. Ingrid

skyndade ut i yttre rummet for att hemta vatten, ty karaf-

finen pa bordet var tomd. Nar hori aterkom mottog hon

Rolfs sista blick, det bristande ogat vande sig annu i doden

at henne. Sa soker blomman i sin domnande kalk att fanga
sista skyraten af aftonsolen.

De sofvo bada, far och dotter, Elins lockar blandade

sig med Rolfs, sa nara lutade den lilla sitt hufvud mot fa-

drens. Badas somn var sa stilla och lugn, att man icke

kunde fornimma ett ljud af andetagen, men ack, de skulle

vakna till olika syner.

Dock kan saligheten bjuda pa skonare syner, an

lifvet och solen och dagen bjuda den oskuldsfulla lilla, som

vaknar och helsar med ett leende Guds herrliga skapelse?

Ingrid sjonk ned pa sina knan vid de bada sofvandes

ba'dd, hennes hjerta brast icke, hon danade inte ens, men i

hennes brost tog smartan ut sin fullaste ratt att mejsla sja-

len till en brud for himmelens brolloppssalar.

Aren gingo for gladjen sin bevingade, for sorgen sin

suackgang, men Ingrid tynade icke bort, hon skotte sina

pligter, hon lefde fram sitt lif med en sorg efter Guds sinne.

Tidt och ofta vandrade hon, foljd af sin granade far och

sin lefuadsglada lilla fosterdotter, till en graf pa nya kyr-

kogarden, putsad, omhuldad och fin, sasom blott karlekens

hiinder kunna stada kring den dodes bostad. Pa grafstenen

lastes blott de enkla orden: Han hvilar har.

Ora sommaren tillbringade den lilla familjen sitt lif pa

pastorsbostallet vid Rodvalla for att fa vara wnarmare Kam-

marradet, som det hette, och der firade de tvenne ar efter

Rolfs dod Adalgisas brollopp med en ung hederlig kommini-
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ster i trakten. Den unge mannen kande hvarje den minsta

detalj om sin bruds foregaende oden, men han var en bjel-

temodig man, han foraktade de tysta hviskningarne, och han

blottade sitt brost for smadelsens alia uddar. Kanske hade

ocksa aldrig nagon brudgum blifvit alskad sa som han; det

var icke en ung flicka han raddat fran ofverblifna kartan,

det var en fralsad sjal, som gomde sig i skuggan af hans

andes kraffciga vingar.

Ingrid arbetade flitigt i sin pensions-anstalt och at-

njot allman aktning for det utmarkta satt, hvarpa hon skotte

sitt vigtiga kail, men ett par gamla fruar, som bodde midt

emot henne, tisslade ett och annat om lilla Elin, eller ocksa

suckade de med en svarmisk blick mot hojden: Ack, den

som anda fatt lefva sitt lif sa fritt fran stormar och frestel-

ser, som den der bleka beskedliga skolmamsellen har midt

emot!

wBevars Agatha lilla, hon ar ju froken.w

En froken, som haller skola, forefaller mig anda alltid

precist som en skolmamsel].

Men skolmamsellen kysste sin gamle far pa pannan
och smekte fosterdottrens lockiga hufvud. Hon var lycklig

pa sitt vis, hon strodde gladjens och fridens blommor- kring

sig pa jorden, men hennes ande ofvade sig dagligen i flygt,

for att icke svindla. utan jubla vid tanken pa grafven.



Finska Armecns Heclersskaiik till Rimcberg.

Hvem kanner icke

Runeb erg och bans

dikter? Nar Nord-

mannaharpan foil ur

Tegners bander, blef

hon upptagen af en

skald, i stand att

hafda henries ara. I

Svenska toner sjun-

ger nu ingeu sa som

Euneberg, och lika

som Frithiofs Saga
fordom helsades med

fortjusning af hela

Norden ,
likasa hafva

Fanrik Stals Sag-
ner nu blifvit en ge-

mensam egendom for

alia, som tala pa

Norrana-tungor. Sa

erkanues skalden af sina stamforvandter inom det stora

Skandinaviska faderneslandet; men afven det land, bvars

bragder ban besjungit, bar egnat honora en sarskild hyll-

ning. Finska armeens veteraner och deras attlingar till-

stallde, som bekant, ar 1854 skalden en utmarkt vncker,

dyrbar och konstrikt arbetad silfverkanna ,
som ett bevis



af tacksamhet for de liarliga och ododliga sanger, med
hvilka ban forevigat Finska vapnens ara. Svenska Tidnin-

gen, som i Sverige forst meddelade underrattelsen harom,

yttrade med anledning deraf: i de strider, hvilka ban sa

skont har besjungit, stodo Svenska krigare trofast vid sina

Finska vapenbroders sida; i hans sanger a'ro Finska och

Svenska hjeltenamn flatade uti hvarandra till en oforganglig

krans, och ban har valt Svenska spraket till omkladnad for

de hoga hjeltesangerna. Huru skulle da en Svensk kunria

vara likgiltig for ett tecken af beundran och tacksamhet,

egnadt den adla Finska skalden af hans landsman? Huru
skulle ett Svenskt hjerta kunna forblifva kallt for nagonting,
som ror Finnlands ara och lycka?

Pa kannaris framsida lases i en kront skold, omgifven
af titslagna fanor och med tva korslagda kanoner inunder:

J. L. Huncberg tillcgnad af Finska armeens velermier

oc/i deras iiltlingar. MDCCCLlfj) Langre ned star: 7Y-

den forandrar allt; men det brodraband, som knutits

under strider, furor, blod och dod, upploses aldn'g.
Pa yttre sidan af locket star ordet Finnland, och pa inre

sidan uti en krans namnen pa de markligaste affarerna i

Finska kriget samt pa anforaren i hvarje drabbning, namli-

gen: Siikajoki. C. Adlercrtutz. v. Hertz. Pulkkila.

Sa?idels. Lappo Storby. C. Adlercreutz. v. Dobeln.
G. dtninoff. Kauhnjoki. v. Dobeln. Esteri. G.

Ehrnrooth. NumijdrwL C. v. Otter. Ruomu. C.

Aillercreutz. H. H. Grlpenberg. H. Reulerskjold.
W7irla tiro. Sandels. Kronoby //. H. Gripenberg.

Julas. v. Dobeln. Lappfjerd. v. f^egesnch.
JVirdois. A. F. Palmfelt. Ruowesi. Roth. Perho.
0. v. FieondL Rcvolaks. J. A. Cronsledt.

Inne i kransen lases :

Jag sag ett folk, som kunde allt,

Blott ej sin ara svika;
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Jag sag en hlir, som fi'os och svalt,

Och segrade tillika.

Langre ned star:

Bard! din harliga sang
Om det Finska Lejonets kamp
Skall genom seklers natt

Ljuda for kommande slagten.

Serafimer-Ordens-Lazarcttct.

Den, som vandrar fram ofver den langa bro, hvilken

fran Roda Bodarne och Tegelbacken leder till Kungsholmen,
kan icke undga att, afven om ban ofta fardats denna vag,
fasta sina blickar pa den stora, hvita byggnad, hvilken na-

got till hoger i fonden utbreder sin vackra fac,ad liksom till

fot at Kungsholms kyrka. Det ar Serafimer-ordens-lazaret-

tet, af hvilket bar lemnas en afbildning.
Icke utmarkt genom n;igot storartadt i proportionerna

och utan alia ornamenter, drager denna byggnad dock till

sig blickarna genom det regelbundna i sin utbredning of-

ver kullen, hvarifran hon reser sig, genom harmonien i det

bela och genom den grona, prydligt tradkladda mattan,

hvilken raed ett visst utseende af landtlighet ligger utbredd

framfor.

Men for Stockholmsbon och for den, som kanner denna

byggnads andamal, hvad som foregar derinom, ar utseendet

det minst betydelsefulla : andamalet, sjukvarden, tranger sig

strax fram for betraktarens tankar. De manga derinom

hojda sorgernas, plagornas och dodens suckar stamma be-

traktarens sinne till allvar, och de annu talrikare till Guds

lof hojda suckarne af tacksamhet for atervunnen helsa, for
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raddade lif, hviska om barmhertigliet i stor skala, om tala-

mod och ihardigt arbete i mensklighetens tjenst, om snillets

triumfer afven i striden med doden.

Huru bekant an det yttre ar oss alia, sa finnes dock

mycket derinom obekant, hvilket ar val vardt att kannas.

Latom oss, fastan friska, tillbringa en dag derinne och se

huru der tillgar, hora nagot om den stora sjukvardsanstal-

tens dagliga tilldragelser, om dess inre anordningar, m. m.

Vi aro bittida ute, klockan ar blott fern, och vi skulle

icke slippa in, om vi ej vore i sallskap med en af laza-

rettets lakare, som aterkommer fran ett sjukbesok i staden.

Allt ar annu tyst och morkt. Nej, uppe pa operationssalen

skimrar matt ett ljus. Sent i natt bultade det pa lazaretts-

porten; en karl, buren pa en sangbotten, vantade derutan-

fore; det magiska ordet ))olyckshandelse formadde den eljest

vid denna tid motstrafviga portvakten att oppna stora por-

ten, vackte vaktmastare, skoterskor och lakare. Det var ett

betiinkligt fall; underkirurg och amanuens ansago operation
bora goras genast och skickade bud pa ofverkirurgen, under

det att instrumenter och bandager framtogos och iordning-
lades. Ofverkirurgen hade, trptt af sitt dagsarbete, nyss

gatt till hvila; men hvila far lakaren ej taga den tid han

vill, den maste han stjala sig till. Inom kort var derfore

den kallade uppe pa lazarettet, amputerade det skadade be-

net, forband de blodande karlen; men pa djupet sprutade
dock annu en liten oatkomlig pulsader sin varma purpur-
strom. Blodstillande medel inlades i saret, och den jour-

hafvande lakaren sattes att vafea hos den skadade, ty han

fordrade standig och palitlig tillsyn. Det ar derfore ljuset skim-

rar deruppej'vid dess sken gar den unge lakaren och efter-

ser saret, trostar den lidande och forer alltemellanat vin och

vatten till bans torra feberheta lappar. De langta begge
efter dagern; den sjuke onskar ombyte, och det morka stora

Svea 1858. 6
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riynmet, med Acrels spoklika bildstod for fonstret, med

medaljongerna och de instrumentfyllda skapen kring vag-

garna, bar lange okat wirrwarret i bans drommar; lakaren

langtar efter dagen, ty de 5 6 timmar ban tillbragt der-

uppe hafva profvat ej blott kroppens, utan i annu hogre

grad sjalens krafter, ban onskar aflosning ocb hvila.

Vi sade att allt var tyst, men i rummet n:o 53 bar

del just nyss blifvit sa. I)er bar nemligen for en kort

stund insomnat en akardrang, som lidit af fyllerigalenskap

(delirium tremens). Vilda fantasier hafva hallit bonora va-

ken bela natten; ban bar tyckt sig vara nere vid Blasie-

holmen ocb kort ved. Bevingade vedtrad med lander ocb

klor hafva botat att sla ned i bans bufvud; den utmerglade,
orkeslosa hasten, hvilken ban i verkKgheten ofta fatt hjelpa
med lasset, bar i fantasien synts bonom gora de djerfvaste

kaprioler, dem ban forgafves sokt styra med standigt bri-

stande tommar. Kattor utan svansar, men med enorma

oron utan bar, men med langa roda band om halsarna,

hafva bitit bonom i banderna da ban velat lagga vedtraden

pa lasset. Norsarne i strommen hafva vuxit till de mest

gigautiska proportioner, sprungit upp ur vattnet och hotat

att sluka bonorn, som hvalfisken fordom Jonas; ban bar

mast forsvara sig med orngottskudden ,
i bans forestallning

en stor spak, den ban fatt lana pa vedskutan af sin van,

skepparen, med hvilken titel ban bedrat sjukvaktaren. Nar
fienderna sa under flera timmar omhvarft honom pS alia h^ll,

bar ban nu slutligen lyssnat till sin vans, den titulare skep-

parens rad att ga ned i kajutan (d. v. s. bar latit lagga pa
1

sig lakan och filt), sedan ban Jikval forst fatt en riktigt

god och stark sup, d. v. s. medikamenter. Han bar nu

somnat in, for att frampa formiddagen vakna redig, till-

friskna, snart ga ut fran sjukhuset, supa sig till ett nytt

flclirium och kanske do i nasta anfall af fyllerigalenskap,



91

mfihanda den ohyggligaste af de manga ohyggligheter, livar-

till liikaren tvingas att vara vittne.

Det ar arum tyst. Men tystnaden varar icke lange.

Tjenstepersonalen borjar sin verksamhet. Sopning, stadning,

vadring af rummen, tvattning ocb pakladning af patienterne,

upp- och ombaddning af sangarne, aro snart i full fart, ty

kl. 8 skola rummen pa afdelningen for invartes sjuka vara

i ordning och frukosten utdelad. Strax fore kl. 8 gora un-

derlakaren ocb amanuensen forronden, hvar pa sin afdelning,

dels for att tillse att ordning rader, dels att samla materia-

lier for sina rapporter till de kl. 8 kommande ofverlakarne.

Fram emot den tiden komma ock, ensamme eller i

spridda grupper, de s. k. praktikanterne, det vill saga de

medicine eller kirurgie kandidater och licentiate!*, hvilka for

afslutande af sin medicinska kurs aro forbundne att en viss

tid bevista ronder och fortlasningar pa lazarettet*). De sam-

las i ett visst rum, sedan hvar for sig efterhort de honom an-

iortrodda sjukas tillstand under foregaende natt eller dygn,
och afvakta der ofverlakaren.

Kl. 8 kommer denne och ronden begynnes. Fran sang
till sang gar han kring sin afdelning; till hvarje sjuk liar

han ett vanligt ord, ett uppmuritraride, ett lugriande eller

ett trostande. Hvarje praktikant gor reda for sina sjuka ;

hans uppgifter kontrolleras, hans uppfattning gillas eller rat-

tas; behandlingen bestammes eller andras efter stundens kraf;

det larorika hos hvarje patient framhalles af ofverlakaren;

flora af samma sjukdom lidande patienter gifva anlddning

*) Det kan vara interessant att se burn manpja liikare pa cletta

siitt vandrat genom lazarettet. Forst 1790 borjades anteckningarna
derofver. Area 1790 1837 gick antalet till C80, salcdes om-

kring 14 for aret.
o
Aren 1838 1853 var antalet ^58, saledes orn-

kring lt> arligea. Aren 1854 1850 var antalet afven 258, eller 80
for ar, utvisande en alldeles enorm

till^ext, sa framt man far antaga

uppgifterna for den iildre tiden vara tillforlitliga.



till jemforelser, eller till fullstandiga forelasningar ofver de

olika sjukdomarna.
Pa detta satt gar ronden fran rum till rum till kl. 10.

Ofverlakaren gar da in p& de at undervisningen icke upp-
latna rumraen; praktikanterne examinera nyinkomna sjuka,

eller aflagsna sig fran sjukhuset, eller ga upp pa kirurgernas

rond, som borjat kl. 10.

Der ar nu samma seen under tva timmar, dock med

agra modifikationer. Der finnas forband att anlagga och

orasa, der aro sonderingar och smiirre operationer for prak-
tikanterna att forratta; eller der verkstallas storre, vigtigare

operationer af ofverkirurgen sjelf eller hans bitrade, i prak-
tikanternas asyn och under demonstration af anledningarna

till, satten for, och de omvexlande egenheterna vid opera-
tionerna. Kl. 12 ar ronden pa kirurgiska afclelningen slut.

Da ar middagstimman inne ofver hela lazarettet, och i kor-

ridorerna mota vi dels tillfriskriade sjuka, dels skoterske-

pigor med stora barlador, fyllda med mathemtare af term,

hvilka pa samma gang tjena till tallrikar. Portionerna kom-

ma afmiitta upp fran det stora koket, hvarifran arligen ser-

veras omkring 8,500 helportioner och 82,000 halfportioner

mat, omkring 16,000 portioner buljong, 5,000 sago- och

8,600 hafresoppor, m. m. m. m.

Den sa kallade moltagningen* a lazarettet ar ock en

egen seen. 1 den stora salen nere i forstugan, hvilken sal,

forsedd med orgel, om sondagarne gor tjenst sora kyrka, har

under tiden for ronderna samlats en mangd personer, hvilka

dels sjelfva soka intrade pa lazarettet, dels anhalla om plats

for andra, for slagtingar, kam rater eller dylikt, dels komma
for att begara rad. De tillhora saval Stockholm och dess

omgifvande Ian, som ock aflagsna landsorter, ja afven de af-

lagsnaste, t. ex. Lappmarken; Alanningar och Finnar aro in-

galunda ovanliga besokande. De sitta i mottagningssalen,

uppradade langs tvenne af-dess vaggar, samt pa de framfor



orgeln sammanstallda kyrkbankarne, och aro stundom sa tal-

rika, att de upptaga alia sittplatserna. Kl. 10, nar ofver-

lakaren trader in i salen, atfoljd af sin underlakare, uppstar
der en allman sensation. Hur manga platser finnas lediga?

Fem qvinnoplatser, 8 mansplatser, svarar den tillfragade

vaktmastaren, och ronden kring salen borjas. Du har

ondt i brostet? Ja. Har du hostat blod? Ja,

flera ganger. Ett stethoskop! Paus. Ofverlakaren

hor pa den sjukas brost. (Afsides till underlakaren): Lung-
sot ined stora kaverner, stackare! Hon har betyg att hon
ar utfattig, utan hem. Yi fa val taga in henne; vi kunna
val gora henne battre annu eri gang.w Hur lange har

du varit sjuk? Sex dagar. (Kanner pa pulsen.)
Eack ut tungan! Nervfeber; Ifigges pa kliniken.

(Ett betyg visas.) Jasa, har din man delirium nu igen?
For hit houora! lagges i n:o 53! Hvad gar at den

flickan?)) Jag har sa grufligt ondt under brostet och

sa'n rjslig vark i hela kroppen. Jnsa; har du krakts

blod? Nej, men surt vatten. Cardialgi! Vi kunna
icke taga in dig; men du skall fa hjelp anda; vill doktorn

skrifva at henne och har folja nagra latinska ter-

mer, ordres till underlakaren. Hvad fattas den karlen?

Jag har skadat rain arm
; jag har visst brutit den.

Vanta till kl. 12, da komma doktorerna for utvartes akom-
mor. Sa der gar det hela raden om, fort men bestamdt.

Vid dessa mottagningar finner man hvad vanan att se sjuka

gor till lattnad af uppfattningen om de sjukdomar, hvaraf

sjuka lida, ty oftast behofvas blott ett par fragor, stundom
blott en blick for att bestamma sjukdomen, ja till och med

forutsaga kurens utgang.
Kl. \2 samma seen, men med ofverkirurgen sfisom di-

rigent. Dessutom ar vid den tiden tva dagar i veckan poli-

klinik, d. v. s. att dessa dagar utvartes och ogonsjuka,
hvilka icke kunna, vilja eller behofva intagas pa lazarettet,
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fa kostnadsfritt lakarevard och lijelp derstades. Denna poli-
klinik skotes af bitnidande of'verkirurgeii, sorn dervid under-

visar de tjenstgorande.
Men icke alia, som soka intrade pa lazarettet och soin

behofde intagas, kuuna komma in; langt derifran. Dagligen
maste personer afvisas, och under loppet af ar 185G maste

pa detta satt vagras intrade for 8G3 sjuka ensamt fran

Stockholm, derjemte flere fran landsorten. Professor Huss

sager i sin arsberattelse for lazarettet 1856: Denna afvis-

ning af sjuka, hvilka ofta aro i stort behof af lijelp, utgor
den tyngsta af de pligter, sora aligga lazarettets ofverlakare

och ofverkirurg. Bada folja, vid denna pligts nppfyllaiide,

den asigt, att de med fattigbevia forsedde, saledes mest

hjelplose, intagas framfore dem, sora kunna erlagga den

stadgade afgiften.

Vissa dagar i veckan ga praktikanterna, efter den kirur-

giska rondens slat, upp pa obduktionssalen, for att dersta-

des verkstalla eller ofvervara forefallande likoppningar, hvar-

vid professoren i pathologisk anatomi vid Carolinska Tnsti-

tutet redogor for de iriom den doda kroppen patraffande for-

andringarna, jemfor dera med de under lifvet iakttagna ocli

anteckuade symptomerna och der saledes afven den dode ar

vetenskapen till upplysning, foljaktligen menskligheten till gagn.
Kl. 5 6 eftermiddagen ga underlakare, underkirurg och

amanuenser sin rond genom sjukhuset, undersoka och gifva

torsta behandlingen at de under tiden inkomna sjuka, efterse

att gifna foreskrifter blifvit verkstallda, andra behandlingen
af forut intagna patienter allt efter sig foreteende forhal-

landen m. m. Derefter gora de anteckningar i journalerna,

afgifva reqvisitioner for morgondagen, och hafva sa slutat sitt

dagsarbete, med undantag deraf att en och arinan patient

iinnu en gang behofver efterses sednare pa qvallen, eller att

nagon haftigt sjuk, ett forgiftnings- eller kolerafall, en olycks-

handelse, kommer in att stora friden i sjukhuset.
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Kl. 7 utdelas qvallsvarden ; den ena patienten efter den

andra gar till sangs, de sora kunna, somna in och tystna-
den och morkret rada &nyo i det stora sjukvardspalatset, der

vi nu tillbringat en dag.

Ett palats kan Serafimer-Lazarettet med allt skal kallas.

Men sa har det icke lange varit. Uppkomsten och utveck-

lingen af delta sjukhus aro val varda att med nagra ord

omtalas.

Flera roster hade hojt sig for behofvet af en storre

sjukvardsinrattning i Stockholm under den pa stora och gag-
nande ideer sa rika frihetstiden. Eikets Stander, dertill

foranledde sa val af dess Sundhetskommissions yrkande som
ock af en Lieutenant S. Stjernelds enskilda motion, besloto

1739, att till ett sadant sjukhus skulle fond beredas, dels

genom stambockers kringsandande kring hela riket, dels ge-
nom viss procent fran ett lotteri, dels genom afgift af en

(sedermera 6) daler smt. for hvarje comedia som spelades
i hufvudstaden, dels afgift for intagna sjuka, dels slutligen

betalning for tillatelse att bevista de vid det blifvande sjuk-
huset skeende likoppningar. Ar 1741 anslogos derjemte:

tvungna afgifter af dem som gingo in i handtverk i hufvud-

staden, frivilliga vid burskaps vinnande, vid anstallande i

embetsverk, vid brollop och barndop samt viss procent af

fattigpenmngarne i Stockholm, hvilken sedermera (1743) ut-

byttes mot 2 styfver for hvarje kortlek, som inom riket till-

verkades. Men inkomsten fran alia dessa hall var osaker,

medlen infloto langsamt till Sundhets-kommissionen, som fatt sig

uppdragen deras forvaltning. Denna ofverlemnades till den

1748 ater upplifvade Serafimer-orden, hvilken foljande ar

1749 inkopte egendom pa Kungsholmen till inrattande af

ett sjukhus, hvilket blef det nuvarande Lazarettet. Af det

ursprungliga huset finnes annu en liten del qvar, nemligen
en bit af den langst fran gatan (norrut) belagna andan af
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det stora htiset, hvarest det Hornska vapnet anda intill sed-

naste tiden syntes qvar ofver ingangsporten.
Den 30 Oktober 1752 oppnades sjukhuset med fitla

(8) sangar! 17G5 hade sangantalet smaningom. stigit till

44, men foljande ar maste det, i anseende till brist pa me-

del, minskas till halften, eller 22. Fran sistnamnde ar till

1773 hade sangantalet ater okats till 40, men sjonk snart

igen till 26, ehuruval sjelfva lokalen da maste haft ett gan-
ska reputerligt utseende, for att domma af Fredmans epistel

N:o 48, skrifven 1769, och i hvilken det heter:

Vakna, Movitz! Ser du ej

Lazari palats sa saj?

Fran ar 1781 borjade anstalten ater florera; en tid

okades den med 2 nya sangar hvart halfar; 1790 hade den

54 sangar, 1800 hade antalet stigit till 88, ar 1805 till

100, ar 1823 till 140. Den betydligaste utvidgningen vann

lazarettet genom den 1829 paborjade och 1832 fullbordade

om- och tillbyggnad, hvarigenom sjukhuset fick sitt narva-

rande utseende oeh sistnamnde ar kunde mottaga 200 sjuke.

Detta antal okades smaningom sa att det ur 1837 uppgick
till 295. Sedan dess hafva ytterligare 13 platser tillkom-

mit, sa att Lazarettet i narvarande stund kan pa en gSng

intaga 308 sjuka.

Sa manga intagas dock icke, ty nagra platser masfe

alltid hallas lediga for hiiftiga sjukdomsfall och olyckshan-

delser; den dagliga sjuknummern utgor i medeltal 270 275.

Under aren 1752 1856 hafva pa lazarettet vardats 112,539

sjuka, saledes i medeltal arligen 1,082. Om man afraknar de

forsta 50 aren, da sangantalet var litet och vexlande, och da

fortroendet for lazarettet i allmanhet var sardeles ringa, sa

blir medeltalet vida hogre; numera kan man antaga medel-

talet arligen inskrifne till ofver 2,800, vardade till ofver

3,000. Af ofvannamnde 112,539 vardade hafva 12,480

aflidit, utgorande vid pass 11 procent. Af de fiterstaende 89
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procenten hafva cle fiesta utskrifvits friska eller forbattrade,

en del naturligtvis afven oforbattrade.

Lazarettet liar saledes leranat hjelp at ett ganska be-

tydligt antal sjuka; men med den vexande befolkningen i

hufvudstaden och lazarettets kring hela landet alltmera stad-

gade ariseende ar det numera otillrackligt; ett nytt sjukhus,
fullt lika stort som Serafimer-lazarettet, behofs for hufvud-

staden, hvilket lampligt kunde forlaggas i en annan del af

staden; det enklaste vore en utvidgning och forbattring af

det s. k. provisoriska sjukhuset. Men afven om ett sadant

storre sjukhus i hufvudstaden anlagges, sa behofver dock la-

zarettet en utvidgning, sa att standig vadring af rummen
kan ske under hela arets lopp; det behofver ny badanstalt,

och nytt kok; kortli^en: 300 sangar inom dess raurar ar

ett lagora stort antal, hvilket ej bor okas, men sjukhusets
inre bor forbattras, ty derigenom vinner sjukvarden.

Sasom nyss riamndes vardas inom lazarettet dagligen ofver

27Q sjuka, och hvarje sjuk qvarligger i medeltal en raanad;

nagra bland dessa komma in doende, aridra qvarligga aret om.

Underhallsdagarne ga for hela vardanstalten till omkring
100,000 hvarje ar; hvarje dag kostar underhallet af en sang
vid pass 90 ore, for hela aret omkring 330 E:dr Eiksmynt;
for hela lazarettet ga" arliga utgifterna till omkring 90,000
R:dr E:mt.

Det ar en betydlig summa ;
men det ar ock ett stort

hushall som lefver derpa. Om vi granska nagra af de sar-

skilta conti, skola vi finna att intet enskildt hushall kan

beromma sig af sadan sparsamhet.
Det drygaste contot ar mathallningens. Bespisandet af

100,000 personer gar till 37,000 K:dr E:mt eller vid pass
37 ore dagligen for person. For tvenne mal ar detta sar-

deles lagti Om ock dagligen finnas flera personer som for-

tara foga (vid pass 10,000 afde 100,000) eller ingen mat,
so

1

tara dock de fiesta mjolk (hvaraf atga omkring 12,000
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kannor) eller soppor (hvaraf utga omkring 13,000 portioner),

hvarjemte extra forplagning lemnas i betydliga qvantiteter
till dem som ej fa fortara half- eller helportioner. Utom de

ofvanoratalade 16,000 portionerna buljong, kan sasom exem-

pel pa hvad som i extra portioner utdelats, anforas: 42,000
kakor brod, 94,000 franska brod samt en rmingd andra mat-

varor i proportion till de omnamnda.

Medikamentskostnaden gick 1856 till 6'fver 1 0,800 E:mt,

utgorande 1 ore for hvarje patient om dagen. Det ar ock

ganska lagt, da man besinnar ait alia aro sjuka, och der-

jemte att just det aret, med ariledning af de svara frossorna,

den dyra kinan i stora qvantiteter anvandes. For den som
ar van att se och intaga medikamenter i sin a piller, eller

pulver, eller matskedtals, ega de pa lazarettet atgangna quan-
titeterna en viss markvardighet, hvilken bast synes af en un-

gefarlig berakning for nagra allmant kanda amnen. Sasom
t. ex. 20 kannor riciriolja, 6 lisp, laxersalt, 3 kannor opium-

droppar af flera slag, cerat 1
lisp., skabbsalfva 1

lisp., haft-

plaster 1
-J- lisp., basilik-salfva 2 lisp., sennathe 6 kannor,

klwvatten 18 kannor, gentiana-infusion 28 kannor, torsk-

lefvertran 34 kannor, blyvatten 36 kannor etc. etc.

Loner och arfvoden till tjensteman uppgingo 1856 till 9,500
R:dr R:mt, till betjeningen 8,400, eller tillsammans 17,900,
hvarmed aflonades 7 lakare, ombudsman, protokollsforande,

kommissarie, 2 vaktmastare, portvakt, nattvakt, 8 skoterskor,

1 tvatterska, 19 pigor och 5 drangar, eller tillsammans 47

person er.

Eldnings- och lysningsamnen kostade 1856 nagot ofver 7,000
R:dr. Vaningarna aro stora, tillsammans mlgra och femtio

rum, stort kok, badrum m. m. 80 faranar bjorkved, 355

famnar tallved, 348 kannor lampolja, 100 lisp, talgljus, se

der nagra item pa denna titel. Nu ar gaslysning in ford pa

sjukhuset, i korridorer, allmanna sjukrum, operationssal m.
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m., hvilket val skall pa langden bidraga att minska kostna-

derna for lyshallningen.
Af ic-ke ringa betydelse for lazarettshushallningen aro

de sa kallade forbrukningspersedlarna. Hvad dermed forstas

kan man se af nagra ungefarliga uppgifter rorande atgangen
af nagra bland dem for ett ar. T. ex. ragmjdl till grotar

200 lisp., sapa 30 lispund, attika 50 kainior, branvin 100

kan i) or, porter 200 halfbuteljer, vin (mest portvin) 200 bu-

teljer, senap 8 lisp., vaxduk 130 alnar, plasterduk 300 al-

nar m. m. Kostnaden for forbrukniugspersedlar gar i rundt

tal till omkring 3,700 K:dr ll:mt for aret.

Ar 1856 utgaf lazarettet i respengar, for klader, glasogon,

kryckor, brackband, bandager etc. omkring 800 E:dr till fat-

tiga sjuka, och medikMmenter for omkring 1,000 E:dr; 1,500
li:dr atgingo till begrafningskostiiader, 2,500 till diverse.

Med sa stor atgang blir den for hushallningen utgifna
totalsumman stor, men a andra sidan kan pa den stora mas-

san en strang sparsamhet anvandas.

Vi hafva nu lemnat nagra drag till lazarettets historia,

till teckningen af det dagliga lifvet derinom, till ofversigten

af dess stora hushallning. Vi hafva dervid sett huru det

fran borjan haft och fortfarande har ett dubbelt andamal:

sjukvard och Undervisni/ig. Der skola de hjelpsokande be-

tas eller atminstone deras plagor lindras; der skola alia Sve-

riges lakare uppfostras till praktisk skicklighet. Bland dem,
som for narvarande der anstallda, i sa rikt och lyckligt matt

bidraga till vinnandet af detta dubbla mal, ar den aldste

pa stallet och chefen for Serafimer-lazarettet i narvarande stuncl,
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Magnus Huss.

Niir en gang historien om svenska medicinen under medio
af detta arhundradet skrifves, sa skall i den blifvande skil-

dringen M. Huss intaga ett utmarkt rum. Han skall fa en

upphojd plals der, icke blott for antalet, omfanget och vig-
teu af de vetenskapliga skrifter som utgatt fran bans band,
huru betydande de an aro, utan afven och annu mera till

folje af den verksamhet ban sftsom larare utvecklat och for

den riktning bela det medicinska studium fatt i vart land,

fornamligast genom bonom.

Fore honom var medicinen bos oss en rent spekulatif

vetenskap, hvaruti de theorier, som lato bora sig pa den

stora kontinentala tummelplatsen, funno ett mer eller mindre

troget genljud. Enskilda lysande undantag gafvos dock,

bvilka mera lyssnade till naturens enkla rost an till det for-

villande theoretiska skranet; men nppfostrade mest i skolan,

foga i lifvet, eller atminstone alltfor mycket intvingande lif-

vets vexlaude former i skolans stela, pa forband uppgjorda

systemer, fingo deras laror bade farg och form af de filo-

sofiska larobyggnaderna, om ock deras hnndlhigar ofta buro

inom sig bevi?en pa natur-iakttagelse. Den undervisning de

gafvo var hufvudsakligen en framstallning af spekulationer
ofver sjukdom och lakekonst, mera an ofver sjuka menni-

skor och dessas bebandling; det var sjukdomens ide, dess

abstrakta vasende, de togo till foremal for sina betraktelser ;

bogst sallan forde de larjungen till sjuksangen, faltet for

bans blifvande verksamhet. Medicinen var filosoferande, icke

naturvetenskaplig.
Det var Huss, som i detta forballande gjorde en ge-

nomgripande forandring. Sasom adjunkt vid Carolinska me-

dico-kirurgiska Institutet i Stockholm gjorde ban aren!837
38 en utrikes vetenskaplig resa. En tid efter bans ater-

korast till faderneslandet beslot Lazaretts-direktionen (den 30
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Mars 1839) att fordela afdehringen for invartes sjuka vid la-

zarettet i tvenne, hvaraf den ena bestamdes till klinik, d. v.

s. att undervisning skulle derstades, med anledning af fore-

kommande fall, lemnas vid sjuksangen. I Maj 1839 blef

Huss bitradande ofverlakare vid lazarettet och den 1 Augu-
sti samma ar ofvertog ban den kliniska afdelningen. Denna

afdelning blef den forsla ordnode wtdicinsku klinik i

Sverige och bar sedan dess oafbrutet skotts af samma man.

Klinisk-medicinsk undervisning hade visserligen afbruten

och utan ordning tidtals lemnats, i Upsala af Rosenstein

och Pehr Afzelius, i Lund vid det sedan 1812 der befint-

liga clinicum. Vid Barnbordshuset i Stockholm hade mera
oafbrutet obslelrisk klinik hallits sedan pa 1770-talet, och

pa Serafimer-lazarettet hade 1824 davarande adjunkten vid

Carolinska Institutet, numera General-Direktoren m. m. Ek-

stromer, infort kirurglsk klinik, hvilken sedan dess oafbru-'

tet holls af honom sa larige han var qvar vid Serafimer-la-

zarettet och Institutet. Men i Huss fick dock den medi-

cinska kliniken sin forsta egentliga, mera iriflytelserika, re-

presentant i Sverige och fran oppnandet af bans klinik i Ok-
tober 1839 daterar sig en ny aera i den svenska medicin-

ska bildningen.
Fran kathedern steg undervisningen till sjuksangen; det

torra schematiska foredraget utbyttes mot den ur lifvet hem-
tade demonstrationen; larjungarne, som, de fleste, forut med
storre eller mindre likgiltighet vandrat genom de pa tillfal-

len till iakttagelse sa rika salarna pa lazarettets afdelning
for invartes sjuka, sago nu plotsligt hvilken fond af vetande

och erfarenhet som legat gornd och derfore obegagnad sa

nara dem; en slagruta hade funnit den och de skyndade att

tillegna sig densamma. Ty det ar ett af medicinens vack-

raste drag att intet hemlighetsmakeri finnes derinom; hvad

en vet det meddelar han otvunget och gerna till alia;

det kommer dymedelst menskligheten till godo.
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Lika mycket som undervisningen, om ej mera, vunno

de sjuka pa den genom kliniken inforda forandringen. Det

enskilda sjukdomsfallet hade hittills till stor del gatt upp i

massan, behandlats efter en viss allmh'n norm. Med klini-

kens oppnande fick den sjuke individen sin fulla betydelse,

undervisningen fordrade jemforelser, fkra granskare utredde

klarare och fullstandigare fallen, och den vetenskiipliga forsk-

ningens hela ljus foil upplysande och varmande pa hvarje
fenomen. En ny och battre behandlingsmethod blef foljden

haraf, och lazarettet, som forut i allmanhet betraktades med
en viss forskrackelse, hojdes sa smaningom till ett stadigva-

rande och med hvarje dag okadt anseende och fortroende.

Harforaren ensam vinner icke slaget,

det ar sannt, och det ar icke heller meningen att tillrakna

Huss ensam aran af de omnamnda stora forandringarua.
Andras krafter bidrogo och bidraga dertill. Men honom
tillkommer storsta delen af aran: han var barforaren.

Han ar, och bar ofver 20 ar varit, en practicus med
stort fortroende i hela norden. Han bar utgifvit manga
skrifter inom sin vetenskap, mahanda flera an nagon annan

svensk lakare, och dessa skrifter hafva blifvit ofversatta pa

Tyska, Franska och Engelska, ja for en af dem (Den kroni-

ska alkoholssjukdomen) bar Huss fatt det stora Monty-
onska priset af Tlnstitut de France, (Franska Vetenskaps-

Akademien), en utmarkelse, som forut ingen i Sverige vim-

nit. Han bar deltagit i utarbetandet af var nu gallande far-

makope, i stiftandet af Sveriges enda medicinska tidskrift,

bvaruti han varit en flitig medarbetare, Han bar v-erksamt

gripit in uti ordnandet af sinnessjukvard och Alhnanna barn-

husets i Stockholm reorganisation, samt i flera till wbienfai-

sance publique* horande amnen, t. ex. lagstiftniiigen mot

branvins-ofversvamningen. Han bar foranledt iniorandet i

vart land af Barnkrubbor och stiftat den i Stockholm befint-

liga vardanstalten for sjuka barn m. m. rn. m. Allt detta
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skall utan tvifvel gifva bans minne en upphojd plats bland

saratidens utmiirkte personligheter, och har redan gifvit ho-

nom ett anseende bland sina landsman, som fa atnjutit. Men
detta iir allmant kanda saker, hvilka vi derfore blott aa-

teckna till minnes, hvaremot vi mera utforligt omtalat bans

fortjenst om deri raedicinska undervisningen. Den ar hittills

af allrnanheten foga kand, och alls icke uppskattad. Den

iortjenar begge delarne, ty bans arbete i denna vag har in-

verkat djupt och godt pa hela den uppvexande generationen
af lakare, det verkar fortfararide derigenom till hela landets

val och skall, i den gifria impulsen, verka fortfarande genom
tiderna, sa lange svensk vetenskap fiunes och odlas.

M. Huss ar fodd den 22 Oktober 1807 i Torp i Me-

delpad. Blef student i Upsala 1824. Filosofie magister
1830. Studerade anatomi under A. Eetzius areri derefter

och tog medicine kandidatexamen 1832, lieentiat-examen

1834, kirurgie-magister-examen 1835 och promoverades till

medicine doktor samma ar. Blef underlakare vid Serafimer-

lazarettet 1834; adjunkt i theoretisk mediciii och kirurgi vid

Carol. Inst. 1839; ofverlakare vid lazarettet och e. o. professor
vid Institutet 1840; ord. medicine professor derstades 1846.

Foretagit utrikes vetenskapliga resor aren 1837 38, 1840,

1842, 1844, 1845, 1847, 1852 53 och 1855. Blef rid-

dare af N. 0. 1843, erholl briljanterad stjerna 1844, Dan-

nebrogsorden 1847, kommendor af K 0. 1853, riddare af

C. XIIL O. 1854. Adlades 1857. Ledamot af Svenska la-

karesa'Uskapet 1835, dess ordforande 1843 44; ledamot af

Vetenskaps-akademien 1844, dess proeses 1856 57; leda-

mot af Vet. Societeten i Upsala 1850, samt af flera in- och

utlandska lrda samfund.



104%

Det portrait vi gifvit hiirjemte ar en kopia efter det af

Troili i olja malade, hvilket finnes upphangdt i Kronpriii-

sessan Lovisas vardanstalt for sjuka barn. Det ar skankt

till vardanstalten af Direktionen och nagra flera Darner,

sasom en gard af hogaktning for den verksamhet Huss vi-

sat vid skapandet af denna sjukinrattning och bans fortfa-

rande vard om densamma.

D.

Pa Laiulet.

Ar jag da har, eller ar det en drom?

Ar jag da verkligen ute?

Stilla, o stilla da kanslornas strom,

Mattligt af gladjen man njute!

Har pa hvart blad jag ju laser blott Gud.

Srayckade jord, o, du Jlimmelens brud!

Varmt till ditt brost du mig slutel

Vinden mig helsar fran dalar och fjall;

Trasten ban stammer sin cittra;

Hogblaa ethern utbreder sin pall,

Vattendemanterna glittra;

Traden uppspanna sitt soltak, sa skont;

Tufvorna bjuda sma pallar i gront;
Arlaa och siskorna qvittra,

Skon ar din kladnad, o moder ,NaturV

Blomtnor, allt flera och flera!

Ar du ej fardig annu, eller hur?

Amnar du pryda dig mera?

Allt ar ju sommadt och vafdt i ditt hem.

Skyar och vindar, hur larde du dem
S& att din mantel brodera?
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I/arka, som seglar i blanande sky!

Hell dig, du sangerska lilla!

Kunde, som du, ifran jorden jag fly,

Kunde jag flyga och drilla,

Ofta jag sokte da himlarnes frid,

Hogt ofvan molnen jag skulle rain tid

Icke i stoftet forspilla.

Fortfar, o gok, med din lifliga sang:

Sjuug for din vingade tarna.

Sannt ar, att visan ar visst icke lang,

Men, man hor om den sa gerna

Val, att du styrde till Norden din fart!

Ack, men du trifs icke lange, ty snart

Lar du mot soder dig arna.

Fjaril, jag kanner dig nog, lilla spratt,

Kladd uti sammet och siden !

O, hur du svingar. sa ledigt och latt!

Val . . . du forsummar ej tiden,

Dyrkar de skona med bugning och krus . . .

O, ja sa njut utaf blomkalkens rus.

Snart ar din ungdom forliden.

Doftande skog! i din svalkande famn
Bo ju zefirernas skara.

Har, nar man ropar ett ord eller namn,
Ekon fran klipporna svara.

Se hvilket sken ofver grasplanen ler!

Har vill jag stauna och lagga mig ner,

Tatt invid backen, den klara.

Allfaders o'ga, du stralande sol!

Du, som all verlden hugsvalar!
Du bar ju bud fran Hans herrskarestol,

Fjerran till hojder och dalar.

O, att du toge min ande, en gang,

Hojd pa din strale vid foglarnes sang,

Upp till de himmelska salar.

WlLHELMINA.

Svea. 1858.
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Korparne.

Gammal Studenthistoria fran Lund.

(Berdttad of Onkel Adam.)

Pa hela sex veckor hade kamrerens son, som var stu-

dent i Lund, ej fatt bref fran bemmet och, det som var

varre inga permingar. Hans vardinna pa Martensgatan
var orolig, bans spisvard pa Grabrodersgatan var afven oro-

lig, skraddaren i Kappslangarestradet likaledes, ty alia bade

att fordra; och slutligen blef kamrerens son, som skulle

betala ~ ocksa orolig.

Hvem kan forestalla sig bans frojd, da ban en vacker

dag far se sin fars ena drang, den hederlige Marten, komina

Bredgatan fram, lugn och valmaende som vanligt. Det ar

klart att ban skyndade till honom med ett vanligt: goddag

gamle Marten; bur star till hemma?

Aj jo bra Gu ski lof tackar som fraugar, sade Mar-

ten och tog af batten.

Gudskelof for det. Kom upp, Marten, fa vi spraka.

Jasa, allt star val till der bemma? atertog kamrerens

son. Vet du ingenting nytt?

Nyt? naj, inte ved ja jo ded ar sannt di

tamme korparne a doa.

Aro korparne doda, begge tva . . . det var ett par ro-

liga djur. Na, bur kom det sig?

Hor ded kom se? Ja inte ved ja, men de ad vail

ibjal se pa as, kan jag formena.
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As? Hvad
o
kunde det vara for doda kreatur?

Kritter? Aaj jo, ded ble nock as da beddje (begge)

vojnshasta styba.

Ha min fars vagnshastar stupat? Hvilken forlustb

Ja Gu ha de ded.

Men hvad gick at dem?
Hvad ded va? Jo, ded konne inte badre gau; ded va

inte ungerlit heller. Att kora sau urimligt . . .

Hvad var det for korande?

Hva ded va att kora? Jo, fast ded iute hjalp, sau

korde vi hela natten i ett korande.

Hvad da?

Hva da? Jo, vann ved ja; ded a' inte gott kora

vann, tonna pau tonna.

Vatten, hvartill? fragade kamrerens son aningsfullt
och skalfvande,

Vann? Jo visst behofde de vann, da herregauren brann

ner.

Min Gudi liar rain fars gard brunnit?

Ja, ded ar en sag ded, rent i grong.
Min Gud! rent i grand, men hur kom elden ut?

Ah ! ded va vail nan gnista, kan ja veda, ty ded va en

falig hop med lys, och hur de snuppa, ha val natt skarn

kommit ner bland bornull eller saent.

wLjus! Hvarfor hade de sa manga ljus nu pa Ijusa

varen ?

Lys? Jo, der sto vail hundra kring kamrerskans kista,

nar hon begrafdes,

Min mor ar saledes dod? Ack, jag anade olycka!

Men, Marten, ar det sannt, ar hon dod?

Ja, dec! a' en sag ded a begrafven osse ma.

Var hon
o sjuk lange ?

Syg? Ah nej; hun do nock a liasom eri altrations-

forskrattjelse, kan ja tro.
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Af alteration, af forskrackelse hvad sager du?

Jo, ded a' en sag ded; nar kamreren hangde saj

pa en spig.

Min far! Har ban tagit lifvet af sig?

Ja, ded a' en sag ded.

Men hvarfore? Han hade ju ingenting att sorja 6fveiy>

atertog sonen, sedan ban nagpt sansat sig.

Inget att sorja over? Ah, ded va liasom af beskjam-
melse.

Af blygsel! min hederlige far!

Ja, ded a' en sag ded, riar marasell, berrens syster,

rymde bort raed Par stalldrangen.

Eymde min syster ?

Ja, ded a' en sag ded; for si Par blef varfvader till

Tulleriet i Kreschansta a sa for bon ma.

Nu visste kamrerens son allt. Egendoraen hade brun-

nitj fadren ocb modreii voro doda, system hade rymt, ha-

starne hade stupat, de tama korparne, bans barndoms noje,

voro doda allt var borta, och anda maste ban tacka

Marten, som raeddelat honom nybeterna dropptals.

Marten handlade omedvetet, som sa kallade 6mma van-

ner handla med foresats. I stallet for att gifva en

olyeklig underrattelse pa en gang: en hel matsked och der-

med slut -- fordela de den bittra sanningen i droppar

af endast skonsamhet.
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Karl Kullberg.

Det var den 6 Nov. 1832. Sverige firade som en man
den tvahundrade arsdagen af sin storsta sons dod. Teraplen

oppnades, ljusen stralade, sangen Ijod hogtidligt i den dunkla

vinterqvallen och allt hvad vi egde ypperst af valtalighet

skyndade att nedlagga sina kransar vid cypresserna pa den

store konungens graf.

Den rikt upplysta kungsalen i Kalmar slott var anda

till trangsel fylld af ahorare. Gymnasiiungdomen utforde sina

skonaste sanger, festen inleddes af en adel veteran i vettets

sold, af biskopen ofver Kalmar stift, med nagra varma, herr-

liga, fosterlandska ord, till hvilka man lyssnade med klap-

pande hjertan. Vid ett tillfalle, sadant som detta, vika sma-

sinnets aflanden, de hemliga bestyren, hvardagslifvets prosa.

Afven de raaste, och i andligt hanseende torftigaste, kande

sig for ett ogonblick gripna af minnenas allmagt och stodo

vordnadsfulla vid ljudet af ett namn, hvars glans icke sek-

lerna maktat forsvaga.
Man vantade den egentliga minnestalarens upptradande

och det var med oro och deltagande, som de forsamlade aho-

rarne sago en skon, smart, knappast nittonarig yngling med

klappande hjerta, med nedsankta blickar och en hog rodnad

pa kinderna betrada talarestolen.

Ah, det ar biskopens son, det ar Karl Kullbergy> hvi-

skade man.
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Det blef tyst i salen, ty ynglingen med den hoga hvita

pannan, de klara blixtrande ogonen upphojde sin stamma,
i borjan darrande men smaningom allt sakrare ju mer ban

lifvades af sitt amne.

Och till forraen ren, till tanken hogstamd, flot versen

Iran bans lappar:

Det gamla minnets tempelportar skrida

Hogtidligt upp, vid helga sangers ljud,

Ocli graa valnader fran fordomtida

Sig resa, skimrande, i vapenskrud.
Gar Torstensson utur sin graf att strida?

Vill Horn an dyrka aran som sin brud?

Vill Baner tolka oss sitt ryktes anor,

Dem vinden sjunger mellan segerfanor?

Nej, minnets herrliga ur dunkla griften
Vid Gustaf Adolphs fest ga nu igen.

De lefva om i tirade bedriften,

Pa Liitzens dag slar brustna hjertat an.

Och hog, som segern ibland vapenskiften,
Som bragdens tjusningskraft hos riddaren,

Star kanslan nu i skuggors bleka sinnen,

Likt Roma ofver grusbetackta minnen.

Man lyssnade, ty det var klang i dessa verser. Och

smaningom ofvergaende fran den bundna till den obundna

formen, fortsatte den unge talaren sin framstiillning. Han
talade sa, som ynglingen tanker och drommer, innan annu

bans lagande sjal blifvit vidrord af tviflets, egoismens, pas-
aionernas gift. Han talade med det unga hjertat, stormande

sf den fosterlandskarlek, som aldrig kunde utplanas ur bans

sjal, om ocksa lifvets bittra erfarenheter eller den moderna

filosopbien kosmopolithmens philosopbie sedan stun-

dom formatt att grumla densamma. Han gaf i detta ogon-
blick ett uttryck at den oforstallda vordnad for det stora,

det heliga, sora klappar i den oforderfvade ungdomens barm.

Ocli man lyssnade med stigande intresse, ty talet flot i ett

sprak, vardigt det hoga amnet. Det var barnets oskuld,
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baruets, hvars framtidshirnmel iinnu hanger full med gyllene

stjernor sora lanade sin adel at orden och siillsamt pa-
rades med den bradmognade ynglingens vidstrackta insigter

och klara latt flytande framstallning, ofvergjuten af denna

medfodda, rika, allt betviogande poesi, som endast at fa dod-

liga blef skankt till en trostande. genie, med nektarbagarn

svalkande, hugsvalande i lifvets strider, pa oknens strat!

Och denna genie foljde den unge talaren hans korta,

oroliga, ofta tornbestrodda bana igenora, lion lade sin

hand pa hans feberheta panna, hon laskade hans brannande

lappar med dryck ur gyllene biigare, hon slot den ensamme

vandraren till sitt hjerta, hon gjot sitt milda sken i hans

brost, del sorgens och dodeus skuggor narmades och hon star

annu med facklan upp- och nedvand, lutad vid hans nyss

oppnade graf!

Men da i den skimrande kungasalen pa Kalmar slott,

stod hon bredvid sin alskling for att bevittna hans seger.

Hon lade allt i rosenrodt framfor hans blickar. Lifvet, tram-

tiden var ingenting annat an en skon, olympisk vadjoban,
med sina modor, forsakelser -- det ar sannt men ock

med sina vunna segerpris,
'

sin lager, sina kroner. Och 6f-

ver denna. grekiskt tankta taflingsban hvalfde sig en nordisk

himmel, der den blagula svenska fanan svajade lor vinden,

ty svensk framfor allt var ynglingeri i denna stimd da ban

utbrast:

Likasom Hella's infoding, den prisade Alfeus, under hafvet

doljer sina vagor, men snart ater framqvaller pa Siciliens

strand, likasa skall Gustaf Adolphs rykte standigt uppga med
oiordunklad glans. Det lefver annu artusenden liarei'ter. Helt

nara for detsamma ligger nasta sekularfest, ty evigheten rak-

nar med solar. Da vagga traden ofver vara grafvar sina

kronor i hostvinden ett annat slagte, kanske battre, kan-

ske samre, ar da samladt har, men det ar samladt for

samma andamal, som vi i dag, att fira Gustaf Adolphs minne.
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En valdigare stamma skall da utan tvifvel tolka den fore-

vigades lof, men intet hjerta skall da klappa varmare, in-

gens kansla eldigare laga for hjeltekonungen och Sverige an

dens, som i dag lade ett ringa offer pa den stores altare!

Ty an fran polens is omgj itna Lappar
Till Oresundets fria bolja han
For fosterlaadet hvarje hjerta klappar,
Vi be till Gad for det ined bojda knan,
Det ar den forsta bon, sem barnet stammar,
Pa den forblodde krigarns lapp hon flammar.

Och hvalfva vreda gudar slumpens terning,
Smides odets blixt vid morka magters hard,

Om, som den siste Romarn, stor i gerning,
Den siste Svensken faller pa sitt svard

Lik denna riddarborg, uti miner,
Hans storhet an i sjelfva fallet skiner.

Sadan var Karl Kullbergs larospan sasom talare. Men
det torde vara skal, innan vi ga vidare, att efter denna mera

utforligt tecknade episod ur skaldens lefnad, lerana nagra
korta underrattelser om bans barndom oeh tidigare oden.

Karl August af Kullberg ty sa hette han ratteligen

var fodd i Stockholm ar 1813 d. 23 Augusti. Han sak-

nade ieke poetiska anor pa fadernesidan , ty hans fader var

den sasom skald pa sin tid ganska utmarkte statssekretera-

ren, slutligen biskopen ofver Kalmar stift Anders Carlson af

Kullberg, hvilken ar 1802 vann Svenska Akademiens stora

pris samt sedermera sjelf invaldes till ledamot af densamma.

Redan tidigt rojde den unge Karl de mest forvariande

anlag. Hans yngre efterlefvande broder har berattat oss,

huruledes han redan i sin forsta barndom sammansatte langa

berattelser, dem han om aftnarne fortaljde for syskonen fram-

for vinterbrasan. Vi langtade ordentligt efter dessa aftnar

yttrade denne broder och vi fangslades af de under-

bara sagor och afventyr, sorn uppsprungo ur var aldsta bro-
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ders lagande inbillningskraft. Senare egnade sig skolgossen i

Klara at det dramatiska gebitet. Han forfattade hela pje-

ser, med svenska historiens hjeltar till hufvudpersoner, och

dessa pjeser spelades af honom sjelf, bans syskon ocb nagra
kamrater i davarande kansliradets (fadrens) 1ms, till dennes

bade gladje och fdrvanirig. Slagt och vanner appladerade
de unga skadespelarne och tidigt insop Karl Kullberg sa-

lunda den karlek till vittra idrotter, som sedermera aldrig

ofvergaf honora.

Ar 1831 vann den adertonarige ynglingen Svenska

Akademiens pris for skaldestycket Leopold. Detta var pa
den tiden en stor utmiirkelse och torde icke litet hafva bidra-

git till den ara, som vederfors honom, da ban aret derpa
utvaldes till minnestalare vid Gustaf Adolphsfesteii i Kalmar.

Tva ar efter denna minnesfest finna vi signaturen
K. K g pa etfr par historiska noveller, af hvilka den ena,

kallad: "Maximilian, ellcr en sammansvarjmng under ko-

nung Erik den fjortondes regering" , synnerligen tilldrog

sig den da lasande allmauhetens uppmarksamhet och bifall.

Handelsen ar forlagd till Gripsholm. Det ar i dess salar,

under Johans fangenskap, som Karin Mansdotters forskjutne
alskare jemte atskilliga andra af Eriks fiender stampla mot
den olycklige konungens lif och krona. Men Maximilian ar

en adlare natur an de ofrige. Hamnden kan icke fa fullt

insteg i hans brost. Han hejdar sig vid branten af afgrun-
den och stupar leende och nojd for den konung, som ban

velat krossa. I teckningen af denna adla, hangifna, mot
onda makter kampande sjal, visade Karl Kullberg redan ti-

digt hvad ban en gang skulle forma som karakters-malare.

Handlingen utvecklar sig enkelt och naturligt, och den for-

namsta forebraelse, som kan riktas mot arbetet, ar dcnsam-

ma, som med skal kan uttalas mot bvarje ung nyborjare pa
det historiskt-romantiska omradet. Att der roja sig brister

i skildringen af tiden och de lokala forhallandena ar ju belt
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naturligt. Det fordras djupa historiska studier, lange fort-

satta, for att lyckas teckna ett aflagset historiskt tidehvarf

med dess vexlande passioner, dess framstaende karakterer.

Detta blef aldrig heller Karl Kullbergs egentliga uppgift.

Hans blick rojde en storre skarpa i psykologiskt hanseende,

da den riktades pa samtiden och de honom oragifvande lore-

malen. Derom vittna bans skizzer, teckningar, berattelser

och utkast, hvilka forrada den linaste observationsformaga,

parad med en stil, sora i ton och elegans ansluter sig till

den fordna gustavianska.
Sasom dramatisk forfattare en bana hvilken Karl

Kullberg sedermera sokte betriida var han icke lycklig.

Hans koraedi Svartsjuka botad genom inqvartering hade

dock nagon framgang, men hans stora, pa kongl. teatern

uppforda sorgespel, Svenskarne i Neapel, tillintetgjordes af

den stockholmska kritiken, och det i trots af sina manga

obestridliga fortjenster. Ma det tillatas oss att bar erinra

om detta skadespels och dess forfattares ode vid detta till-

falle.

Karl Kullberg hade nyss bosatt sig i hufvudstaden.

Ung, behaglig, med ett ofverlagset hufvud, upptagen i de

fornamsta kretsar och gerna sedd inom la haute volees sa-

longer, iinnu nastan ett barn uppmuntrad med ovanligt bi-

fall sasom forfattare, stolt oi'ver sin framgang och kan-

handa pa denria tid nagot fornam i sin hallning mot huf-

vudstadens liberala tiduingsskrifvare hvad var naturligare

an att manga afundsman, manga fiender skulle uppresa sig

mot hans gryende lycka. Dertill kom att han pa denria tid

med ungdomlig svaghet omfattade hofvets och aristokratiens

sak, njutande i rikt matt af tornama relationer och tryg-

gande i nagon man afven sin litterara existens pa deras flyg-

sandsfalt. Af alia dessa skal var den litterata kammarjun-
karen just ingen grata persona bland pressens koryfeer.

Han sokte icke heller deras ynnest, och deras vrede drab-
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bade lioriom ocksa i rikligt matt da bans pjes forsta ganger*

gatt ofver tiljorna.

Och likval efter ett noggrannt genomlasande af det

sorgespel, som med den davarande uppsattningen m:lle

Hogqvist, Almlof, Hyckert m. fl. utan tvit'vel blifvit for-

trjiffligt atergifvet pa var seen, tro vi oss utan betankande

kunria pasta, att tjogtals ut- och inliindska draraer pa vara

teatrar blifvit uppforda och af pressen utpuffade, utan att

ega ens fjerdedelen af detta styckes bade lyriska och drama-

tiska fortjenster. Karl Kullberg bar, trotsande skranet, of-

fentliggjort sitt sorgspel och i en kort, ganska ansprakslost
skrifven inledning, yttrar ban foljande vackra och tankvarda

ord tankvarda afven .i vara dagar:

Jag bar vagat detta forsb'k, utan att tilltro mig nagon
bestamdare kallelse till dramatisk forfattare och jag nekar ej

att jag skrifvit det med berakning mera pa askadaren an pa
lasaren. Men faltet for den drarnatiska litteraturen ar inom

vart fadernesland nastan en terra incognita och det obe-

tydliga jag kunde afventyra om jag gick miste i mitt straf-

vande att med nagon framgang betrada det, uppvagdes iner

an tillrackligt af den tanken, att ett misslyckadt forsok ofta

fran annari hand framkallat ett lyckadt. Jag kunde saledes

medelbarligen, eburu genom en otjenst mot mig sjelf, gora
mitt faderneslarids litteratur en tjenst. Detta ar allt hvad

en dilettant kan ha' att hoppas af sin underordnade verk-

sarnhet.

Haiidlingen i stycket forflyttar oss till Neapel i medlet

af fjortonde seklet. Stadd pa en pilgrimsresa till Rom be-

soker den heliga Brigitta med sina bada soner, Carl och

Birger, den skona drottning Johanna af Neapel. Denna for-

alskar sig i Carl och forskjuter sin forra tillbedjare, Herti-

gen af Salerno, likasom Carl a sin sida for den yppiga soder-

landska skonheten, forgater sin bleka, uordiska brud, at hvil-

ken ban forut svurit evig trohet. Men afven drottningens
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hofdam, den magtiga prinsessan af Castel Franco, brinner

for den skone nordiske ynglingen, ooh da ban icke besvarar

hennes bojelse, sa forenar hon sig med Johannas forskjutne

alskare, hertigen af Salerno, for att hamnas. De bevapna
sina vasaller och storma slottet i Neapel, men Carl forsvarar

sin brud och drifver segrande fienderna tillbaka. Salerno,

ursinnig, smyger sig in i drottningens sangkammare, der

afven Carl efter segern infinner sig. Efter en lang, i lyriskt

hiinseende serdeles iortjenstfull seen, mellan drottningen och

Carl, stortar Salerno, ursinnig af svartsjuka, fram, drager
sitt svard och anfaller rivalen. Denne forsvarar sig, men
faller slutligen, hvarefter segraren flyr, gripen af angerns

qval, och Johanna sjelf, forkrossad af sorg, innesluter sig i

ett kloster.

Sadane aro i korthet handlingens hufvudmomenter. Den
ena scenen utvecklar sig enkelt och naturligt ur den andra,

om man undantager den stora bradska, hvarmed samman-

svarjningen bade beslutas och utfores, hvilken visserligen

forefaller nagot onaturlig. Men den unge kainmarjunkaren

synes med envishet hafva hangt fast vid den gamla klassiska

regeln om tjugofyra timmar, ty jemnt sa lang tid upptager
hela dramat. Der fattas salunda icke enhet i tid och rum,

ty hela handlingen foregar pa slottet i Neapel. Men der-

igenom har, som sagdt, den olagenheten uppstatt, att han-

delserna rusa alldeles for haftigt pa hvarandra, hvaraf foljer

att sjelfva det dramatiska machineriet oupphorligen maste ar-

beta. Om detta iir ett fel - - hvilket det utan tvifvel ar

sa hade det bordt anmarkas, men med skonsamhet och

valvilja.

Hvad spraket betraffar, sa .torde rattvisligen bora er-

kannas, att fa af vara versifierade dramer ega ett skonare,

renare, hogstiimdare. Hvar och en skall med noje lasa detta

arbete, i hvilket man pa manga stallen skall finna en in-
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spiration, vardig ett ba'ttre ode an att sonderslitas af parti-

hatet eller afunden.

Karaktererna aro djerft tankta och till storsta delen val

genomforda, om man undantager den heliga Brigittas, hvil-

ken ar temligen misslyckad. Carl, hennes son, bar svurit

trohet at en annan qvinna, en af nordens dottrar, sorn lang-

tande bidar bans aterkomst. Hans forrader! mot benne ar

ett tillrackligt motiv till den tragiska skuld ban adrager sig

ocb for hvilken ban slutligen faller. Men Brigitta, bans

moder, den stranga beliga qvinnan, fordomer val bans nya

bojelse ocb uttalar sin sorg ofver bans mened ocb likval

tvekar hon icke att slutligen valsigna de bada alskande.

Detta ar ett stort misstag, men bade varit latt bjelpt om
forf. latit Brigitta val icke forbanna, mefi dock forskjuta sin

son, hvarvid den beligas vrede blifvit ett ytterligare motiv

till nedkallande af hamndens askor ofver bans hufvud.

Men vare huru som heldst man ma doma b&rdare

eller mildare sa mycket star fast, att den unge forfatta-

rens iorsta dramatiska skapeise pa det bittraste ocb oratt-

visaste iorfoljdes af den offentliga kritiken. Vi vaga dock

pasta att Svenskarne i Neapel, efter en partiel omarbetning,
annu i dag skulle kunna med framgang gifvas pa var seen,

synnerligast om vi annu hade en m:lle Hogqvist for Jo-

hannas, en Hyckert for Carls och en Almlof, i sina unga

dagar, for en Salernos karakterer.

Karl Kullbergs motgang, sasom dramatisk forfattare,

i fall den ens kan kallas for motgang var langt ifran

att nedsla bans mod. Men ban egnade hadanefter sin rika

fantasi at ett annat hall, for hvilhet ban utan tvifvel egde
en mera afgjord fallenhet at novellen och romanen.

Eraedlertid ronte ban iifven pa detta fait ett ganska bittert

bedomande af den tidens kritikaster, hvilka icke kunde for-

sona sig med den litterare kammarjunkarens omgifning och

aristokratiska sympathier. Detta oaktadt hafva Karl Kull-
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bergs prosaiska skrifter ocmotstandligt banat sig en vag till

den lasande publiken. En orattvis kritik en kritik, som
icke formar skilja person ifran sak, utrattar i det hela taget

ganska ringa. Den vinner mahanda ogonblickets triumph,
men sanningen tager dock forr eller sednare ut sin ratt,

likasom icke heller det valdigaste utpuffande af daligt eller

medelmattigt kram nagonsin formatt skanka en varaktig

glans at nagot namu.

Men en framtid, och ganska lang, ar otvifvelaktigt be-

skard at manga af Karl Kullbergs skapelser. Vi vilja icke

tala om En ung mans niemoirer eller En dansos' bekan-

nelstr, hvilkas nagot tvetydiga innehall forrada den unge,

lekande, sinnligt malande eleganten. Men nagra ar forfloto

och lifvets allvar trangde sig alltmera in pa den forut

sa njutningslystne ynglingen, for hvilken riqjets retelser suart

nog forlorade sin ofvervagande trollkraft. Han lemnade

Stockholms lysande salonger, soireerna hos Brahe, promena-
derna och kafeerna pa Djurgarden, teatrarnes hvimmel, dan-

sosernas budoirer . . . Han insag snart det tomraa, ihaliga,

andefattiga i det lif, at hvilket ban med ungdomlig han-

forelse ofverleranat sig. Han skyndade till Upsala, for att

afsluta sina juridiska studier och egnade sig sedan med all-

varlig ifver at sitt kail sasom tillforordnad domare i lands-

orten. Under denna tid hvilade dock icke bans penna och

ban skankte oss: Gus laf den 3:dje och hans Ao/(1839),
Dojnaren (1842), Genremalningar af en plankslrykare
s. a. Den sisla inenniskan, skaldestycke (1843.)

Bland dessa arbeten utmarker sig Gustaf d. 3:dje och

hans hof i framsta rummet geuom en stil och en framstall-

ning, i elegans taflande med de litterara koryfeernas under

sjelfva det skildrade tidehvarfvet. Domaren ar en roman,
som i alia afseenden fortjenar namnet svensk och i hvilken

forfattaren med sakra drag tecknar karakterer och situationer

ur det svenska folklifvet pa landsbygdeu. I Domaren bar
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ban nedlagt hela sin sjal, blottat sitt lijertas iidla foresatser

under den tid, som foregick borjan af nans sjuklighet. Den

unge Domaren med sitt allvar, sin rattvisa, sitt skarpsinne

och sitt adelmod ar ingen annan an fprfattaren sjelf i detta

skifte af sin lefnad. Tyvarr ville icke himlen forunna honom

kraft och helsa att fortsatta detta vigtiga och ansvarsfulla

kail, for hvilket han dock syntes danad af naturen och till

hvilket bade bojelse och anlag iorde honom. Den friska

fargen pa bans kinder forsvann alltmer, gestalten blef lu-

, tande, ogat forlorade af sin eld ... En inre sjuklighet

undergrade smaningom bans krafter och tarde pa lifstraden.

Det var maban da under infiytandet af denna begynnande

sjuklighet, som det i flera fall rnarkvardiga skaldestycket
"Den sisla Menniskan" diktades.

Det ar en dyster fantasi, som genomgar detta sist-

namnda styeke. Samma arane som Lidner behandlat i "17-

lersta Domen", ligger till grund for den Kullbergska dikten.

Framstallningen ar dock olika. Verldsklotet springer icke

liar sonder under forstorelsens slag det ar endast meimi-

skoslagtet, som sa smaningom forsvinner, skordadt af har-

jarens lia. Materialismen, lattsinnet, lasten, gudlosheten ha

natt sin hojd. Det ar som i Noachs tider, men det finnes

ingen enda fortjerit att skooas. Ofverallt ofverallt ljuder
laran :

Bjud bagarn gosse, bjud deu festligt braddad,
Ma skurnmet stanka trotsande mot skyu!
1 lifvets imgdoinsvar pa rosor baddad

Jag dyrkar ogonblioket, som forsyn.
Mat himlens hojd och hafvets djup med tankan,
Snillrike dare! hjelte vinn en verld!

En verld for mig jag trollar fram med rankan,
Och bagarns djup ar ock en forskning viird.

Kom, ljufva taroa, slingra elfenarmen

Ornkring min bals! I yra lekars ras

Vid mina kyssar festligt rodne barmen
Ha! ser du der var bild i vattnets glas?
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Viind ej bort ogat, knyt ej harets fliita!

Ty inenskan, till sin sallhet ar dock domd
Att nagon lycklig gang sig sjelf forgata,
Och pligtens tjensthjonsstadga, sammandromd
Af vise man, blir af de kloke glornd.

S malar skalden det i rikedomens och njutningens yp-

piga skote drommande menniskoslagtet. Men stormen brytei

lost, liiimnaren nalkas och doden blir slutet pa visan.

I jattegrafvar myllas jordens barn ned af en spoklik trupp,
som lefver qvar annu, for att skordas i sin ordning:

Och han, som fordom furstars afund vackt,

Som krig och fred med sina skatter stiftat,

Kring verlden kramardynastier skiftat,

Vid tiggarns nakna fotter ligger strackt.

Och gladjeflickan, an i nojets dragt,
Pa syskonbadd med menlos oskuld hvilar,

Och, ett gemensamt rof for dodens pilar,

Bredvid den hvite, negern atertar

Den rang, som lifvet honom nekat har.

Till slut en menska blott finns qvar en enda af

de tusentals millioner, som aflats, syndat, lidit och njutit

harnere. Tank dig i haf\7et en droppe qvar, pa himlahvalf-

vet en stjerna och droppen forsvinner och stjernan skall

storta sig i afgrunden att folja sina broder. Men menskan?

Nej! Ensam bland spillrorna haller hon sig annu fast med

krampaktig anstrangning, kampande mot forstorelsen, gri-

pande annu bland hogar af lik, pa den ode oceanen efter

det forstorda menniskoslagtet, efter jordens frqjder. Och

hoppet niirmar sig och hviskar i den sista menniskans ora

om leende parker, bebodda af yppiga tarnor, der rankan

slingrar sig bland stammarne och kallorna sorla melodiskt.

Och han vandrar framat ofver den ode jorden, sokande 6f-

verallt och finnande intet intet annat an doden. De
rika stader ligga der som Palmyra i sin ocken, i de prakt-

fulla landtsloiten kalasas af korpar och i kojorna sofver
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vandrar den ensamt ofverblifne frama't, prisande himlen, som
unnat honom lifvet, och standigt darad af nya villor. Men
forgafves. Ingen dodlig taflar med honom om arfvet:

Och jorden all, sa langt dess fjiillar brinna

I aftonrodnans stilla purpurglans,
Sa vidt som dalar sjuuka, floder rinna,
Ar genom arfsratt for everldligt hans.

Det mal, som icke Alexander hunuit,
For hvilket Caesar sjonk, fast gudastark,
Ar nu af honom utan svardslag vunnet,
Han star der som universa] monark.

Och likval sa ensam, sa ofvergifven ar dock hans

enda tanke: Jag vill lefva lefva bland oknens vilddjur,
bland skogarnes skygga abor:

Af lefnadslust hans dodskamps suckar gloda,
Om nad han ropar jord och himm el an,

Till sist ett lik bland hoparne af doda

Till stoft blir ater sista menuiskan,

Det ar en verklig verldsironi, sora genomgar detta dy-

stra, fantastiska stycke. Sallan hafva vi sett med sa bjerta

farger malad, sa i sina yttersta konseqvenser framhallen,

menniskans tortviflade aflan efter jordelifvets frojder, efter

ett qvardrojande i det langsta pa den planet, der hon dock

blifvit kastad, eridast for att genomga en skola. Vi

kunna latt forestalla oss den sinnesstamning, : hvilken en

ung, njutningslysten, aregirig, men med dodens fro i sitt

hjerta kampande skald kunuat skrifva ett qvade, som detta

Mahanda kande redan han, ehuru pa afstand, flagten af-

dodsengelns vinge, kande hum lifvets frojder, detta oaktadt,

lockade hans sjal, fastband hans varelse. Passioneri ar det

sista, som ofvergifver oss passionen och hoppet.
Emellertid nodgades Karl Kullberg efter nagra ars for-

lopp ofvergifva den sa lyckligt betradda embetsmannabanan.

Han etrofvade snart omkring pa kontinenten, sokande i ett

Svea. 1858. 8
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mildare luftstreck den helsa, sora ofvergifvit honom i den

kalla norden. Han aterfann den icke, ban fann endast

en ny sjukdom hemsjukan. Hans resor blefvo derfore

korta och foretogos i serskilda omgangar. Mest tjusade ho-

nom Frankrike och det ar synnerligen fran delta land, som

han hemsandt sina
"
Bref och anteckningar fran utlandet".

Om Kullberg salunda icke lycka^es aterfmna den fysi-

ska helsa, som han sokte, sa fann han deremot under sina

vidstrackta resor en vidgad andlig synkrets, en rikare fond

af mennisko- och verldskannedom. Naturens yppiga skou-

het, konstens beundransvarda och sekler trotsande verk,

menniskornas egeuheter, darskaper, passioner, allt fann i

honom en liflig och passionerad betraktare, en uppmarksam
och tankande iakttagare. Den franska nationen frapperade
honom genom sina manga beroringar med den svenska, och

sjelf bevisade han i Paris sanningen af det gamla pastaendet:
Svenskarne aro nordens fransman.

Med sitt omfattande snille, sin beundransvarda iaktta-

gelseformaga forstod Karl Kullberg snart att tillegna sig,

icke allenast den franska bildningen, utan snart sagdt den

franska andan. Litteraturen och politiken, teatrarne och

journalistiken, sallskapslifvets egenheter och de mangfaldigt

vexlande nojena allt skildrade han med en infodd frans-

mans hela liflighet och elegans. Man miner tydligen att for-

fattaren helt snart funnit sig hemmastadd i modernas och

lyxens hufvudstad, i det stormande, oroliga, vallustiga,

yppiga, pa bradden af en vulkan standigt yrande Paris.

Hemkommen fran sin sednaste resa beredde Kullberg

sina landsman en synnerlig ofverraskning. Ar 1847 utkom

en bok, kallad "Minnen fran en vistelse i Stockholm aren

754445, af Francois Rouel. Ofversattnmg af A. 0.

Det var en fullstandig mystification. Ingen menniska visste

sig hafva sett nagon Iransman med namnet Rouel i Stock-

holm, och likval skildrade han pa ett latt och lekande satt,
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raed verklig fransysk abandon)) 5
var svenska hufvudstad,

dess fornamsta offentliga personligheter, dess journaler, tea-

trar, dess lynnen och egenheter. Man undrade och m:r

Eouel och bans arbete blefvo foremal for en liflig tidnings-

polemik. Hvera var ban? hvem hade sett bonom? Ingen
visste det.

Nagra ar forut bade den beromde foljetonisten Jules

Janin i Frankrikes bufvudstad utgifvit ett arbete, kalladt En
vinter i Paris, ofversatt, enligt en uppgift i forordet, fran

en mycket noggrann ocb mycket sanningsalskande berattelse,

som kommit ofversattaren tillhanda fran Coopers ocb Was-

hington Irvings land. Fran Nordamerika skulle saledes denna

bok forskrifva sig, som med sa mycken skarpa, sa mycken
ironi gisslar de parisiska darskaperna, sa lifligt malar depu-
terade kammarens, teatrarnes, jouraalernes, advokatbankarnes

ocb sjelfva kyrkornas mest ryktbara personligheter. Men

parisarne lato icke mystifiera sig. De insago genast att in-

galunda wnagon af de blonda, kalla, stela sonerna fran den

stora republiken af anglosacbsiskt ursprung kunde vara for-

fattare till denna passionerade, lifliga, hanforande teckning,

der entusiasmen lagade, qvickheten gnistrade, ironien spelade
i hvarje rad. De funno mer an val, att denna Vinter i

Paris icke blifvit skildrad af en nordamerikanare, utn af

en parisare.

Jules Janin formadde salunda icke lana at sin stil den

lugna hallning, den forstandiga berakning, den stundom trot-

tande vidlyftighet, sorn utmarker de amerikanska skriftstal-

larne. Detta borde dock ha varit bans uppgift, i fall ban

onskat blifva trodd. Parisarne smalogo och de hardt med-

farna namnens egare visste nog hvem de skulle soka med
sin vrede, visste nog att Atlanten ingalunda lag emellan

dem och den forfattare, som sa skoningslost blottat deras

svagheter.



124

Men vara artister, litteratorer och statsman kunde

omojligen forestalla sig armat an att m:r Fr. Rouel verkli-

gen vore den, for hvilken ban utgifvit sig. Sa anda till

illusion hade han bibehallit den fransyska andan i sin bok.

Man ser liar en ung turist med foga djup, men rik intelli-

gens, ett ypperligt hufvud, en fin observationsformaga, en

fransysk frivolitet, en beundransvard elegans i stil och fram-

stallning, med ett ord: allt hvad man ar van att finna

hos dessa franska turister, som genomstrofva kontinenten,

for att bese allt, smaka pa allt och slutligen beskrifva. allt,

bade det de sett och icke sett. Emellertid inneholl bokeri

en miingd trafiande anmarkningar ofver svenska forhallanden,

en intressant jemforelse mellan Frankrikes och vara seder

och bruk, en liflig framstallning af nationallynnen och natio-

nallyten. Stundom misstager sig den foregifne forfattaren,

och den foregifne ofversattaren gor sig da modan att korri-

gera honom i vidfogade noter. Det hela erbjuder en treflig

och angenam lasning. Forst ett par ar sedriare kom man
under fund med mystifikationen. Det var ingen fransman,

det var Karl Kullberg, som roat sig och sina landsman med
nedskiifvandet af dessa Minnen-

Samma ar 1847 -- lemnade afven hans "Slycken,

pa Pers^ pressen. Det ar en diktkrans, ej utan fortjenst

ehuru visserligen kritiken deremot kan hafva mycket att an-

marka. Men ett arbete, ett konstverk ar ju till lor sina

fortjenster, icke for sina fel, heter det. Sannt, men val-

forstaendes orn fortjensterna aro betydligt afvervagande och

med i alia fall af kritiken bibehallen rattighet att valvilligt,

men utan konsiderationer papeka felen. Oaktadt sin lifliga

fantasi synes dock Kullbergs snille mindre egnadt at det

lyriska gebitet. Hans poesi ar ofta nog ojemn ojch knagg-

lig, ehuru det visserligen icke kan nekas att emellanat gan-
ska skona stiillen mota oss. Det minst lyckade synes oss

vara det af svenska akademien belonta poemet Leopold.
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Hade ban, i stallet for delta, inskickat ett annat af sina

styckeri, benamndt Kalmar Stott, sa skulle ban otvifvelak-

tigt med ska'l kurmat gora ansprak pa akademiens hogsta

belonirg. "Vi vilja harmed icke ba pastatt att den sist-

namnda dikten ar nagot fullandadt masterstycke. Men den

ar det basta h;m i bunden stil forfattat, utmarkt genom
tankens adel ocb sprakets klang, forradande en liflig kansla

for fosterlandets stora minnen ocb minst af alia bans poe-
mer lidande af den ofvan anmarkta ojemnheten i formen.

Att Karl Kullberg for ofrigt icke egde resurser nog att

blifva nagon utnmrkt skald i detta ords vidstracktare

betydelse det synes ban sjelf bast bafva funnit, ty bogst
fa aro de poemer, som ban offentliggjort. I romansen,
hvaruti ban visserligen forsokt sig, sakriade ban formagan af

en klart framstalld karakteristik, sa vasendtligen svar att

astadkomma inom den tranga ramen af denna versform.

Hans dikt forlorar sig salunda i en beskrifvande eller be-

rattande framstallning, som icke uttomraer sitt amne eller

tager den sin tillflykt till monologen, hvilket ar nastan annu

vanskligare. Den doende Byron till exempel ar ett stycke,
som foga anstar den store demoniske lorden, hvars sista ut-

trycksfnlla ord endast lara ha varit: Jag vill sofva, jag vill

ga till bvila.

Det sista arbete, af betydligare omfang, bvarmed Karl

Kullberg riktat var litteratur, ar bans 1849 utgifria "Sam-
lade srn'drre berdtlelser och skizzer", tre delar. Har be*

finner ban sig pa sitt ratta omrade, ehuruval man maste

medgifva att ban stundom gar nog langt i karrikering.

Lekande humorist, skarp gisslare af de menskliga darska-

perna, utan att forfalla till bitterhet i tonen, forstod ban all-

tid att komiskt bestraffa villfarelserna och den lumpna egen-

nyttan. Hans stil eger bar samma bebag, antingen ban le-

kande skamtar med en "Landtlig k'drlek", gycklar ofver

smastads-intrigerna vid "Riksdagsmcuinavalcf, eller med de
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renaste. ljufvaste farger tecknar den unga adla, fortraffliga

"Frun ur hopen".
I en liten qvick novell, kallad den Myndiga froken,

upptrader Kullberg med en skarp satir ofver qvinnans myn-
dighet. Beriittelsen slutar neraligen sa, att den sasom bor-

gen anlitade 25ariga fastmon nodgas aka till soder, just som
hennes bedraglige alskare skamtande aker ut till Blaporten.
I det sednaste skiftet af sin lefnad synes Kullberg hafva

and rat asigter i detta fall. Atminstone ha' vi nyligen sett i

Aftonbladet flera artiklar af bans hand, som forordade det

nu framstallda myndighetsforslaget.
Man ma bedoma detta forfattarskap huru som heldst,

sa var det i alia fall med verklig gladje man i Aftonbladet

emellanat aterfann den lifliga och elegarita penna, soui vi

under flera ar saknat pa det litterara faltet.

Men denna penna ar nu for alitid nedlagd. Det lang-
samt smygaride sjukdomsfroet hann slutligen sin mognad och

den annu unge, men lutande mannen, livars intelligens och

snille anda till de sista dagarne bibehollo sitt herravalde,

bar gatt att i en skonare verld utveckla sin andes alia rika

an lag.

Ty hvarfor skulle vi ieke tro pa en sadan utveckling
bade i det goda, skona och sanna.

Frid ofver bans graf, derofver nordens korta sommar
vafver sin forgangliga groiiska. Om ocksa ingen marmor
utmarker bans hvilorum, skall dock bans minne lange ofver-

lefva honom.

Itioqrafi&lca notiser: Karl Kullberg fftddes d. 23 Aug. 1813 Gcnomgick
Clara skola och Stockholms gymnasium. Utn, kammarj uiikare 1835. Gcnomgiciv
jurid. cxamen i Upsala 1838. Tillforordnad doiuarc i ljuul^)rtcu 1840.

Ofvergaf tjeustemannabaoau och fOretog vidutrflckta utliludska resov under aren
18421845. Flyttadc. till Knlmar, hvarest ban bodde till slutet afar 1856. Dog
i Stockholm d/2!) Juni 1857.

H. Bn.
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Flickan mcd apclsiucn.

Frojcla dig du lilla at din gafva,
Lat ditt oga skimra af din frojd . . .

Nagra ar forga och jag vill lofva,

Ej du njuter sadan lyckas hojd.

Gladjen flygtar fran de ogonhimlar,
Der den nu med barnets oskuld ler . . .

Hela verlden af bekymmer hvimlar,
Eridens ton, den tystnar mer och mer.

Njut du af din frojd da Jin den varar;

Snart din blick ej stralar klar som nu . . .

Manga ar dig 6'det icke sparar,

Af dess armar gripes afven du.

Glad dig at den gyldne frukten gerna
I en framtid bander ofta dig,

Att da ser ett skal men nagon kiirna

Under ytan gommer icke sig.

Du ej kanner annu hur det bander

Menskobarnet likt den resenar,

Som besoker Doda Hafvets strander

Tjust utaf den frukt som gloder der;

Lockad att sin neta torst fa slacka

Skyndar ban att gripa frukten rar

Ej dess saft kan till forfriskning racka!

Inom granna ytan aska var.

Sa det gar med allt hvad hoppet malar
Da forvandlas barnets glada min . . .

Snart ar slut den tiden da den stralar

Utaf frojd for blott en apelsin.

II.

*) Oripinnlot t'll bifojrndo planch flv on litcu ypporlijr tniln af konstnRrinnan

Amalin Lin dc-rr en och iitirov en nf do vat-krastc perlor i Kongl. Museum i

Stockholm, som skyndat att tillcgna ,sig densamma.
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Det nya Laroverkshusct i Westeras

ar sakerligen det rymligaste och vackraste inom vart fader-

nesland. Byggnadsstilen, i livilken det blifvit Uppfordt, en-

kel och allvarlig, stisom det hofves ett bus egnadt at sa

allvarsamma andamal, rir tillika hogst prydlig; det skona och

rigtiga forhallandet emellan alia dimensioner och alia, afven

de minsta partier later afven den i arkitekturens heraligheter

oinvigde betraktaren erfara den kansla af valbehag, som ord-

ning, harraoni och reda aldrig forfela att ingifva. Detta

omdome galler icke blott ora byggnadens yttre, utan i lika

hog grad om iriredningen, at hvilken byggmastaren forstatt

gifva en egen-pragel af solidite och allvar, p/i
det lyckligaste

satt parad med prydlighet och smak. Verket prisar sin

mastare.
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Striden emellan den s. k. Garala och Nya skolari bar

icke varit utan inflytande pa detta byggnadsforetag. Dei

nppskots nernligen lange, medan man tvistade om, huruvida

det nya huset skulle beraknas for klass-system eller for am-

nes-lasning. Slutligen lyckades man att forena sig om ett

lorslag, som tillfredsstallde bada partierua och Oscarsdagen
d. 1 Dec. 1852 lades grundstenen till det nya huset. Var

utmarkte architekt H:r P. J. Ekman, som uppgjort alia planer

och ritningar dertill, ledde afven byggnads-arbetet med den

fart, att redan vid varterminens borjan 1855 forelasningarne

kunde hallas deruti, hvarefter den hogtidliga invigiiingen skedde

vid prestmotet 1 856. Bygg-naden star pa en norr om kyrkan be-

lageri plan, hvilken forut intogs af ett par bostallsgardar och van-

der sin facade, pa hvars midt hufvudiogangen ar placerad, mot

det majestatiska templet med dess boga, Tessinska tornspira.

Platsen beskuggas af nagra aldriga trad. Den bestar af en

hufvuddel med tvenne flyglar, hvilka utstracka sig at baksidan

i rat vinkel mot hufvuddelen och lindrigt framspringa ofver

facaclen; en anordning, som gor, att byggnaden, fran vissa si-

dor sedd, presenterar en imposant massa och synes langt

storre och ansenligare, an den verkligen ar. Geuom den

stora dorren iukommer man i en rymlig forstuga, pa hvars

bada sidor aro korridorer, forsedda med eldstader och be-

raknade att inrymma ungdomens ofverplagg. Dessa korri-

dorer leda in till klassrum
, fyra pa eria och tre pa den an-

dra sidan; Ijusa, glada och luftiga rum med ekfargade

panelningar och vaggarne malade i en for ogonen valgorande

gronaktig fargton. Nedra vaningen upptages dessutom af

bostad for vaktmastare och rum for laroverkets materiel

En bred stentrappa, forlaggd i en utbyggriad, ungefar som

pa Bibliothekshuset i Upsala, ocb kringgardad med en massiv

ekbalustrad, forer upp till ofre vaningen, der man motes af

en annan mind re forstuga, afven med korridorer a omse sidor.

Innanfor korridoren till hoger, som likaledes ar uppvarrad
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och tjenar till kapprum, Jigger den stora sollennitets- och

lektionssalen, i hvilken femte, sjette, sjunde och attonde klae-

serna undervisas gemensamt efter den nya Elementarskolans

method. Det praktiga rummet, sora har ieke mindre an

fjorton fonsterlufter med fyra rutor i hojden, intager hela

ofre etagen af vestra ftygeln och ar 40 alnar langt, 20 al-

nar bredt, samt 10 alnar hogt. Breda pilastrar upptaga
mellanrummen emellan fonsterlufterna och bilda vaggen a gaf-

larne och den yttre langsidan; a den inre deremot ar vaggen

slat; fonsterlufternas sidor utgoras afven af smarre pilastrar med

kapiteler i blandad jonisk och corinthisk stil. Alia vaggarne,
ofvantill garnerade med friser och listverk af gips, aro ma-

lade med olja till imitation af stuccatur, likasa pane-

lerne; det casetterade taket, dorrarne jemte de ovanligt

breda och massiva fodren aro ekfargade; rnidtpa den

yttre langsidan star en catheder af massiv ek. Sa val

denna sal, som klassrummen upplysas under den morka

arstiden f fran taket ned!:angande moderator-larapor. I

samma korridor, som leder till salen, aro afven ingangar
till ett forhors-rum, samt larare-collegii sessions-rum, hvar-

ifran man ytterligare inkommer i andra rum, som intaga

byggnaderis hufvuddel, ^men for narvarande icke begagnas.
Den ostra flygelns ofre etage intages af rummen for biblio-

theket och laroverkets saralingar, utanfor hvilka ligga tvenne

kamrar, som aro upplatna till bostad at bibliothekarien.

Sadan ar inredningen af denna palatslika lokal, i hvilken det

aldriga liiroverket nu blifvit inrymdt, sedan det under ar-

hundraden dvalts i en af dessa dystra, fangelselika boningar,

hvilka man i de gamla dagar ansag goda nog, for att be-

gagnas till dylika kulturens verkstader.

Det gamla skole- och gymnasiihuset, af hvilket nu intet

ar ofrigt mera an platsen, der det statt, kunde anses sasom

en bland typerna for detta bedrofliga slags byggnader, hvilka,

nu till storre delen forsvunna, alia temligen liknade hvar-
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andra. Den kalla, fuktiga forstugan ;
den langa, morka gan-

gen med sina dorrar pa sidan, hvilka ledde in till de sraa

kallarlika klass-cellerna, hvarest ferlan och den latinska gram-
matikan forde ett oinskrankt regimente; de djupt liggande
fonstren med deras sma rutor; de kala, ojemna vjiggarne be-

tackta med hundraarigt damm och vafnaderna efter lika

manga spindel-generationer; det mossbelupna taket, torn-

kuren dera med dess rostiga vaderflojel och spruckna klocka,

som kallade ungdomen till morgonbonen ; allt var nastan

lika i dessa otrefliga nasten, hvarest forgangna slagten in-

hemtade en bildning, visserligen flardfri och pa sitt satt grund-

lig, men karf och ensidig och trots sin formalism alldeles

urstand att hos ungdomen utveckla sinnet for det skona och

harmoniska. Medeltiden drojde lange qvar inom dessa vag-

gar. Laroverkens inflyttning uti Ijusa, glada och rymliga
lokaler betecknar, sasom biskop Fahlcrantz vid ett tillfalle

uttryckte sig, i mera an ett hanseende en ofvergang fr^n

det gamla till det nya; ty denned foljde afven inforandet

af en humanare disciplin, en battre laromethod, samt med-

delandet af en mangsidigare och innehallsrikare bildning.
Westerns laroverk ar ett bland de aldsta i riket och

stracker sina anor djupt ned i den catholska medeltiden.

Under denna period bestriddes en betydande del af undervis-

ningen utaf canonici vid domkyrkorne, och sadane canonici

funnos i Westerns redan pa l^OOtalet. Deri forste scholasti-

cus, som man till namnet kanner, ar emedlertid ))Skoleme-

steren Arvidus, som omnamnes i ett K. Gustaf 1:stes bref

af d. 9 Juli 1536. Efter denna tid utvidgade sig larover-

ket bestandigt. Skolemesteren blef snart ej larigre ensam;
han erholl bitrade af colleger, och slutligen tillsattes af

Carl IX pa Riksdagen i Norrkoping 1604 en theologie-lector

och en konrektor Scholemesteren till hialp vid de Schole-

stufver, som vid Domkyrkione ehr. Anno 1619 vid Mor-
rnesso-tiden tilltradde slutligen biskop Johannes Rudbeck



132

Westers s stift och dermed borjades en ny eera for laroverket.

Hans rastlosa bemodanden for institutionens framgang ut-

verkade det konungabref af den .25 mars 1623, som ar

kandt under namn af Vesteras Gymnasii fundationsbref, och

genora livilket laroverket fick ungefarligen den utstnickning,
det for narvarande eger. I delta erinras, hurusom konungen
redan tillforene serdeles bref deropa gifvet och weelat

att Domkyrkian, den Konungslige Schole el/cr Gymnasium,
samt Hospitalet her i Vesteras skole wall hallas och wedh
macht blifva; hvarefter kyrkotionde-anslag bestammes saval

for domkyrkan och biskopen, som for fern lectores och Kyr-
kioherden i Vesteras, hvilken sistnamnde ock skulle vara for-

bundeu halla en laxa i Scholen. Ett annat bref af d. 17

Dec. 1624, hallet i samma naiva, klara och bestamda stil,

gor veterligt att konungen funnit for goclt 6delnggja de sm^

scholar, som tillforene uthi staderne kringhom Eijkett hafva

varidt uthi bruukw, och i stallet inratta nagra fornemblighe
Scholor eller Konungslige Gymnasier, deruthiniian ungdom-
men uthi alia Scientiis och Artibus fullkomligen kan in-

strueradt och ofvadt warda. Erinrande att en sadan Schole

blifvit i Vesteras inrattad, anbefalles tillsattningen af en

Lector Politices cl Juris Palrii sen Suelici. Det ar den

store Gustaf Adolf som talar; denna tanke var hans^ och den

gor honom stor ara, visande, att han var en konung, som
icke fruktade att lata sitt folk gora bekantskap bade med

rattigheter och skyldigheter. Var tids store lagstiftare for

skolverken, sorn icke tyckas hafva uagon idee om, att fler-

talet af yngiingar icke besoka akademien, och att kunskapen
om landets samhallsforhallanden och forfattning alltsa maste

anses, som en bland de vigtigaste delarne af den elementara

undervisningen, kunde hafva gatt i skola hos denna tidens

lagstiftare, ehuru dessa aro ett par sekler aldre. Nagra ar

derefter tillsattes afven en Lector Linguae Hebr. Anda
till 1628 voro alia laroverkets klasser, nio till antalet, forenade
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under en styresman och hela Laroverket kallades da Gymnasium.
Yid denna tid blefvo de atskilda sa, att de trenne ofversta, kal-

lade Elhica, Physica, Malhematica, fingo namnet Gymna-
sium, och de sex lagre, beriamda Logica, Rethorica, Pro-

sodica* Synlactica, Elhymologica och Ortogrq/ica,bi\deid.e
den s. k. Trivialskolan. De bada afdelningarne af laroverket

undervisades i tvenne larohus, nemligen det egentliga skole-

och gymnasiilmset, hvarom vi ofvanfore sokt gifva en fore-

stallning, samt det s. k. Collegium eloquentiee, nordost om

kyrkan, afbrunnet 1714 och sedermera ej ater uppbyggclt.
Men utom det stora laroverket fanns pa biskop Rudbecks

tid afven ett mindre, kalladt Pedagogium eller schola

pietatis 3 som hade sitt eget hus. Det tyckes hafva varit

en realskola och i sig hafva inrymt larjungar af de mest

olika*aldrar fran 5 och till 20 ar. Det blef sedermera forenadt

med det stora laroverket och blef formodligen urspruriget till

dess apologist-afdelning. Med Juni manad 1049 upphora nam-
nen pa gymnasii-klasserne, hvilka da blefvo fyra och numerera-

des; och idrottning Christinas skolordning faststalldes afven

skolklasserna till fyra, jemte en Classis Scrtbarum. Sedan

denna tid har laroverket ej undergatt nagra minnesvarda

forandringar, tills pa grund af Kongl. Cirkularet af den 6

Juli 1849 gymnasium, samt lardoms- och apologistskolan
efter en nara tvahundra-arig skiljsmessa ater forenades, och

fri amriesflyttning efter nya elementarskolans method infordes

i de ofre klasserna.

Den nya skolordningen hotarnu attrubba en organisation,
som redan vunnit stadga och fortroende. Detta ar hardt

nog i och for sig sjelf; men kannes anna hardare derige-

nom, att rubbningen maste ske till atlydnad af en forfatt-

ning, hvars beskaffenliet tydligen visar, att inga hufvuden

styrt de bander, som skrifvit den. Har ar icke stallet att

criticera densamma; ma det derfore vara nog att uttrycka
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den onskan, att en snar revision deraf matte forebygga la'ro-

verkens skada, for att icke saga ruin.

Bibliotheket, som numera inrymmes i samma byggnad,
innefattar i narvarande stund ornkring 13000 volymer och

ar saledes ganska betydligt. Der finnas manga varderika,

gamla handskrifter. Det bar vuxit till detta omfang hufvud-

sakligen genom gafvor och testamenten af enskilda samlin-

gar; sadane som den Hiilpberska, Murbeckska, Benzelstjern-
ska o. s. v. For narvarande tillvexer det mest genom gaf-

vor ifran de magra bibliothekerna i stiftspresternas sterbhus;

ty medel till inkop af nyare varderika verk saknas nastan

alldeles. Den betydliga sarnlingen bar dertore i det hela

mera varde for en ^Jonathan Oldbuck, an for en ung lard,

som i dylika allmarma inrattningar soker de medel att fort-

satta sina studier, hvilka inskranktheten af bans egn* till-

gaugar hindra honom att forskafFa sig.

Omkostnaderne for det nya laroverksbusets byggnad,
hvilka uppga till orakring 150,000 R:dr E:mt, hafva utan

tillskott af staten blifvit bestridda utur tvenne kassor, hvilka

bildats af inkomster, som under atskilliga titlar inga fran

stiftets pastorater.
/. /. B.

Fyllnadsgods.

Man torde komma ihag, att verlden skulle ftrgas d. 13 Juni 1857. Ett par
mlnader forut sadc en barberare i hOgsta angest till en af sina kuiuler:

ttJaha,
det forsakras pa (let trovardigaste, att sakcu har sin rigtighet: fi3rst do alia

kreatur d. 10 Juni; d. 12 do ail?, meuuiskor." Den nyss iutvalade ktinden

infdll:
uDet var .gtigt rasande; hvein skall jag da fa, som rakar mig den elfte?"

" i Lycklig ar lyckan, som ar blind ; lion skulle fortvifla, om hou plotsligcn

finge -5gouen 6ppna for sina gunstlingar.

Ofva dig med att ocksa mundtligeu afsla det, som du icke kan eller bOr

lofva; hvilkeu narr som heist kan gifva ett skviftligt afslag.
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Till gubbcn Carl

vid de fcirsla byxornas invigniug.

Impromtu af Gudmund Silfverstolpe.

Kara barn, hvad tager du dig for?

Hvartill denna oerhorda lyxen?
Kan du redan gora full honnor
i och at den primitiva byxen?

Na vaJkomrnen, amne till en man!

tag blott icke vatten pa din hjessa,

Du far svara dyrt och hogt, ininsann

for hvar handling du begar i dessa.

Vet i dessa plagg besticker sig
allt ditt himlaburna menskovarde,
och den dag, som de berofvas dig,
dra ock tro och heder sina farde.

Och i dessa du en kung skall bli

ofver Nederlandens regioner;
ma du aldrig skamrnas for och i

dina konungsliga pennissioner!

Framga stolt i dem pa lifveta stig,

glad och lugn i farorna och noden;

ingen tage byxorna fran dig,

ej en gang din maka endast doden

Om var lefuads laugd och slut

ma de larda herrar gerna tvista:

Mannens lif kan eudast raknas ut

fran haus forsta byxor till bans sista.

Da du far en gang all verldens viig
och da doden star med lian fardig,
Ids pa hiingslorna och le och sag :

jag liar lefvat mina byxor vardig.
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Ilpsala Tradgardar och Aiilagguingar *).

I) De gamla Limieaiiska tradgardarnp.

I allmanhet tror man, att Upsala Akademis Botaniska

tradgard anlades af Linne, eller att densarama atmihstone

statt under bans vard. Detta ar likval icke forhallandet, ty

den nuvarande botaniska tradgarden inrattades flera ar efter

hans dod, under Thunbergs tid.

Den tradgard, i hvilken Linne tillbragte storsta deien

af sitt for vetenskapen verksamma ocb gagnande lif, anlades

ar 1657 af O. Eudbeck den aldre vid stadens nordostra

sida uti ett nagot sankt och kallt lage. Den var akademi-

ens forsta botaniska tradgard och efter den tidens fordran

rik pa vaxtarter. Men efter den stora eldsvada, aom hem-

sokte Upsala ar 1701, lag denna tradgard ode till dess 1741

Linne tog densamma under sin vard. Han omhaguade trad-

gardslanden med hackar af grari och siberiska arttrad, till

skydd mot de kalla vindarne, byggde ett vaxthus af cirka

100 alnars liingd, (rnidt uti vaxthuset inrattades hans audi-

torium), forskaffade sedan vaxtarter ifran alia verldens delar

och var i de forsta aren mycket belaten med sin tradgard.

*)'Deniia uppsats af den allt for tidigt bortgangne Daniel Miiller,

bar, likasorn ItslciUiga andra uppsatser af hans hand i Svea, ett adelt

vittnesbord om den varma karlek, hvarmed ban omfattade sin skona

konst, likflsom om hans mindre vanliga skriftstallaretalaog. Den
som onskar gora niirmare bekantskap med den hadangangnes lif och

verksamhet, hauvisa vi till hans nekrolog pa ett aunat stalle i denna

kalender.
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Men det sanka och kalla laget gjorde, att han sjelf atmin-

stone till en del, ofvergaf tradgarden och anlade pa sin egen-

dom, Hammarby, belagen 1^ mil soder om staden, en sar-

skild botanisk tradgard, hvars vaxter han under sommar-
ferierna begagnade vid sina privata forelasriingar.

For det sanka och kalla lagets skull ofvergaf Upsala
Akaderai detta i hog grad klassiska stalle. Nu ar den forr

sa beromda tradgarden grasbevaxt. De granhackar, hvilka om-

gafvo qvarteren, hade ett forvaxt och fult utseende och bort-

togos for ett par ar sedan, da nya sattes i de gamlas staile.

Endast nagra stora trad atersta, ora hvilka det sage ,
att

Linne" planterat dem. De gamla vaxthusen sta afvenledes

jinnu, men aro ombyggda och begagnas till boningsrum; Lin-

nes f. d. auditorium ar nations-sal for de studerande af Ost-

gota nation. Det hus, i hvilket Linne" lefde och dog, ar

iinnu uti godt stand och bebos af Akademiens Director

Musices.

For det historiska intresses skull, som faster sig vid

denna tradgard, besokes densamrna annu ratt ofta af resande.

Har kunde och borde vi adagalagga, att vi hedra Linnes mirine.

Afven Linnes forut riamnda tradgard vid Hammarby ar

af stort intresse for botanikens historia. Dess vaxter be-

gagnade han, som forut sades, vid forelasningarna som-

martiden, och i dessa forelasningar deltogo manga utlannin-

gar, hvilka sedermera aterviinde till sina hemland och hem-
forde samt utbredde Linnes alskeliga vetenskap.

Denna Linnes tradgard ligger sedan hans dod alldeles

obegagnad. De gamla tra'den hafva blifvit stora, och en

mangd unga hafva under tiden vaxt upp, sa att hela stal-

let blifvit som en mindre skogslund. Uti den tata skuggan
af dessa trad lefva annu, sasom forvildade, Here afkoralingar
af de vaxter, som Linne har odlade; foretradesvis ar det

Campanula latifolia, Aquilegia vulgaris, Epimedium alpinum,
Liliurn bulbiferum, Lilium Martagon, Sempervivum Soboli-

Svea. 1858. 9
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ferum o. fl. a., som annu frodas bar. Afven en snigelart, He-
lix pomacea, hvars stamfader Linne" ditforde, har fortplantat

sig tills dato. Af trad fortlefva annu flera, som Linne
sjelt'

planterat, bland andra ett stort kastanietrad, i hvars skugga
han ofta suttit och fornojd rokt sin pipa. Men tradet iir

nedtryckt af alder och torde icke lange mer vittna om sin

i'ordne vardare.

Ifran den nu beskrifna qvarlefvan af en botanisk trad-

gard leder en smal gangstig uppfor en granbevaxt stenbacke

till Linnes museum, en liten, ansprakslos byggnad, be-

staende endast af fyra vaggar och tak. Tre sidor ha hvarje
sitt fonster; pa den fjerde sidan befinner sig dorren och 6f-

ver densamma Linnet vapen i brand lera. Denna lilla bygg-
nad inneslot fordom Linnes beromda samlingar, hvilka, som
man vet, efter hans dod saldes till England, sa att vara

Eotanister, nar de vilja studera hans samlingar, maste resa

dit. I hans museum finnas likval annu atskilliga minnes-

marken af den store mannen; bland annat hans reseapothek;
hans positiv, pa hvilket han ofta sig och andra till nojes
lar ha spelat; hans lasestol, afvenledes till utseendet syn-

nerligen ansprakslos, men ifran hvilken han forkunnat sina

laror.

Annu som 6 4 ars gubbe laste Linne har 8 timmar om

dagen. Han satt da vid dorren och ahorarne utanfor, ty in-

nanfor hade de icke utrymrne. Afven uti f. d. Botaniska

Tradgarden finnes annu en rund, med trad omgifven plats>

som ofta tjenat till auditorium.

Af icke mindre intresse an traclgarden och museet iir

Linnes boningshus. Tva rum finnas annu har bibehallna

na'stan i samma skick, hvaruti han lemnade dem. Vaggarne
aro helt och hallet bekladda med vaxtplancher, med en la-

tinsk beskrifning under hvarje. Portratter af Linne och hans

familj hanga annu pA vaggarna; pa bordet ligga hans dok-

torshatt, kladd med gront siden, ett spanskt ror med knapp
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och toftsar och en bit papper med Linnes handskrift. Sofia,

sang, stolar, allt ar mycket ansprakslost och icke efter

nutidens smak.

Herr Jagmastaren Bidderbjelke, Hammarbys nuvarande

egare, hafva vi att tacka derfore, att allt blifvit bibehallet i

ofvan framstallda skick, och han tillater ocksa beredvilligt

livem som heist att taga alia har annu befintliga minnes-

luiirken i 6'gonsigte. Manga, bade Svenskar och utlannin-

gar, resa derfore hitut och fira harstades Linnes minne.

For ett par ar sedan besoktes detta stalle af den som vaxt-

physiolog beromda professor Unger ifran Wien. Han for-

klarade sedan, att besoket pa Hammarby har varit en hog-
tid for honom och horde till de skonaste minnena af hans

resa. Kort efter sin aterkomst till Wien utgaf han en be-

skrifning ofver Hammarby med en planch, forestallande Lin-

nes museum.

Det ar att frukta, att Hammarby med tiden skall for-

lora mycket af sitt intresse, om namligen egendomen faller

i annan mans hand, hvilken icke sasom herr Hidderbjelke
hedrar Linnes minne. Da skola yxa och spade snart nog

utplana de sista lemningarne af Linnes tradgard; de fa re-

liker, som atersta i rummen, saljas da kanske till engelsmJin,
och rummen anvandas till ekonomiska andamal.

Detta en kort skildring af riarvarande tillstandet hos de

bagge klassiska stallen, ifran hvilka Linnes verksamhet gatt
vit ofver hela den civiliserade verlden, den verksamhet, hvar-

igenom han forvarfvat sitt fadernesland sann och varaktig ara.

2) Fpsala Akadeuiis nuYarande Botani>ka Tradgard.

Denna ar belagen strax utom stadens sodra sida, mot
vestra sluttningen af en sandas eller vid slottsbergets lot.

Den bestar af:
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1) Den ytlre tradgarden. Denim ar cirka 9 tunnland

stor och omgifves med en stenmur. Afven denua tradgard
anlades af O. Rudbeck den Aldre pa 1660-talet och var

ursprungligen bestarad till lustpark, horande till Kongl. slot-

tet, hvarfore den liar annu allmanneligen kallas Kungstrad-

garden. Den tiden herrskade i tradgardar uteslutande den

franska stilen, och anlades afven denna efter densarama med
storartade alleer, hoga hackar, med buxbom infattade rabat-

ter o. s. v. Konung Gustaf III skankte till Akademien

tradgarden jemte den stora, af honom for vetenskapen upp-
forda orangeri-byggnaden med det vilkor, att tradgarden skulle

bibehallas i den gamla franska stilen, hvilket ocksa naturligt-

vis skett. Egna for var tid aro de stora, 200-ariga, py-

ramidformigt klippta grantrad, som annu finnas har. Dessa

finnas ocksa omnamnda i nastan alia engelska reseberattelser,

och manga Engelsman, som besoka Upsala, vilja i Botaniska

Tradgarden icke se nagot annat an Linnes staty och dessa

granar, emedan icke nagot annat om denna tradgard ar om-

namndt i deras resebok. De ga da till granarna, och till-

fredsstallde anteckna de i boken, att de sett dem.

Ifran gamla Botaniska Tradgarden flyttades till den nya

allt, som var transportabelt. De fiesta stora trad, som har

odlas i baljor och ofvervintras i stora orangeribyggriaden, sa-

som Lager-, Myrt-, Kirs-lager, Justitier o. a., harstamma fran

den forsta Botaniska Tradgarden. De aro gamla och stora,

och de sistnamnda (Justitierna) aro bestamdt de storsta exem-

plar, som af denna art finnas i Europa, och alia resande bo-

tanister forvana sig ofver dem. Annu blomstra de, arligen;

men deras tid torde snart vara till anda.

Tradgardens indelning kan har foga intressera, och skall

jag endast namna, att inom 6 med granhackar omgifna qvar-

ter odlas ett stort antal flerariga ortstand; ett qvarter upp-

tager grasarter och ett de for tradgarden nyaste ortstanden,

hvilka, sedan de har blommat och blifvit behorigen under-
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sokta, flyttas till de andra flerariga vaxterna och rangeras

efter system. Ett qvarter upptages af ett-ariga vaxtslag. Pa

tva stenkullar odlas lapplandska vaxter; afven finnes bar en

samling af atskilliga trad- och buskslag. Pa rabatterna, som

efter gamla tidens satt aro infattade med buxbom, odlas

foretradesvis prydnadsvaxter. Likval spela dessa har en myc-
ket underordnad roll.

2} Vester om y>Kungstr'ddgfirden ligger den sa kal-

lade Nya Tradgarden, 6^ tunnland stor. Den anvandes

eudast tor botaniska andamal. Har odlas foretradesvis ett-

ariga vaxter pa 5 qvarter; ett qvarter upptager tvaariga och

ett liljeartade vaxter; afven finnes har en storre samlirig trad

och buskar, hvaraf tradgarden ager cirka 500 arter, sora

alia, utan tackning, utharda klimatet, och utplanteras arligen

annu flere arter., for att utrona, hvilka trad- och buskslag
som bast passa for vart klimat.

Den nya tradgarden upptager afven drifbankarua, i

hvilka nagra tusende frosorter arligen utsas, flera timrade

kaster for exotiska vaxter, fern mindre glashus, ett mindre

forb'kningshus, hvilket under sommaren upptager exotiska orm-

bunkar.

Sarskildt bora vi namna den stora Orangeribyggnaden
eller Museum, som at vestra sidan med sin front stoter in-

till Kungstra'dgarden. Byggnaden ar 53 alnar hog och

har tvanne flyglar, af hvilka den norra bebos af professorn,

b'rtagardsmastaren och tradgardens arbetspersonal. Afven be-

finna sig har ett auditorium och de botaniska samlingarne.
Sodra flygeln bildar en 95 1 alnar lang, 13 alnar bred och

\
0-J alnar hog vaxtlokal, uti hvilken de stora Lager-, Cy-

press-, Jtistitia- och andra stora trad i baljor om vintern

bilda en allee af 80 alnars langd, och framfor dessa, at

fbnstren till, placeras pa hyllor flera tusende syd-amerikan-
ska, capska, nyhollandska och andra vaxter. At vestra an-

dan befinner sig en 154 alnar lang, 13 alnar hog afdelning
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for vaxter, sora krafva hogre temperatur. Framfor byggna-
den, efter hela dess langd, befinner sig en fyrkantig plats,

oragifven af hoga hackar; der tillbringa stora orangeriets
och glashusens vaxter den for dera alltfor korta nordiska

soramaren. De aro bar sammanstallda i grupper och sa

mycket ske kan, hvarje af de stora familjerna for sig. Vin-

tern ar, thyvarr, sa mycket langre, och lida vaxterna under
densamma raycket uti de icke andamalsenligt konstruerade

vaxtlokalerna.

Orangeribyggnadens fac,ad presenterar sig vackert at

Kungstradgarden med sina atta doriska, refflade pelare, som
hvila pa en bred grastenstrappa och uppbara ett frontespice.
Genora tvanne stora kopparbeslagna dorrar intrader man i

ett af de vackraste auditorier. Midt emot dorren, uti en

halfrund nisch, ser man Linnes staty i half kolossal stor-

lek af hvit marmor; ett masterstycke af Bystrom, forfardigadt
i Eom. Den store naturforskaren forestalles har sittande pa
en sten, skadande i en uppslagen bok. Den upplyfta ho-

gra handen och ansigtets uttryck uttala glad forvaning. Ge-

nom en i taket anbragt glaskupol faller ljus ofver statyen.

Det lander den studerande ungdomen till heder, att

hon har bekostat statyn och skankt densamma till Akade-

mien. Statyn uppstalldes ar 1829.

Tradgarden har under de sista aren undergatt betydliga

forandringar. Artantalet af vaxter har stigit fran cirka

4,000 till 14,000, hufvudsakligen genom froutbyte med En-

ropas betydligaste Botaniska Tradgardar. Det var da erfor-

derligt att fa mera jord till odling; fyra qvarter, som forr

varit skog, upptogos, och det forr brukliga sattet, att lata

jordstycket for de ettariga vaxterna hvartannat ar ligga i

tmde, fick upphora. De flerariga vaxterna, som stodo spridda
ofver hela botaniska tradgarden, bestamdes och saramanstall-

pa qvarteren efter Prof. Fries naturliga system m. m., och
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fordrades till allt delta derma utmarkta vetenskapsraans kun-

skap, flit och ihardighet.

Botaniska Tradgarden, ehuruval amnad till vetenskap-

liga andamal, tjenar afven sasom lokal vid atskilliga hogtid-

ligheter, som hafva sammanhang med akademien. Sa balles

har uti den stora vaxtlokalen den raiddag, som ar forenad

med magisterpromotionen, jemte flera andra tillfallighetsfe-

ster. Annu i ungt minne aro de glada timmarne vid sista stu-

dentmotet pa den stora, 36 alnar breda sandplanen framfor

hyggnadens fa^ad; fyratio bord voro har dukade, lagertrad
utbredde sina kroner ofver desainma. Talarestolen hojde sig

ur exotiska vaxter och blommor, en halfrund af fanor var

uppstalld framfor byggnaden, pelarne voro bekladda med

norska, danska och svenska skoldar, och pa hvarje skold

liistes ett stort namn. Porten till Museum eller Linn^sTem-

pel stod oppen, den gamle siaren satt der uti en lofsal af

vaxter och blommor, och eri yfvigt gronskande och blommande
Linnea borealis stod vid bans fotter. De eldiga tal, som

hollos, de vanskapsband, som knotos mellan ynglingarne fran

<le tre nordiska rikena, hafva icke endast forsonat hvad en

lang forntid brutit, utan skola afven i framtiden bara rik

valsignelse for brodrafolken.

Kungstradgarden begagnas afven som promenad af Up-
salaboerna, isynnerhet om sondagarna; likval forr mera an

nu, ty da hade man annu icke de storartade parkanlaggnin-

gar och alleer omkring staden, som numera har forefinnas

och annu arligen utvidgas.

3) De oflVniliga promenaderna omkring Upsala.

Dessa paborjades under 1830-talet, isynnerhet foranledda

och bedrifna af Upsala Lans for allt godt nitiske hofding,
Herr Baron R. von Kraemer. De fortsattas och underhal-

las af en sa kallad Planterings-kommite, hvars ordforande
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Herr Earon von Krsemer ar. Kommiteen bar arligen
staden 500 E:dr B:ko till sin disposition.

Till en borjan profvades planterings-kommiteens talamod

mangfaldigt af Upplanningarnes obenagenhet for, ja, hat till

trad ; man skulle icke tro det, men aridock ar det sannt,
att de nysatta traden flera ganger afbrotos eller sargades, sa

att nya planterin^ar ideligen maste foretagas, tilldess plan-

terings-kommiteens talamod och ihardighet segrade ofver

valdsverkarnes tredskhet och de lemnade traden i ro.

Utom alle"erna, som stracka sig utanfor stadeu at nastan

alia riktningar och af'ven ga langs efter stadens vestra sida,

finnes en stor parkanlaggning med namnet Carolinaparken ,

i hvilken Carl Johans kolossala byst pa en hog, smal pie-
destal ar uppstalld mellan bibliotheket och den nya chemi-

?ka bye:gnaden, hvilka bada byggnader innesluta parken pa
vestra och ostra, likasom kyrkogarden och Botaniska Trad-

garden pa sodra och norra sidorna. Parken ar anlagd i en-

gelsk stil. En mindre parkanlaggning befiriner sig vid an,

der angfartygen lagga till, och skall densamrna utvidgas;
en annan ar under arbete vid motsatta eller stadens norra

sida, afvenledes vid an, och horer till en blifvande badinratt-

ning. Annu en annan mindre parkanlaggning skall fore-

tagas vid stadens ostra sida, omkring theaterhuset. Nedan-

tore slottet fanns en stor grop, som nu ar igenfylld; afven

derstades gjordes for ett par ar sedan en liten anlaggning,
som star i forening med en skuggig lund. Nastan hela stora

slottsberget, sorn bestar endast af skarpt grus, ar planteradt
med unga trad, foretradesvis af lonn, och trifvas de har

ganska val till mangens forvaning. Den forr sa nakna slotts-

vallen blir med tiden kladd i en skogsdunge.
De vackra boktrad, som finnas i Akademiens botaniska

tradgard, hafva gifvit anledning att i ar utplantera 1,500

unga boktrad i Upsala parkanlaggningar. Hittills besta alia

planteringar foretradesvis af Lonn, Aim, Ask, Bjork, Asp,
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Lind, Larktrad, Eonn och Al; man behofver icke heller

manga tradslag for att gora skuggigt och vackert. Fb'rsok

med omtaliga arter bora ej hit och aro foga tacksamma.

Redan den annars mycket omtyckta pyramidpoppeln tyckes
har ha sin grans; bar finnas val annu atskilliga vackra exem-

plar, men endast i skyddade lagen; under kalla ar do dessa

trad af vinterkolden.

Jag namnde bland anlaggningar och planteringar icke

det allmant kanda 0dinslund, bestaende af 4 tradrader

eller 3 alleer. Denna var under flera ar den enda plante-

ring Upsala egde, och var den da annu af hogre varde for

staden an numera.

Har har konung Carl Johan latit, i Svenska folkets

namn, uppresa en obelisk till Gustaf Adolf den Stores minne;
har forsamla sig annu studenterna vid hogtidliga tillfallen,

t. ex. Gustaf Adolfs dodsdag; och Odinslund horer annu till

stadens mest omtyckta promenadplatser.
En Professor och Domprost, Lastbom, har planterat

dessa trad, och kallades anlaggningen pa spe Lastboms opera
omnia)) (samtlige arbeten); men dylika opera aro icke att

forakta och kunna uppvaga mangen lunta, som af ingen
lases.

Eesande, som besokt Upsala, hafva yttrat, att de icke

iunnit nagon stad, som i forhallande till folkmangden eger
sa storartade planteringar. Men dessa behofvas har ocksa

och borde annu ytterligare utgrenas till landsbygden; atmin-

stone borde sadana sterila platser, som icke duga till nagon-

ting annat, planteras med trad. Detta skulle, utom den

stora nytta det kunde medfora genom virke, vedbrand o. d.,

afven betydligt bidraga till klimatets forbattring.

4) Upsala Lans Tradskolor.

For att afven, som har ofvan yttrades, utgrena trad-

planteringen till landsbygden, och for att sprida tradgards-
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odlingens nytta och trefnad afven omkring den fattiga landt-

mannens stuga, paborjades bar ar 1855 en Tradskola, uti

hvilken foretradesvis frukttrad, barbuskar och andra nyttiga
viixter uppdragas. Till denna tradskola bar man anslagit

fyra tunnland jord, belagna soder om Botaniska Tradgarden.
Hans Maj:t Konungen bar forlidet ar nadigast anvisat 3,000
R:dr B:ko for att bestrida arbetskostnader och inkop aftracl,

baskar och vildstamraar under de forsta aren, tilldess trad-

skolan kan underhallas genom forsaljning ur densamma; hvad

da aterstar af dess alster, skall gratis fordelas till folkskole-

larare och obemedlade pa landet. Onskligt vore likval, ora

atrainstone de forsta tio arens statsanslag kunde fas till

tradskolans underhall, pa det sa snart som mojligt det vackra

andamal matte kunna uppnas, som asyftades med dess an-

laggande. Hvad som bestamdt kommer att verka fordelak-

tigt hartill ar, att, enligt Konungens nadiga proposition, uti

denna tradskola de har befintliga folkskolelarare-eleverna skola

undervisas i frukt- och parktrads, barbuskars och andra nyt-

tiga vaxters uppdragning och vard, frukttradsforadling, be-

handling af hackar o. s. v. }
for att sedermera haruti kunna

undervisa ungdomen. Det ar att hoppas, att de upplystare
bland dem snart icke mer skola finna sig besvarade af att

handtera afven spade och kratta, att de skola lara sig be-

gripa och vardera arbetets ara, i synnerhet om arbetet lan-

der, sasom i narvarande fall, till allmanhetens val.

Inalles aro planterade i tradskolan 56 st. adla frukt-

trad och nara 300 barbuskar som moderstammar samt 24,000
vildstammar till foradling (en del deraf ar redan foradlad

under loppet af aret), forutom en mangd andra nyttiga trad,

buskar och vaxtslag, och kan detta berattiga till framtida

hopp. Tradskolan star under ofverinseende af Upsala Lans

nitiska Hushallningssallskap.

Upsala 1856. DANIEL MULLER.
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Den tysta kraften.

Poem of F. Iledbzrg.

En klippa reste, stolt och hog,
Mot himmelen sin topp.
Ifran dess branter 6'rnen flog

Med mod mot solen opp.
Och stolt hon stod i dagens skea

Och tyckte sig i prakt alien;

Fann intet uppa jordens rund

Sa fast som hennes egen grund.

Med hogmod sade hon till sig:

Fritt himlens askor ma

Omkring min hjessa samla sig

For att mig nedersla;

Fritt rase stormens vilda hot,

Mitt nakna brost tar den emot,
Och utan verkan studsar den

Yingbruten fran min barm igen!

Sa skall jag sta mang tusen ar

Och lyfta hjessans topp
I som mar, vinter, host och var

Mot himlahvalfvet opp.
Och slagten skada, omkansfull

Nedsjunka uti glomskans mall,

Och trona uppa griften se'n,

En jiitteformad bautasten.

En liten blygsam kalla flot

Vid klippans fasta fot

Sa stilla utur jordens skot

Och horde hennes hot.

Men intet tal den kalian holl,

Dess droppe bara foil och foil

Ihardig, tyst, af ingen hord,

Hon sadde fro till valdig skord.

Ej nagou bradska hade hon,
Och hvav minut blott s^g,
Hur droppen foil med sakta ton

Och med ihardig hag.
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Men hur den foil och hur den klang,
Ett styeke efter annat sprang
Ur klippans fasta hofter ner,

Och da hon yfdes icke mer!

Snart darrandc uppa sin grund
Den fasta klippau stod,

Och droppen foil fran stund till stuud

Med samma talamod. -

En morgon, nar af solens glod
Sken klippans hjessa purpurrod,
En rysning skakades hon af

Och sjo'nk rnetl dan i djupets graf.

Och klippans minne sjongs i skog
Af trast och naktergal;
Men droppen, som mot ljuset log,

Sig tyst i mullen stal,

Och obesjungen vattuade

Hon spada blomsterrotterne,

Och hvar ett hinder henne slog

For samma talamod det dog!

O tysta kraft, som utan skryt
Och buller malet nar,

En vag for ljuset magtigt bryt!

Ty om an tusen ar

Den stolta klippan trotsar dig,

Suart bojer likval hjessan sig

Och faller for din makt till slut,

Fast chord du ditt verk fort ut!

Och hvad ar verldens hela makt,

Hvad ar erofrarns narnn,

Som segrande, fran trakt till trakt,

Bars uti ryktets famn
Hvad ar nationers kampasang.

Hojd under buller, brak och bang,

Mot talamodets tysta strid

Hos liten vattendroppa blid?
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Stockholm Byggnader
*

; .

XXV. Fredrikshof.

Ehuru ingalunda gammalt, har Fredrikshof andock

imdergatt talrika omvexlingar och torde i detta hanseende

vara en bland hufvudstadens markligare byggnader. Omsom

offentlig forlustelseort, statsfangelse, tyghus, spannmalsmaga-
sin, konungaboning, sate for en enkedrottning, ar det nu

upplatet till bostad at faderneslaridets forsvarare eller, med
andra ord, forvandladt till kasern for en del af gardet, och

i samma salar, der Lovisa Ulrika saralade omkring sig eu

krets af snillen, och der Sophia Albertina holl hof, horas

nu mer sannolikt inga fina, men kanske sa mycket mer

mustiga qvickheter, och hafva gratierna blifvit eftertradda

af krigsgudens mustaschprydda soner, hvilka mythen dock

gor till de forras halfbroder pa fadernet, sa att svalget i

det hela icke bor kunna anses sa ofantligt. Samre bestam-

melse an att bebos af soldater har ett palats fatt, och vi

hafva mer an en gang sett, att en kasern aterigen blifvit

forvandlad till farstebouing. Hvem vet, om icke samma ara

vantar Fredrikshof annu en gang?
Den tomt, pa hvilken Fredrikshof ar belaget, tillhorde

fordom Stockholms Slotts L^dugard och donerades 1655 till

den arliga och konstrika byggmastareno Jean de la Vallee,

som aret derpa erholl tillstand att pa denna tomt bygga
vardshus och anstalla allehanda lustspel och tidsfordrif till

loflig recreation; icke allenast sadant, som har forut bru-

kats, sasom bollhus, klot- och trycktaffel-spel, utan ock det

han pa frammande orter hade sett eller sjelf kunde inven-

tera, samt uppratta bageri, garkok, bryggeri, vinbranning
och destillering m. m. Stallet kallades Lustdal; men det

tyckes, som skulle forlustelserna icke hafva velat komma

rigtigt i gang derstades. Egendomen gick ofver i andra

*) Forts, fr. foreg. argang af Svea.
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Lander, tillhorde en tid faltmarskalken grefve Otto Wilhelm

Konigsmark samt kallades ffd/tfgtmarfahof, men reducera-

des slutligen till kronan och lades ater under Ladugarden.
Till denna horde egendomen till 1723, da konung Fre-

drik I blef egare af densamma. Han lat bar byg'ga ett sten-

hus, anlade vackra tradgardar, kallade stallet Fredrikshof
och skankte det sedermera at presidenten Broman. Efter

dennes dod 1757 koptes Fredrikshof af riksradet, friherre

C. O. Hamilton, som der anlade ett stort orangeri. Det
vill synas som skulle banken sedan hafva innehaft egendo-
men, sannolikt som underpant for ett oguldet Ian,

ty Gustaf III kopte densamma pa banko-auktion for 120,000
daler s:mt, men afstod den mot 100,000 daler 1772, da
den inkoptes till vinterpalats at enkedrottning Lovisa Ulrika.

Man hade namligen ofverenskommit, att namnda enkedrott-

ning skulle, i stallet for Gripsholms Slott och Ladugard,
till enkesate erhalla Svartsjo Slott och Kungsgard med det

villkor, att den summa, som ansags behoflig till reparation
af Gripsholm, den utgjorde 300,000 d. s:mt skulle

anvandas till inkop och inredning af Fredrikshof sasom

vinterpalats, i stallet for de rum, drottningen innehaft pa
slottet. Nu byggdes Fredrikshofs s. k. slott under uppsigt
af Adelcrantz, men blef aldrig fardigt till mer an tva tredje-

delar, emedan hela vestra delen med dess flygel aldrig blif-

vit ens paborjad. Sadant det nu forefinnes, blef det fardigt
1 776 och hade, inkopssumman oberaknad, kostat 4 tunnor guld.

Under Lovisa Ulrikas lifstid tjenade Fredrikshof tvenne

ganger till statsfangelse. Har forvarades namligen under
1780 ars riksdag Axel v. Fersen, de Geer, Horn, Frietzsky
m. fl. och nagra ar efterat Anjalaforbundets medlemmar;
atminstone hade den division af Krigskollegium, som ran-

sakade och domde i detta mal, sitt sate pa Fredrikshof.

Efter Lovisa UJrikas dod 1782 beboddes Fredrikshof

en tid af Sophia Albertina; men sedan blef nedre vaningen
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i de kongl. rummeii forvandlad, dels till tyghus, dels till

spannrnalsmagasin. Ar 1793 flyttades arsenalcn till Fre-

drikshof, men blef 1802 ford derifran till det i.u nedrifua

orangerihuset vid Carl XIILs Torg, och slottet upplats der-

efter till kasern for Svea Lifgarde, som annu innehar detsanmia.

Svea Lifgardes-rtgimenle , hvilket egentligen kan

rakna sin forsta organisation fran Carl XI, erholl for sin

tapperhet under 1788 1790 arens krig af Gustaf II

denna benamning och utgor Svenska armeens forsta regi-

mente. Dess nummerstyrka uppgar till 820 man, befalet

oberaknadt, och det har sedan 1802 varit kaserneradt pa

Fredrikshof, der nu for regementets behof foljande byggna-
der finnas: 1) den s. k. offictr&flygeln, 2) slora kasern-

huset, som inrymmer 8 kompanier, 3) musik-kascrnen,

uppford af tra och icke tillhorande Kronan, utan forhyrd af

regimentet, 4) rustkammarhuset, 5) skolhuset, 6) vakt-

husvt och. 7) exercishuset, utom tillhorande vedbodar och

uthus. Derjemte har regimentet pa sin bekostnad anlagt

eri vacker park till hoger om gatan och vagen, som leder

fram .till Djurgardsbron.
Pa Eredrikshofs grund Jigger derjemte Lifgardets lilt

Hast Kasern, hvars tomt fordora tillhort Kungsladugarden y

sedermera utgjort den s. k. Gref Magrii Triidgard och Tor-

stensonska egendomen, men slutligen lades under Fredrikshof.

Det har uppforda kasernhuset med sina stall byggdes till

storsta delen under konung Gustaf IV Adolfs regering, ehuru

kasernens frontispice i sednare tider blifvit forsedd med
Carl XIV Johans namnchiffer. Eegimentet (fordom kalladt

Latta Dragonerna, Lifhusarerna, Lifdragonerna) hade fran

1793 sin kasern pa Kungsholmen, der Garnisonssjukhuset
nu star, men ar sedan 1811 inrymdt i den nuvarande ka-

sernen, hvilken anses som den sundaste och bast inredda af

Stockholms kasernbyggnader. Eegimeritets styrka ar 4 00 man.

Fredrikshof ar f. n. varderadt till 62,666 E:dr 32 sk. bco.
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XXVI. Allmaniia Garni sons-Sjukhiiset.

.Detta statliga palats, belaget pa Kungsbolmen, pa en

hojd nara till Malaren, samt uppfordt i ren och enkel stil,

torde i afseende pa lage, utrymme, inreduing och afven i

atskilliga andra punkter intaga framsta rummet bland lik-

nande inrattningar inom riket. Byggnaden har en langd af

240 fot och omgifves med en prydlig, tradplanterad gards-

plan, passande till proraenadplats at konvalescenter. A denna

plan ligga 5 aldre byggnader, som tillhora sjukhuset och

innehalla matinrattning, tvattanstalt, bostallsrurn, magasiner,
konvalescentrum o. s. v. Sjelfva hufvudbyggnadens framre

fa^ad prydes med ett midtparti af 6 kolonner. hvilka upp-
bara ett hogt bjelkverk och derpa ett lagt roste med in-

skriften: Uppfordt under Carl XIV Johans RegeringslitL
A husets baksida finnes en trappbyggnad och vid hvardera

af byggnadens gaflar korta flyglar, som sammanhanga med

hufvudbyggnaden och derifran springa ut i norr och soder.

Byggnaden innehaller i kallarvaningen 24 rum och 7 kallrar,

i forsta vaningen 12 rum, i den andra, utom den s. k. kyrko-

salen, 10 rum, och i den tredje eller halfvaningen, 12 rum.

Antalet af sjukrum utgor inalles 34, och i dessa kunria anda

till 600 patienter vardas, ehuru 430 ar det antal, som inrym-
mes efter mer vidstrackt placering. Om man inberaknar de

sjukrum, som befinnas i de till inrattningen horande bygg-
naderna (en af dessa ar belagen i Carthago-backe), sa kunna

anda till 740 sjuka der inrymmas. Fran gatan af-

skiljes byggnadens gard genom ett pa grastensfot uppfordfc
vackert jernstaket, som fullbordades 1837.

Allmanna inseendet och kontrollen ofver garnisonssjuk-
huset tillhor ofverkommendanten i Stockholm, hvilken likval

icke omedelbart deltager i sjukhusets styrelse. Denna be-

sorjes deremot af en Direklion, bestaende af Ofverfalt-laka-

ren for Stockholms garnison, en civil- och 4 militar-leda-

moter, af hvilka en turvis tjenstgor som jourhafuande ma-
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/or, deri bitradd af en subaltern-officer af samma regemente,
som ban sjelf tillhor. Medicinalstaten utgores af ofver-

faltldkaren, 2 sjukhusl'dkare och 8 underlaka re samt en

apothekare; den forstnaninde ar chef for sjukhusets admi-

nistration. Qfriga tjeusteman aro en sjukhus-kommissarie
och kassor, bitradd af en sjukhusskrifvare, en sckreterare

cch en kamrerare, hvilka befattningar dock komma att in-

dragas. Polisen iriom sjukhuset besorjes af en i egenskap af

gevaldiger kommenderad underofficer, och en annan militar

af samma grad bestrider under benamningen jourhafvande
underofficer sjukhuskommissarien nied kontrollering af pro-

viant-utdelning o. s. v. Ofverfaltlakaren och komrnissarien

hafva bostallsvaningar inom huset, de ofriga tjenstemannen
blott inqvartering. Sjukhusets forvaltningskostnader uppga
till vid pass 36,650 rdr arligen, och aritalet af vid inratt-

ningen vardrde patienter har pa de sednare aren omvexlat

mellan 1600 2000. Till kostnadsfri sjukvard aro endast

gemenskap och korporaler af hufvudstadens garnison och

fyrverkarkorpsen berattigade; for Flottans och annat man-

skap betalas 24 sk. bco, for underofficerare af garnison 16 sk.

och for officerare af garnison eller afarmeen, afvensom for dem,
hvilka begagna Mariebergs Laroverk, 32 sk. b:co om dagen.

Innan Garnisonssjuk huset uppfordes, vardades det sjuka

gnrnisonsmariskapet i shin hem eller i de spridda kom-

pani-kasernerna ;
men kronan bestred icke mer an 1 6 sk. om

aret i sjukvard for hvarje karl, och man torde redan deraf

tillrackligt irise, huru bristfallig denna vard mast vara. Re-

dan 1746 yrkade archiater Back, Linnes van, pa nodvandig-
heten af ett garnisorishospital, assessor Odhelius upprepade
detsamma 30 ar sednare, likasom Schulzenheim annti ar

1779 titan n;igon pafoljd ; forst den ohyggliga landtvarns-

sjukan> fonnadde vederborande att taga denna fraga i all-

varligt begrundande, och 1809 ars stander togo initiativet

till upprk'ttandet af sa val Garnisonssjukhuset som det se-

Svea. 1858. 10
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dermera till hog grad utbildade Carolinska Inslilutet der-

med, att de begarde inrattandet af ett lasarett for garniso-
nen och af en undervisningsanstalt for militar-lakare. Den
24: Maj 1810 nedsattes en kommittee, som skulle afgifva
betankande harofver. Foljden blef, att forsta grundcn lades

till de begge ofvannarnuda inrattningarne, och det forsta

provisoriska militarsjukhuset orn 70 sangar inrattades p
wClas pa H6rnet, der Andra Lifgardet hade ett sarskildt

sjukhus. I August! 1811 anbefallde Kgl. M:jt, att Latta

Dragonernas (nuniera Lifgardet till Hast) kasern a Kungs-
holmen skulle upplatas och inredas till sjukhus for Stock-

holms garnison. Till inredningen anslogo Standerna 8000
E:dr b:co, och sjukhuset oppnades d, 24 Dec. s. a. Dess stat

upptog 31,319 E:dr (Garnisonssjukhusets narvarande stat

uppgar till 35,277 E:dr b:co). Detta sjukhus var forlagdt
uti icke mindre an 6 sarskilda byggnader, af hvilka 4 lago

pa den s. k. inre och en pa den yttre sjukhusgarden, me-
dan den sjette lag pa en siirskild tomt vid Carthago-backe
och var fran sjukhuset skiljd genora oppen gata. Afven

ruramen voro olampliga, och det hela inskrankt. Med an-

ledning haraf beviljade Standerna efter aflaten proposition
vid 1812 ars riksdag, till uppforande af ett andamalsenligare

sjukhus en sumraa af 20,000 E:dr b:co arligen intill nasta

riksdag. Det mellankommande kriget foranledde da likval

hinder for anslagets anvandande, och forst d. 20 Juni 1815

lat Kgl. Maj:t nedsiitta en kommitte for den nya sjukhus-

byggnaden, hvilken forlades till platsen efter den ofvan-

namnda Dragonkasernen, der, efter ritning af hof-architekten

Gjorwell, det nya Garnisonssjukhuset skulle uppforas. Grund-

stenen till detta lades d. 1 Maj 1817, och sedan nagra

forandringar i planen vidtagits stod det med koppar tackta

huset iindtligen fardigt nagot ofver 17 ar derefter den 30

Sept. 1334. Hela byggnadskostnaden uppgick till 352,000
E:dr B:co.
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Dodsruiior.

Det finnes ett rum der soviet af dagens strider icke

storer den eviga tystnaden, der jordens valdigaste kam-

par stracka vapen for en besegrare, mot hvilken allt motstand

ar forgiifves,
-- ett rum dit afundens pilar ej na, vid hvars

troskel sjelfva lattsinnigheten blir eftertanksam och antago-
nisinen gjuter tarar. Detta rum ar de dodas boningar.

Jacob August yon llartmansdorff,

fodd 179^, borjar serien af de

landsman, som nedstigit dit, se-

dan vi forlidet ar tillsloto de ha-

dangangnes grifthvalf. Det var

en man, lugn, nara nog kail, af

sallsynt moralisk kraft, outtrottlig

i 'verksamhet, okuflig i menings-

fejderna, hallsstarrig i asigter,

omutlig i deras forfaktande, lika

regelbunden, snorrat och torr i

tankegang och konklusioner som

handlings- och lefnadssatt. Ingen

poetisk flagt, ingen gnista af fantasi, ingen blixt af snille i

hans framstallningar: enfbrmiga, klara och logiska, floto de

fran bans liippar eller ur hans penria med ett sammanhang
och i sa fullandade perioder, att de utan forandring voro

{'itllmogria fur pressen i det ogonblick de uttalades eller ut-

J. A. v. Haitmansdoiff.
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kastades pa papperet. Han var afgjord van af makten, fran

(less hogsta uppenbarelse i samhallenas hierarki anda ned till

myndigheternas lagsta trappsteg, men afsvuren fiende till de-

spotism och godtycklighet, emedan for dessa ej kan regle-

menteras. Allvarlig, punktlig och nitisk i allt hvad ban fo-

retog, och med en arbetsdrift, som erinrade om embetsman-

nayrkets gyldene dagar, behandlade han ej ens nojet som
lek och systematiserade anda till sitt livardagslif.

Efter exemplariskt anvand larotid, bade i skolan och

vid nniversitetet, intradde han, blott sjutton ar gamma), i

statens tjenst. Statshvalfningen 1809 var nyss fullbordad;

dess forsta efterstrafvade resultat var slut pa det olyckliga

kriget, och med Danmark beramades en fredskongress i

Jdnkb'ping. Till Plenipontentiar a sveriska sidari utsags En-

voyen Adlerberg. Hos honom anmalte sig von Hartmans-

dorff for att erhalla plats vid beskickningens kansli ; da lik-

val hvarken i hans utseende eller maner fanns nagot som
talade till hans fordel, blef svaret pa hans begaran ett hofligt

nej. Men Hartmansdorff, ehuru yngling, lat ej det forsta

afslaget afskracka sig. Han visste att Adlerberg hade i

landsorten en slagting och van, som af honom hogt varcle-

rades. Hos denne skaffade sig den unge supplikanten in-

steg, fick hans forord och blef antagen till kanslist vid

svenska beskickningen i Jonkoping.
Naturen hade redan i von Hartmansdorffs anlete ut-

preglat karakteren af den konservatism, for hvilken han ihar-

digt kampade hela lifvet igenom. Sadan man sag honom
i Stockholm sexti ar gammal, sadan i det uarmaste sag

han ut i Jonkoping vid 18 ars alder. Han kunde ej i sitt

yttre blifva ratt alderstigen, just derfore att han i detta af-

seende aldrig varit ratt ung: han tycktes vara fodd mumi-

h'erad. v. Hartmansdorff dansade pa en bal med samma be-

tanksamma uppsyn, som han holl ett tal pa riddarhuset, och

skydde drufvan af bade smak och foresats. Den absoluta
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iwkterhetsregim ban underkastade sig sjelf, bidrog icke osanno-

likt att forkorta lians lefnadsdagar, och den absoluta nyk-

terhetsregim, ban mecl vald ville patvinga pressen, kostade

medborgeiiigt blod. Doktrinaren Guizots jernharda envishet

1848 framkallade Februari-revolutionen i Paris. Det var

icke doktrinaren von Hartmansdorffs fel elJer fortjenst

hum man behagar valja uttrycket att icke bans jern-
harda envishet forvandlade 1838 ars handelser i Stockholm
till en revolution, pa hvars utbrott man till ocb med redan

syntes vara berecld i landsorten.

Under falttaget 1813 1814 atfoljde ban Grefve af

Wetterstedt och foredrog Pomerska arenden och militara be*

fordringsmal bos kronprinsen i dess hogqvarter. v. Hart-

mansdorff var
<|a

Protokolls-Sekreterare. Afven bos den kom-

mission, som med Storthinget afhandlade vilkoren for For-

eningen, var ban anstalld som kanslist, ocb blef tva ar der-

efter sekreterare bos riks-statballaren. Nar ban med kansli-

rads titel atervande till faderneslandet och vid 1823 ars

riksdag borjade sin markliga riksdao-sbana, lago Norrige ocb

dess forballanden ouppborligt v. Hartmansdorff pa tungan,
anda derban att det vackte loje, sa att det, smaskrattande,
bviskades pa bankarna i riddarhussalen hvarje gang ban an-

inalte sig att tala: Nu fa vi bora nagot om Norrige igen.w
Delta fortgick till dess forsta Justitie-ombudsmansvalet fore-

lupit; och da ban fran den stunden tycktes bafva rent af

glomt att ett Norrige finnes, drog man deraf den slutsats,

att de foregaende hanvisningarne till unionsstaten begagnats
blott som en utvag att adraga sig nppmarksainhet ocb vinna

anhangare vid namnde val. Sedermera upptradde von Hart-

mansdorfT i liberal! aristokratisk anda, och just derigenom
grundlade ban sitt mer och mer vaxande inflytande pa rid-

darbuset, der ban smaningom blef particbefl Dertill bidrog
uti icke ringa man ett kotteri, som ursprungligen bvarken

hade med politik eller riksdagstorhandlingar att skaflfa: G6-
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tbiska F6rbundet, af livilket v. Hartmansdorff var medlem,
under det inom delta samfund antagna nainnet Harald.

Tatt till honom sloto sig pa riddarhuset forbundsbroderne

Lagerhjelm, Strale, Raaf, af Tannstrom, Lefre"n, Adlerbeth,

Hammarhjelm, Heijkenskokl (Ludvig Detlof) samt, med na-

gou nyansering, broderne Spens m. fl., och denna krets vid-

gade sig mer och mer. Deras grundasigt var historisk-fo-

sterlandsk, ovedersagligen riktig och statsklok nar den

vid tillampningen i det offentliga lifvet modifieras i ofverens-

stammelse med dettas stigande utveckJing, men hiuderlig for

denna och foljaktligen skadlig om den stereotyperas.

Nar vi bland de sa kallade Gotherne namnt Kanslira-

det af Tannstrom, davarande Kronprinsens f. d. informator,

ar i och med detsamma antydt, att bade de och deras straf-

vanden stodo under denne Furstes synnerliga hagn. Ocksa

voro mellan honom och von Hartmansdorff sympnthierna och

iortroligheten ganska lange bade lifliga och omsesidiga.

Af sitt stand erholl v. Hartmansdorff alia de prof pa

akfnirg ochfortroende, som Adeln agde meddela.

Han insattes till Fullmaktig forst i Eiksgnldskontoret

och sedermera i Banken, samt antogs till Eiddarhuskarare-

rare, hvilken befattning syntes erikom skapad for hans stranga

redlighet och exemplariska ordningssinne. Derifran kallades

han 1831 till Stats-sekieterare for ecklesiastika arenden.

Carl Joban hade smaningom aterkommit Iran sin obenagen-
het mot v. Hartrnausdorffs mindre iutagande utseende och

vasende och y tirade med ironiskt valbebfig: han ar mera

rojalist an jag sjelf.

(Vi tillata oss inom parentbes niimna en i omvand s
ty fi-

ning till oss personligen stalld apostrof Iran samma hoga

lappar: Jag ar mera republikan an ni.)

Konungens stigande bevagenhet, uttryckt i uppdraget
att forvalta Hofkanslersembetet, var niira att bereda icke blott
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v. Hartmansdorffs fall, men afven att i detta draga med sig

persoiiligheter af helt annan vigt.

Fran den stund ban fick insteg i den hogre forvaltniH-

gen nyanserades markbart bans asigter: icke sa att forsta,

som skulle den konservativa grundtonen forsvunnit, men den

forut obemangda aristokratiska fargen ofvergick mer och mer

bjert i byrakratisk skiftning. Vppratthallandet af Adelns an-

seende, som ursprungligen legat honom foretradesvis om
hjertat, blef nu underordnadt bans nit for embetsmannamyn-
.dighetens interessen, och denfta halloing iakttog ban seder-

mera fortfarande till lifvets grans.
Allestades Cram boll ban saledes majestatets helgd som

ett medusoehufvud mot irikast som gallde Konangens radgif-

vare, och i sin egenskap af t. f. Hofkansler foretog ban,

medelst idkeliga atal och tidningsindragningar, ett korstag
mot den nagelfarande pressen. Tryckfrihetskriget mellan

makten och iiitelligensen rackte fran forsta dagen v. Hart-

inansdorff fick sin band om uppsigten ofver den offentliga

yttranderatten i borjan af Mars 1838, till den sista, d. 2 No-
vember samma ar, da sedan det arets ryktbara handelser

mellankommit ~ ban aflagsnades fran Hofkanslersbefattnin-

gen ocb skickades som t. f. Landsbofding till Kalmar. Det

skedde pa foranstaltande af Kronprinsen, bvilken befarade

vador for dynasti och thron af den forbittrade sinnesstam-

ning, som v. Hartmansdorffs pressforfoljelser framkallade of-

ver allt i landet.

Till President i Kammar-ratten utnamndes ban 1841,
ocb for bans noggrannhet och granskningsnit var ban nu

flyttad till en plats, som anstod bans lynne och fallenhet.

Detta blef bans sista befordran, afvensom den redan 1836

erhallna Nordstjerne-krarhanen det sista offentliga vedermale

ban atnjot af Kongl. nad. Af konung Oscar bugnades ban

aldrig med nagot yttre tecken af bevagenbet eller bagkomst
i sa vasendtlig man hade omstandigheterna forandrat sig!
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Dcrtill aro likval orsakerna icke alldeles oforklarliga :

minuet af den fara, hvaruti vori Hartmansdorff inledde re-

geringen 1838: bans 6'ppna motsttind till den liberalt re-

formerande riktuingen af styrelse-systemet de forsta aren ef-

ter Oscars uppstigande pa thronen: skyggheten for den ko-

lossala impopularitet, hvanned v. Hartmansdorff var belastad,

och som under folkrorelserna vid tvanne sarskilda tidpunkter

(1838 oeli 1848)hotat anda till bans lif ocb nodgat honom
att fly ur sin boning: bans absoluta otillganglighet for hvarje
tanka pa en genom abdikation forandrad de gamla sakernas

stallning, forran naturens ordning sjelfmant astadkommit en

ivy: ocb andtligen Tannstroms franfalle innan Carl Jobans

dod, bvarigenom den fortroligaste foreningslanken brast;

allt detta bidrog att svalka na'dens varma vid den nya so-

lens uppgang.
Fran det 6'gonblick liberala reformer blefvo ord ocb

losen pa bogsta ort, var Presidenten von Hartmansdorff sjelf-

skrifven chef ocb ledare for den konservativa majoriteten pa

riddarbuset, ocb bade kanske forblifvit det till sin dod, om
ban ej genom sitt 1851, oaktadt sina narmare vanners bland

Adeln afstyrkande, af trycket utgifna F6rslag till svenska

i'olkrepresentationens ombildriingo, med beradt mod stott det

rent aristokratiska elementet for bufvudet. Med bans afgo-

rande inflytande pa riddarbuset var det i ocb med detsamma

slut, ocb den yngre generationen af Adelns representanter
de sa kallade junkrarne vande honom ryggen. Man

bar sedermera bos rikets forsta stand saknat den ballning

och sammanbang, som icke kunde frarikannas det konserva-

tiva partiet under v. Hartmansdorffs erfarna ledning. Annu
bar ingen visat sig vuxen att fatta de tomrnar, som rycktes
ur bans starka band ocb detta galler bade om konser-

vative ocb liberale; ty afven den sednare hjorden ar i mist-

ning af herde.
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Pressen hade ej nagonsin haft nagon mera hatsk forfol-

jare an von Hartmansdorff, och hade sedermera ingen sora

mera ofortrutet an han begagnade den till medel for sina

planer och asigter. Oberaknadt afhandlingar i tidskriften

Svea, skref han uppsatscr i tidriingarna Svenska Biet, Mor-

gonen, men framfor allt i Svenska Tidningen, som utgjorde
det egentligen previlegierade faltet for hans publicistiska

idrotter de sista aren af hans lefnad. Ofveranstrangande ar-

bete i och utom tjensten uti hvilken han ur flera syn-

pnnkter kan aberopas som ett monster och omattlig rnatt-

lighet i lefnadssatt utmerglade hans kropp och adrog honom
en sjuklighet, hvilken han forgafves sokte bota genom brunns-

kurer in- och utrikes. Efter en sadan aterkom han till fa-

derneslandet 1856 endast for att intaga dodsbadden. Men
annu frari denna foljde hans tankar, som intill det yttersta

ogonblicket bibehollo hela deras spiiristighet, Sveriges all-

manna angelagenheter. och under en bon for fosterlandet

slocknade hans verksamma lif den 21 December 1856.

August von Hartmansdorff ar ett af de namn, &om,
med sina dagrar och skuggor, tillhor icke blott svenska rid-

darhusets, men afven vart lands historia.

Johan Aiiders Bjorck.

Utan ansprak att i hafderna intaga en plats, saknade

likv.al Lagmannen Johan Anders Bjorck icke den att lange

ihagkommas i en vidstrackt krets af glada och tillgifna van-

ner. Fodd 1789, gick han, efter slutad larokurs, med jemna
steg inom hufvudstadens verk, fran underordnade befattningar
till Handels- och Ekonomie-Borgmastare. Lagmanstiteln,
hvarmed han som Eadman hugnades, Nordstjernans lilla kors

och uppdraget, ehuru af kort varaktighet, att forvalta Un-
derstathallare-embetet i hufvudstaden, bevittnade och belo-

nade hans embetsmannafortjenster.
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Tonkonsten agde i honom en varrn van och befordrare.

Han var en af Harinoniska Sallskapets stiftare och styres-
man och inkallades till ledamot af Musikaliska Akademien.
Storkansler i det rauntra och talrika Gillet Par Bricoll, som
nied musik och sang forskonar sina bachanaliska tidsfordrif,

firades der efter hans franfalie en sorgefest, som visade huru

djupt broderna kande derma forlust, och huru vardig han
varit att innehafva eri af det lysande Sallskapets heders-

poster.

Anton Gabriel Gyldeustolpe.

Lika seg i konservativa asigter sora von Hartmansdorff,

lika nitisk i deras forfaktande, bemodade sig dock Grefve

Anton Gabriel Gyldenstolpe (fodd 1801) foga om att inympa
dem pa aiidra, annu miridre sokte han varfva anhangare for

att spela rollen af partichef. Han var i allt en man for sig,

klippi'ast i sin ofvertygelse, den han forsvarade med oppet
vizir hvarhelst och mot hvem som heist, obekymrad om den

misshagade Furstar eller det radande tankesattet. Sedan

han flera ar varit tjenstgorande kammarlierre hos Kroijpriri-

sen Oscar och tjenstforrattande chef for artilleri-staben, fran-

sade han sig deu forgyllda nyckeln da makten ville inverka

pa hans handlingssatt som riksdagsman, och sag sig, utan

kiagan och knot, men med bevarad sjelfstiindighet utesluten

fran utrnarkelsen att blifva Kabinetts-kammarherre hos Oscar,

vorden koiiung, samt en yngre officer foredragas till stabs-

chefsbefattningcn, under det han sjelf tradde tillbaka till ar-

tilleri-stabsofficer, bland hvilka han var den framste. Denna

i vara dagar icke alldeles variliga pa en gang standaktighet
och resignation tillskyndade honom allma'n aktning och adelns

tortroende att vara ordtorande i Bankens ofverstyrelse, hvil-

ket uppdrag han innehade annu vid sin dod.
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Grefve Gylderistolpe egnade sig icke uteslntande at ar-

tillerivapnet och riksdagsmanna-varf: lian hade sinne for det

skona i alia dess former och saledes afven i litteraturen och

tid ofrig att som dillettant idka vitterhet. P.' kongl. theatern

liar man sett uppforaa af honom ofversatta piecer och i dem
sett upptrada sin tids mest tjusande konstnarinria. Den

hyllning han i lif'vet gaf hennes skonhet och talang, omfat-

tade, efter hennes alltfor tidiga dod i frammande land, icke

blott hennes minne, titan tillika utredningen och varden om
hennes bo, till gagn for det lefvande bevis hon efterlemnat

af mensklig svaghet.

Carl Fredrik Coyct,

I ordet lyckosam innefattas det horoskop, som 6'det

stallde for Carl Fredrik Coyet, da i honom lifvets gnista

tandes 1768. Framgangar och utmarkelser pa krigare- och

ernbets-banan, utan afnnd och klander, likasom utan bragder
och snille: en lefnadsalder, langre an de flestes, med oafbru-

ten stark helsa samt oforminskade kropps- och sjalsformo-

genheter, och nastan utan bekymmer och med fa svidande

sorger : en sinneskold, mot hvilken de i alia fall forgafves
skulle hafva hviissat sina pilar: hvad storre lycka kan

falla pa en vanlig menniskas lott? Till denna lycka ma af-

ven raknas ett sardeles fordelaktigt yttre; ty jnst detta grund-
lade och fortskyndade- hans framgangar. De skona och un-

der Gustaf IILs tidehvarf inflytelserika Grefvinnorna Lowen-

hjelm och Hopken funno mycket behag i den vackre yng-

lingen, och monarken sjelf i'ann att foresprakerskorna ej 6f-

verdrifvit berommet for deras unge klient. En i den ti-

dens mysterier invigd person visste att beratta, huruledes

Coyets forhallancle under Finska kriget 1788 1790 varit

miudre personligen tappert an forsigtigt, ehuru han slutligen
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blef fangen och att ban for det forsta aretecknet pa sitt brost huf-

vudsakligen hade att tacka namnde grefvinnors entragna forord.

Med jemnt och allvarligt lynne forenade Covet redbart

uppforande; aktningsvard i sitt enskildta lif, god kamrat och

nktad forman. Fastan tillika med sjotjensten anstalld vid

hofvet, stadnade han der vid Forste-kamraaijunkare-grade.u,
under det han vid flottan fortgick till hogsta chefsplatsen,
blef ContreAmiral 1815. vice Amiral 1827 och Amiral 1849.

Sexti ar forut hade han blifvit riddare af Svardsorden, fick

gula bandet 1821, krachan 1833 och bla bandet 1853.

Pa riddarhuset forblef han tyst ahorare till meningsstriderna,
men figurerade bestandigt pa ministerens vallistor till Naran-

der och forstarkta Utskott. Okonstlad, men stel i sitt va-

sende och foga meddelsam, om icke uti fortroligarc kretsar.

hade han en viss fornam hallning, som ej ilia anstod den

lioga aldern och de hoga samhallsvardigheterna.
Den forsta vackelsen om alia jordiska formaners for-

ganglighet gaf honora, efter 40-arigt lyckligt aktenskap, hans

makas dod 1838, och vid 86 ars alder ledsagade han till

grafven sin enda son, som i flera afseenden utgjorde hans

andra jag, och i hvilken han icke utan anleclriing hoppacles
h'nna sina egna framgangar i lifvet fornyade, heist sonen re-

dan vid sin tidiga dod hunnit kommendor-kaptensgraden.
Men afven detta harda slag uthardade den aldrige fadren,

och bar sitt hufvud sedermera lika hogt som tillforene. Det

var forst nar han intriidt i det 89:de lefnadsaret, som

dodsengeln tradde ofver hans egen troskel, men utan sina

vanliga forelopare : plagor och haftiga sjukdomar. Med sta-

dig hand skref han sjelf nagra dagar forut till en person,
hos hvilken han ausag sig sta i forbinclelse, ett bjuclnings-

bref att bivista firandet af hans 88:de fodelsedag och

denna foregick blott ett par veckor den sista dagen i hans

lefnad (den 2? Januari 1857).
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Jcauctte Stjcrnstronij fodd dranberg.

Den gren af vart lands Htteratur, som kan sagas annu

ligga i sin linda, ar den dramatiska. Manga hafva viil for-

sokt sig i detta slags forfattarskap, men fa hafva deruti lyc-

kats, och bland dessa fa ar, atminstone relatift, Fru Stjern-

strom en af de utmarktaste. lion uppfattade klart och traf-

fande de karakteristiska dragen hos de foremal hon fram-

stallde pa scenen, atergaf dem igeiikanligt och hade i sin

makt samtalsspraket, at hvilket hon forstod gifva ledighet

och lif. Henries tidigt i denna riktning utvecklade anlag lof-

vade i fraratiden rika och full/nogna skordar, nar med den

sallsynta latthet att utkasta planer och att med behag dia-

logisera, som naturen henne sa frikostigt forlanat, hon hun-

nit forvarfva den stranga sjelfkritik, som blir iVukteri af lange

fortsatta iakttagelser, och som utgor det akta masterskapets

pregel. Nastan slosaktigt strodde hon omkring sig en myc-
kenhet dramatiska produkter, dem hon dels forfattat, delSj

bearbetat, och af hvilka flera, hemtade ur alhnanna lifvet,

eller af tillamplighet pa dagens tilldragelser, va'ckt icke obe-

tydligt intresse och varit sedda med noje och bifall. Men
ofver de stora fb'rhoppningar, till hvilka en sa lysande borjan

berattigade, drog veristerhandta doden allt for hastigt ett

streck. Fru Stjernstrom, fodd 1825, hann icke upplefva 32

sorarar, och fick knapt tre ar, i ett lyckligt aktenskap med
den utmarkte skadespelaren och theaterdirektoren Stjernstrom.

forljufva hans lefnad, samt bade med rad och dad under-

stodja den seen, hvars ledning han ofvertagit. Ty i hennes

hufvud fanns rum icke blott for dramatiken ;
det omfattacle

tillika affarslifvet, och hon hade for det praktiska deraf lika

mycket forstand som fantasi i sina dramatiska skapelser.

De theaterstycken, som under Fru Stjernstroms namn

gatt ofver tiljorna, sades vara till storsta delen en produkt
af samarbete mellan henne och en efterlefvande ogift svster.
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Lcingt ifrfm att forringa nagonderas fortjenst, berattigar delta

tvertom begge till gemensamma loford for en harmoni i ar-

betssatt, till hvilken det var tvanrie systersjalar vardigt, att

hos oss lerana en pa lyckade foljder sa fruktsatn och vacker

foresyn.

Fredrik Boye.

En angenam hagkomst fran det land, som utgjorde si-

sta qvarlefvan af Sveriges lysande tidebvarf, ocb som for oss

gick forloradt vid gryningen af det narvarande, da man

slappte kottstycket i soder for att lopa efter skuggan i ve-

ster foddes Friherre Fredrik Boye i Stralsund 1773. Ef-

ter der erhallen uppfostran borjade ban i moderlandet sin

militara tjenstgoring vid Westgotha kavalleri, men lemnade

denna bana med Ofverste-Lojtnantsgrad 1820. Alskad bland

kamrater for sin adla vanfasta karakter ocb sitt exemplari-
ska uppforande, var ban icke mindre efterlangtad ocb efter-

sokt i sallskapskretsarne, der bans blida lyrine, gladtiga ocb

lediga umgangeston ocb en satir, som lifvade utan att sara,

spridde trefnad ocb munterhet. Foregangen af ett sadarit

rykte, kallades ban till tjenstgorande kammarberre bos Drott-

ning Hedvig Elisabeth Cbarlotta, en Furstinna, som fram-

fb'r allt alskade otvunget umgange, fria ocb qvicka samtal.

och som forstod att uppskatta sallskapstalanger. For ett sa-

da/it bof, fran bvilket lismeri var bannlyst och ranker blif-

vit gagnlosa, var Fredrik Boye skapad. An var det med
tacka alster af sin pensel ban beredde uppmarksambeten
stoff, an muntrade ban den fortroliga aftoncirkeln med sina

skalmska visor den om Magnetismen, t. ex.; och den

djupt rnelodiosa: Jag dromde att jag benne sag, som man
bort bora grefvinnan Mathilda Montgorameri sjunga, for att

erfara bela kompositionens tjusningskraft ocb merandels

voro bade ord ocb musik bans verk. I sinnrika pahitt for

att lifva och roa var ban outtomlig.
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Med Drottningens dod 1818 upphorde Baron Boyes

uppvaktning vid hofvet. De talanger, som dittills varit for-

behallna at hofkretsens tidsfordrif, egnade han nu at all-

manheten i sin dubbla egenskap af konstnar och litterator.

Fran och rnetl aret da Carl XIV Johan uppsteg pa thronen

intill det da ban nedsteg i grafven, utgar' Friherre Boye
alldeles ensara den bekanta manadsskriften Magazin for konst,

nyheter ocb moder, lika ornvexlande till innehallet som spridd

och omtyckt. Med undantag af en eller annan meddehid

uppsats, var for ofrigt hela texten forfattad af Boye och

plancherne efter bans urval, gjorda rned bans egen grafstic-

kel ocb etsnal, som vittnade om mastarehand.

Tillika med dessa efemera skriftstiillare-foster fastade

Boye i Svenska litteraturen sitt namn vid tvanne arbeten af

varaktigt varde: MI1are-lexiconw och Iliksdags-bistorien (med
Landtmarskalkarnes afbildningar och biografier), ifran 1627

till ocb med 1823. Afven denna sednare ar pa satt och

vis ett lexicon, ocb begge dessa arbeten kunna sa'som till-

forlitliga och upplysande kallor radfrfigas, hvar i sitt slag,

vid forekommande fall.

Men Friherre Boye inskrankte ej sin verksambet att

vara blott riksdagarnes annalist : han deltog tillika con amore
i riksdagarnes forhandlingar. Som talare var han ej ut-

markt, men bans rena ofvertygelse, bans varma fosterlands-

kanshi ech bans frisinnade asigter stamplade alia bans ytt-

randen. Till oppositioneri slot han sig oppet och obetingadt:
ministeren rynkade val panrian; men lade sig dock ej emot

bans invaljande uti Eiddarhus-Direktionen, der han fran

1823 ars riksdag bibeboll platsen intill sin dod.

I sin forsta ungdom foralskade han sig i froken Ulrika

Hjerta, jerrit tio ar aldre an han, och vid 22 ars alder gifte

ban sig med henne. Deras aktenskap, lyckligt men ofruktsamt,

rackte ofver 59 ar. Friherrinnan dog 1854, 91 ar garnmal. Han
ofverlefde henne blott tre Sr, och afled vid 84 ars alder.
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Carl Willielm Bergman.

Den ryktbarhet B. von Schinckels Minnen ur Sveriges

Nyare Historia vunnit, och det inflytande deras sjelte del

utofvat pa bade allmanhetens tankesatt och konung Oscars

politik, berattigar deras utgifvare till en allmiinnare upp-
marksamhet, pa hvilken ban icke ur nagon annan synpunkt
hvarken egt eller kunriat gora ansprak. Ty af bans lefnads-

omstandigheter ar oss ej annat eller mera bekant an hvad

bans biograf i Oresunds-Posten anfort: att Bergman foddes

1820, blef student 1842, arnade sommaren 1856 foretaga
en utrikes resa, men bann ej langre an till Helsingborg,
hvarest ljufva band fangslade bonom och der ban gifte sig

i Oktober 1856 ?amt att ban slot siria dagar vid Ramlosa

belsobrunn den 5 Julii innevarande ar. Ur bans penna
bade, under C. J. L. Aimqvists ocb Professor Bergfalks

auspicier, flutit: Den religiosa fragan och wDen sociala

f'nlganw samt en social roman, kallad Clara Wingqvist ,
in-

nan ban foretog det vigtigare, vidstracktare och tacksam-

mare arbetet, att redigera sin farbroders, Ofversten Bergman
von Schinckels samlade bandskrifter, under den ofvannamnde

titeln: Minnen ur Sveriges Nyare bistoria, bvilka aro i

bog grad interessanta ocb lasvarda, oaktadt skrifsattets brister,

oaktadt brist pa kombinationsformaga och oaktadt det bal-

tande i utgifvarens egna reflexioner.

Bergmans skaplynne och varde som menniska tecknade

vid bans graf den bekanta pseudonymen Orvar Odd med
dessa ord:

Han hade sitt dagsverk slutat;

hvar hafver sitt i deuua modornas verld.

Hans var cj langt,

men det var godt ocli arligt och utan flard.

En adel, forskande ande, som sokte friheten och fann den

i doden!
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Karl Anders af Kullberg

ar af en annan hand tecknad pa ett annat stalle i denna

kaleuder, dit vi hanvisa.

Jacob Mclas Ahlstrom

ioddes i Wisby 1805 och rojde redan som skolgosse ovan-

liga musikaliska anlag. Annu innan ban vid 1 9 ars alder

blet' student, bade ban gifvit konserter pa bade piano och

orgel. Medelloshet bindrade honora att fullborda den aka-

demiska kursen, och for sitt uppehalle, dels medfoljde ban

som orkester-anforare en kringresande theatertrupp, dels gaf
ban musikaliska lektioner i Carlskrona, der ban for nagon
tid bosatte sig. Sedan ban 1831 infor Musikaliska Akade-

mien undergatt musikdirektors-examen, blef ban foljande aret

Director Musices vid laroverket i Westerns samt orgelnist

vid domkyrkan derstacles. Dessa befattningar innebade ban

10 ar, och kallades 1842 af kapten Lindeberg till orkester-

anforare vid den af honom da skapade Mindre Tbeatern.

Ahlstrora blef tillika larare for Kongl. Theaterns elever och

musikdirektor vid Andra Lifgardet.
I arbete var ban outtrottlig och antalet af bans kom-

positioner gransade till det otroliga: ofver 100 for theatrar

i S verge, utom kanfcater, trior, qvartetter, symfonier och ou-

verturer; ,200 nya enterakts-stycken och arranger af 250

dito; saralingar af ofver 300 folkmelodier, m. ra. Och anda

fanns efter honom fullbordade verk, som icke hunnit blifva

uppforde!
Man fragar sig huru ban kunde racka till sa manga

hopade och anstrangande g6romal? Svaret lemnar bans bio-

graf och van, Blanche, med kanslans hela varma i foljande
tirad: Den som sett honom vid sitt arbetsbord langt fore

solens uppgang och langt efter dess nedgang, knappast gif-

vande sig tid att kasta i sig nagra bitar fattigmans foda,

Svea. 1858. 1 I
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den som sett eller kanner allt detta, den liar de forsta bok-

stafverna till gatan, och de sista lemnas oss af en fortidig

graf, dit ban nedgatt, utan att at sin talrika familj, maka
och 9 barn, hafva leranat annat an ett flackfritt och var-

deradt namn bade som raenniska och konstnar. Trogha,
Hksom talangen och arbetsformagan, foljde honom bekyraren
och fattigdomen hela litvet igenora. Man horde det aldrig
fran hans mun och sag det icke heller i hans oppna, for-

nqjsamma oga; men man sag det pa hans bleknande kind

och man horde det ur hans rosslande brost, war det bojde

sig ofver arbetsbordet.

Bittrare an fattigdom, umbarande och bekymmer var

for den flitige konstnaren, att veta sig arbeta blott for stun-

den, utan forhoppning att hinna till efterverlden. Det for-

drades hela Ahlstroms blida lynne, afspegladt i hans klara

anlete, och undergifvenhet for sitt ode, att icke fortvifla, da

han vemodigt, men utan knot, yttrade till Blanche: Kan-

ske, om jag ej blefve sa jagtad, att jag da skulle kunna

skrifva nagot storre och bestandande; men som jag blott

kan saga: kanske, sa nojer jag mig fullkomligt med det

lilla och efemeriska.a

Redan den stranghet, hvarmed han salunda bedomde

sina egna verk, utgor en borgen, att i honom f'anns stoff till

nagot mera storartadt och varaktigt. Om den glansande och

forvanaude ofverlagsenheten icke doftade fran hans kom posi-

tioner, voro de likva'l langt ifran att ur nagon synpunkt
kunna hanforas till dem, som skulle kunna kallas underhal-

tiga. Han forsvarade sitt rum som lycklig tonsattare afan-

dra ordningen, och mera produktif an de fleste.

Den l:ste Maj i fjol skulle han tilltrada Orgelnistbefatt-

ningen i Stora Schedevi forsamling af Dalarne; men den 14

i samma manad slacktes hans verksamma lif. Forst pa hans

dodsbadd erinrade sig Musikaliska Akademien hans fortjen-
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ster, och Ahlstrora vederfors atmiiistone den rattvisan att fa

begrafvas som ledamot af denna Akademi.

Jacob Cederstrom.

Friherre Cederstroms biografi ar ett blad i Sveriges inre

historia, sa val rorande statshvalfningen 1809, som de par-
lamentariska strider, hvilka sedermera fortgatt fran det nya,

statsskickets borjari till slutet af Carl Johans regering.

Fodd 1785, blef friherren redan som barn anstalld vid

Lifgardet till fot. Uppvaxt vid denna korps, kande ban som
sin egen hvarje utmarkelse eller skymf den vederfors, och

djupare an de fleste den, som Gustaf IV Adolf oforsigtigt,

om ocksa icke alldeles orattvist, tillfogade siria gardesrege-

menten, genom deras degradering under kriget 1808. En

ytterligare och for liela lifstiden smartsam orsak till fortry-

telse ofver kriget iick Cederstrom personligen, da ban vid

Skarbokilen, under falttaget mot Norge, mistade ena benet,

sa att ban siria aterstaende dagar nodgades vandra pa tra-

ben. Ocksa smakade ba'mden honom Ijufligt den 13 Mars

1809, ocb ban betedde sig da mot den afsatte konungen
med en rabet ocb skadefrojd, som fliickat frih. Cederstroms

minne. Med hela balsstarrigheten af sitt fasta skaplynne
slot ban sig till grundlaggarne af det nya statsskicket, isyn-
nerhet Mannerheim och Silfverstolpe, och forfaktade seder-

mera under bela sin riksdagsbana med alltid samma ifver

den uppt'attning af vart konstitLitionella lif, som gjorde sig

gallande under dettas iorsta menlosa dagar.
Senare erfarenhet bar ej foranledt oss att forandra den

teckning af friherre Cederstrom som representant pa riddar-

huset, hvilken vi gjorde, sa till sagandes under bans egna

ogon, och som saledes kan anses vara af bonom sjelf vid-

kand. Den lyder sa bar:

Det ma vara N. N. forbeballet, att tro, att yttra, att

bandla sa eller sa: se der alltid och oforandradt det svar
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han lemnade pa hvilka invektiver, hvilka personaliteter, hvilka

orimligheter som heist. Af brist pa naringsamne, nodgades
man derfore snart gifva forspket pa baten, att med honom

tvista om annat an sak, den han afhandlade i hela dess ve-

derborliga torrhet. Den enda parlamentariska krydda, som

ingick i bans regim, var citationer ur grundlagen, och man

nodgas medgifva, att bans frikostigbet harutinnan stod vid

gransen af sloseri. Ibland saknade de till och med fordelen

af apropos; iblaiid pasted en och annan, att han tolkade

grundlagen ungefar som en viss tolkar bibeln. Men han

agde en egenskap, hvilken ingen annan adagalagt i sa hog

grad som han, den, att genom sin menings klara och

oholjda uttalande genast satta ahoraren i tillfalle att be-

domma, om han hade ratt eller oratt. Hade han ratt:

ingen gjorde da battre besked for sig i skal och logik ;

hade han oratt ingen kunde da mera oforskrackt och

mindre spetsfundigt drifva en oforsvarbar sats; men den

okufliga halsstarrighet, hvarmed han i begge fallen dref sin

sats till det yttersta, ja! annu langre, om det varit mojligt,

bevisade, att hos honom var det allticl ofvertygelsen som ta-

lade. Lika litet som han inlat sig i tvister om person,

lika litet visade han ovilja mot de personer, med hvilka han

tvistat. Efter debattens slut stod man stadse med honom

pa samma fot som forut, lika nara, eller lika frammande.

Med eller mot sin vilja blir naturligtvis delta forhallande

alltid reciprokt; och han var saledes en af de fa, om icke

snarare den ende bland kanda talare, som genom striden

hvarken vann eller forlorade vanner, hvarken adrog sig fien-

der, eller drog till sig dem som forut tillafventyrs varit det.

Han var en af den nya statsforfattningens forsta och

varmaste anhangare. Han ornhufdade hennes spada dagar.

Han alskade henne sa lange bans pulsar slogo, och bans be-

stamda asigter, bans bestamdhet i deras forfaktande, origi-

naliteten af alltsammans inberaknadt, antydde, att denna
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statsfb'rfattning och det konungahus, som med henne ar in-

forlifvadt, i honom haft en man att lita pa, om det behofts.

Men forundra er icke, att ban stundom tyckte ilia om vissa

snedsprang under hennes slyngelar. Hans mellanat yttrade

misshag var en fars, som bannar.

Friherre Cederstrom gjorde skal for sig afven som funk-

tionar och agde embetsmarina-anseende bade i egenskap af

Landshofding pa Gottland, hvartill ban befordrades 1817,
och sedan ban blifvit forflyttad till President i Kammar-

Kollegiet. Han hade den klokheten att aftrada fran den of-

fentliga skadeplatsen innan ban der ofverlefvat sig sjelf, och

belt och ballet tillbakadragen inom privatlifvet, afled ban

sistlidet ar i landsorten, nastan glomd af den ofriga verlden.

Abraham Zacharias Petterssou.

Den andliga talare-gafvan hade gatt i arf fran farfadren,

som gifvit sitt namn at den bekanta postillan, till sonsonen,

som loddes i Carlshamn 1792 och blott 19 ar gammal er-

ofrade den filosofiska lagerkransen vid promotionen i Lund
1811. Fyra ar derefter ingick ban i presterliga standet och

fick, efter foregaende befordringar, 1826 Landskrona pasto-
rat samt blef tillika Kontrakts-Prost. Riksdagsman vid det

langa riksmotet 1828 1830, gjorde ban sig sa fordelaktigt
kand af hufvudstadens invanare, att ban sistnamnde ar kal-

lades till Kyrkoherde i Jacobs och Johannis forsamlingar och

pryddes, i anledning af den christna tusenarsfesten samma
ar, med Theologiae Doktorsbatten. Tva ar derefter insattes

ban till Fullrnaktig i Eiksgiildskontoret och hugnades med

Nordstjernans lilla kors. Vid riksdagen 1834 1835 in-

yaldes ban af Stockholms presterskap till representant i Pre-

ste-Standet, och af detta till Banko-Fullmaktig, i hvilken

befattning ban, genom nya val, oafbrutet bibebolls intill sin

dod. Efter Doktor Hagbergs 1841 timade franfa'lle utnamn-
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des Doktor Pettersson till Pastor Primarius i Stockholm.

Delta var i mer an ett afseende bans kulminationspunkt:
det blef bans sista beibrdran och bans popularitat gick se-

dermera i bestandigt aftagande. Da han lemnade Jacobs

och Johannis forsamlingar, tillstallde dessa honom, tillika

med en lika hjertlig som smickrande skrifvelse, silfverpjeser

af hogt varde. Vid biskopsvalet i Lunds stift 1854 upp-
fordes han pa tredje forslagsrummet, men pa det sednare

1856 hann han ej,
med 84 roster, till rum pa' forslaget.

Han tycktes mer och mer trottna i sitt kail, hvartill va-

sendtligen bidrog det sjuklighetsfro, som inom honom grodde
och som slutligen gaf honom sin bane nar det hunnit sin

fulla utveckling. Valviljan och tjenstaktigheten mot hvar

man forblefvo bos honom oforandrade, men arbets- och verk-

samhetsnitet aftynade smaningom. Nast Wallin torde knapt

nagon Stockholmsprest i sednare tider varit sa anlitad om

likpredikningar och minnestal som Pettersson. Deraf finnes

en myckenhet tryckta, alia vittnande om den latthet, hvar-

med han forfattade, och bans formaga att improvisera var

icke mind re.

Dr. Pettersson var redan vid varens annalkande ar 1857 sa

sjuk, att det ansags som en sardeles lycka for bans familj,

om han kunde upplefva den presterliga nyarsdagen 1 Maj.
Hans plagor forlangdes likval till mot slutet af sommaren,
da han pa Lofons strand afsomnade deri 16 sistl. Augusti.

Carl Hochschild.

Friherre Carl Hochscbild, fodd 1785, den forste af sitt

namn pa riddarhuset, ar likval icke den forste af sin slagt,

som varit en man af betydenhet och inflytande. Johan Hen-

rik Hochschild bar, i Talmannens stalle, underskrifvit 1772

ars Eegeringsforra, och Magistratssekreteraren i Stockholm,

raed Forste Expeditions-Sekreterare-fullmakt, Rutger Fredrik
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Hochschild, Friherrens fader, var pa sin tid Ofver-Stathalla-

rens hogra hand och stod mellanat i berb'ring med sjelfve

Konungarne. T sina utgreningar liar denna slagt, genom
tvenne Friherrens systrars giftermal med framlidne Stats-

Radet Poppius och Landshofdingen Jarta, stadgat det an-

seende och inflytande, som icke osannolikt bidragit till Fri-

herrens egen fortkomst.

Carl Hochschild blef extra-ordinarie i Utrikes-Expedi-
tionen 1803, Kopist 1805 och foljande aret Sekreterare vid

Enke-Drottningen Sophia Magdalenas Hof-Expedition. Straxt

efter revolutionen Andre Sekreterare i Kabinettet och Am-
bassad-Sekreterare hos H. Exc. Stedingk vid de olyckliga

fredsunderhandlingarne i Fredrikshamn; 1812 Charge d'Af-

faires i Petersburg; 1814 Forste Sekreterare i Kabinettet;

1817 den 23 April adlad; samma ar Charge d'Affaires i

Paris; 1819 Kansli-Rad; 1820 Envoye iKopenhamn; 1826

Kammarherre; 1836 Envoye i Haag; 1839 den 5 Oktober

Friherre; 1845 Envoye i Wien, 1850 i Berlin och 1854 i

London.

Baron Hochschild hade bade vetenskaplig och vitter

bildning, vidstrackt diplomatisk erfarenhet och en formaga,
allt for mycket tillitad och beprofvad att kunna misskannas.

Han var bade konstalskare och samlare, och samlade bade

for sitt nqje och for att, som man plagar saga, gb'ra affarer.

Mangen stotte sig pa denna industri af en hog svensk di-

plomat, och spekulationen lyckades ej alltid, sasom nar Fri-

herren af en autograf-pranglare i Stockholm for dryga priser

uppkopt formenta sallsynta handskrifter, hvilka sedermera,

da han skulle afyttra clem utrikes, vid nogare granskning
befunnos vara falska.

Under sin beskickning i Kopenhamn gifte baron Hoch-

schild sig med en dansk froken och tvenne hans dottrar aro

foreriade med fornama danskar. Familjen ar saledes numera

lika mycket skandinavisk som svensk, och det var i Dan-
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marks hufvudstad som Friherren, under beviljad tjenstledig-

Let fran sin sista beskickning, slot sina dagar.

Johan llcnric Schroder.

Professor Schroders flera, men oskadliga, egenheter bi-

drogo kanske mer an bans manga redbara fdrtjenster om
litteratur, om forskning och om det Universitet, for hvars

heder och intressen ban brann af oegennyttigt nit, att gora
hans namn kaudt i alia landsandar. Fodd i Westerns 1791,
kan ban sagas hafva lefvat blott for och i Upsala och dess

bibliothek fran det ogonblick ban, student 1810 och Philo-

sophic Magister 1815, sistnarnnde ar blef Docens vid hog-
skolan derstiides. Foljande aret forflyttacles ban till E. O.

Amanuens vid Akademiska Bibliotheket, i hvilken befattning
ban blef ordinarie 1820. Med hans befordran 1830 till

Bibliotbekarie och Professor slots hans framgang pa embets-

banan. Dessutom ordnade och katalogiserade ban flera of-

fentliga ocb enskilda bibliotheker och samlingar. Hans for-

fattare-verksamhet var bade vidstrackt och mangsidig, och

han var ledamot af en mangd vittra och vetenskapliga sam-

fund in- och utrikes. Utan att vara prest, fick han Theo-

logiae Doctorshatten af Universitetet i Erlangen. Valvillig,

forekommande och tjenstaktig, gjorde han sig manga for-

bundne, men annu flere otacksamme, alldeles som det ar

verldens sed, och derofver lonar saledes vingalundav modan
att hvarken forundra sig eller harmas. Schroders egen harm

var dufvans och erkanslan djupt utpreglad i hans redliga

skaplynne. Man har forebratt honora, eller riktigare: belett

bans forkarlek till det stora pa samhallets hojder; men han

bevisade genom sjelfva sin dod att han varmt hyllade det

goda hvar heist han fann det, om ocksa lagst ned i sam-

hallets dalar. Han vistades hos den framsta af vart lands

fornama atter, da vid underrattelsen att en gammal trogen
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tjenare blifvit bortryckt af den harjande farsoten i Upsala,
ban atervande dit, for att besorja begrafningen. Den fara

han trotsade hamnades, och Schroder foil sjelf ett offer for

-mordengeln under cholerans skepnad.

Johan August Wahlberg.

Johan August Wahlberg.

Sorgen skyndar ej, heter

det i en minnessang afTegner,
och uttrycket firmer full till-

lampning pa den, afven genom
sitt dodssatt, frejdade lands-

man, som ar och dag tillhort

de aflidnas antal, irinan man
annu i den kalla Norden visste,

att detta svenska hjerta upp-
hort att klappa i Afrikas bran-

nande ocken.

Wahlbergs lefnadslopp var kort, och pa tjenstebanan
stadnade han vid nedersta trappsteget. Det var ocksa ej

der han gjorde sitt rykte, som blef europeiskt, eller sb'kte

uppgiften for sitt lif. Fodd nara Gotheborg 1810, harm han

i embetsvag ej langre an till Ingenior vid General-landt-

materi-kontoret, der han undervisade landtmateriets clever i

fysik, kemi, m. m., afvensom han vid Skogs-lnstitutet var

larare i zoologi och jagt, i hvilket sistnamnde yrke han sjelf

blef verldsbekant. Innan anstallningen vid berorde tvenne

verk hade han pa Degebergs landtbruks-institut genomgatt
en k'urs hos Nonnen.

Det var forst da "Wahlberg, med ett penningeunderstod af

Vetenskaps-Akademien, begaf sig pa naturforskningar till

Kap 1838, som han befann sig pa sitt ratta fait. Ett forsk-

ningsbegar, som aldrig mattades, ett ordningssinne, som al-

drig slappades, en verksamhet, som aldrig trottades, an i
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ocknarnes glodande hetta, an i trasklandernas ta'ta dimmer,
an i hoglandernas isande kyla, satte honom i stand, att med

dyrbara samlingar af naturalier fran bade djur-, vaxt- och

stenriket rikta faderneslandet, dit de hemfordes och inkoptes

af staten.

Hans egna tillgangar och det jemforelsevis ringa bidrag

han atnjot for sina vidstrackta resor i en aflagsen verldsdel,

hvilka, for att, som Wahlberg, intranga uti det inre afSyd-

Afrika, fordrade att aga egna vagnar med ett anspann af

12 par oxar, dessa medel skulle blifvit otillrackliga, om
han ej genom jagt af elefanter, hvaruti han genom skicklig-

het och djerfhet intagit forsta rangen bland alia hittills

kanda jagare, och fangst af elfenben, lyckats att sjelf for-

va'rfva det kapital han behofde.

Mot slutet af sommaren 1845 atersag Sverige denne

sin utmarkte son. I sitt yttre enkel, ansprakslos, flardfri,

kunde den som ej narmare kande honom svarligen ana Wahl-

bergs rikt begafvade natur, heist han i sitt vasende var

sagtmodig, foga meddelsam och faordig. Pa en gang veten-

skapsman och mangslojdig, var han hemmastadd bade i de

klassiska spraken och talade med fardighet flera lefvande,

under det han kunde skota talgknifven, hyfveln, lilen oeh

hammaren.
Efter atta ars vistande i faderneslandet, antradde Wahl-

berg en ny resa till Afrika i Oktober 1853. Denria blef,

till allman och enskild sorg, den sista. 400 elefanter hade

af bans hand fatt sin bane, och bland dem 30 under bans

strot'tag i det irire af Afrika 18541855; den 37:de

hamnades sitt slagteaoch bragle den 6 mars 1856 elefant-

mordaren Wablberg om lifvet.

Ty If7ahlberg Le Tueur d*Elephans kallas han i en

smickrande, men sanningsenlig, nekrolog uti Juli-haftet for

1857 af Revue des Deux Mondes ,
hvilket lefnadsutkast

borjas med dessa ord:
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Sverige har riyligen forlorat en af de djerfvaste ooh

vetenskapens tjenst mest tillgifna resande, som det nagonsin
raknat bland sina barn. Dod vid 46 ars alder, grymt dodad

i en af dessa elefant-jagter, i hvilka ban gjort sig namn-

kunnig, lofvade Wahlberg alt blifva en af de beromdaste

naturalister i ett land, som alstrat sa manga sadana. Han

fortjenar en plats i falangen af dessa Linnes oforskrackta

larjungar, som deras mastare utsande att genomforska verl-

den, och som gjort sa manga erofringar pa naturens omrade.

Han har fortsatt och forstorat de arbeten, som Sparrman och

Thunberg borjat i Afrika, Ett fullstandigt sarskildt Museum
af Syd-Afrikanska produkter bevittna for narvarande i Stock-

holm hans vetenskapliga modor och deras framgangar. Han
har ej ringa bidragit att losa det stora problemet om kanne-

domen af det inre Afrika. Se der en verklig civilisationens

skansgrafvare, som med mannakraft utfort sin roll, och som
i fortid stupade pa sin post, i fiendens narvaro.

Efter Wahlbergs dod, men innan den blef kand i

Sverige, hade han blifvit kallad till ledamot af Vetenskaps-

Akademien, och nar hans franfalle blef bekant anlade Gene-

ral-Landtmateri-Kontorets embets- och tjensteman sorg, i

hjertat delad af alia som kant honom och som nitalska for

vetenskapen och for svenska namnets frejd.

Puke, von Rosen.

Tvenne atter aro i ar utslocknade pa Riddarhuset, af

hvilka den ena blott kollektift fortjenar att betraktas; den

andra ater efterlemnar ett aktadt minne i sin sista repre-
sentant.

Stamfadern for atten Puke, Kaptenen Johan Puke,
blodde under bilan 1756 for sin beredvillighet att lana sitt

bitrade at konungamaktens traktan efter utvidgning. Gustaf

III raknade det sonen Johan till fortjenst, hvilken, till sa
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inycken batnad for sig och landet, egnade sig at sjovasen-

det, och vid utgangen fran Wiborgs redd yttrade bemalte

konung till honom pa chefsskeppet, dit han blef tillkallad:

Kara Puke! Ni ar min flottas ledare; Er far vagrade ej att

racka sitt hufvud for min fader: Sparen ej Ert lif och mod
for mig; jag glommer det ej.

Inom svenska flottan fanns pa sin tid ingen skickligare
och tapprare sjoman an Puke, och allmanna omdomet gil-

lade alia de befordringar och utmarkelser, med hvilka han

ofverhopades, sa att han, adlad 1797, blef Friherre 1809
och Grefve 1814, samt var vid sin 1816 timade dod, Gene-

ral-Amiral, Stats-Bad, En af Eikets Herrar och Serafimer-

Riddare.

Hans yngste son, Folke Magnus, fodd 1797, blef, efter

att hafva ofverlefvat sina begge aldre broder, Grefve 1854
och hade, i fadrens fotspar, egnat sig at sjovapnet, der han

slutligen befordrades till Contre-Amiral, blef Chef for For-

valtningen af Sjo-Arenderna och fick Svards-Ordens Kom-

mendorsstjerna.
Contre-Amiralen Puke satte sak uti att i sin hallning

vara en gammaldags sjoman, som forsmadde bildning och

andra kunskaper an de som oundgangligen tillhora yrket.

For ofrigt var han lika redlig som rattfram, palitlig och

ordfast; konservatif snarare afinstinkt an ofvertygelse, och

rojalist sa god som far och farfar varit fore honom. Chefens

kail innefattade han i tvenne egenskaper: att kunna befalla

och att kunna underskrifva sitt namn.

Efter blott nagra timmars sjukdom blef han forlidne

host ett bland cholerans forsta offer i hufvudstaden.

En motbild till denne Grefve Puke var Landshofdin-

gen, K. N. O., Georg Ludvig von Eosen, fodd 1786. Han
varderade hogt intelligensen och gjorde sjelf heder at den-

samma. Uppfostrad for krigare-standet, i hvilket han tjenst-

gjorde storre delen af sin lefnad, fornotte han icke fruktlost
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for sig och det allmanna den ledighet, som rnilitaryrket i

fredstid frikostigt tillstadjer. Derom vittna bans djupsinniga,

af trycket utgifna, och afven genom det angenama framstall-

ningssattet lasvarda: Reflexioner ofver Svenska Armeens or-

ganisation^ ett arbete, som i ett land, der man mera an

i Sverige under dess sednare Eegeringar lagger sig vinning
om att uppsoka och anvanda formagor, bort berattiga ho-

nom till krigsportfoljen. Han fick i stallet Christianstads

Ian ,
under hvars forvaltning han gjorde sig fortjent af all-

man aktning, tillgifvenhet och fortroende. Vid alderdomens

annalkande drog han sig tillbaka i det enskildta lifvet, och

betalte i fjol vid 71 ars sin skatt at forgangelsen.
Dit hafva dessa begge herrar atfoljts af skoldemarkena

for grefliga atten Puke och adliga von Eosen, som med dem

upphort att firinas bland de lefvandes antal.

Daniel Andreas Joaehim liiller.

Aret 1812, da Stralsund annu var Svenskt, foddes der

triidgardsmastaresonen Daniel Miiller, hvars fortjenster om

tradgardsskotseln gjort hans minne varderadt i hela landet.

Han hade i och for sitt yrke besokt flera orter i Tyskland
och Holland, innan han varen 1839, pa rekommendation af

en utlandsk professor, och forsedd med dennes utmarkt he-

drande vitsord, blef antagen som orangeur vid botaniska

tradgarden i Upsala. 1841 lemnade han denna befattning
och antogs till Svenska Tradgardsforeningeris Tradgards-
mastare i Stockholm. Alia som besokt denna anlaggning,
som var ny da den af Miiller emottogs och sa till sagandes

skapades, veta i hvilket bokstafligen blomstrande skick han
forsatte sa val tradgarden som dess skola. Under sommaren
1846 besokte han, pa konung Oscars bekostnad, Petersburg,
for att taga kannedom af det satt, hvarpa tradgardar der

skotas. Da emedlertid hans helsa borjade lida af de he-
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pade goromalen och de anstrangningar i ocli for sitt yrke,
hvartill ban ansag sig uppmanad af pligt och dem ban full-

gjorde af bojelse, lemnade ban 1850 sin befattning bos

Tradgardsforeningen ocb inkopte en liten lagenhet invid

bufvudstaden, der ban inrattade en handelstradgard. Har
anuiade ban i lugn tillbringa sin lefnad, i sallskap med en

alskad maka och tiden delad mellan studier och eget for-

fattarskap i det bonom sa kara yrket, bvilket ban salunda

gagnade med theoriernas ocb praktikens dubbla hafstang;
men odet hade annorlunda beslutit. Upsala Universitet tog
bans upplysta och nyttiga verksamhet i ansprak och ut-

namnde honom i December 1851 till Ortagardsmastare vid

Akademiens Botaniska tradgard. Han antog kallelsen och

ofvergaf sitt lugn af den adla bevekelsegrunden, att efter

sitt franfalle at sin enka bereda pension., liksom hade ban

anat, att bans verksamma och gagneliga lifstid ej skulle

blifva lang. Under den korta tid ban innebade sistnamnda

befattning, inforde ban i Upsalas Botaniska tradgard flera

tusende nya vaxter, och satte denna stiftelse i den lifligaste

brefvexling med alia de storsta och beromdaste Botaniska

tradgardar i hela verlden.

Miiller lorde flitigt och med skicklighet icke blott trad-

gardsspaden, men afven pennan, och bans litterara verksam-

bet omfattade bade hortikulturens och skonlitteraturens om-

rade. En myckenhet uppsatser i svenska och utlilndska tid-

skrifter och atskilliga sarskiidt af trycket utgifna varderika

afhandlingar, rorande sa val fruki- och kokstradgardar som

blomsterskotseln, fortsatta afven efter doden bans varf att

upplysa och vagleda hortikulturens idkare och vanner. For

Miiller gafs ingen hvila utan sysselsattning, och de stimder

bans yrke ej tog i ansprak egnade ban at forfattarskap at'

sagor, smarre fantasi-stycken, in. m. ja! i forening med
sin maka, bar ban till och med utgifvit ett bafte tyska dik-

ter. Valvillig och tjenstaktig mot alia enskilta, som begarde
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hans rad, samt oppen, okonstlad och vanlig i sitt bemotande

mot en och hvar, ingaf ban hos alia fortroende, fortjente

och vann alias tillgifvenhet och aktning. Upsala lans Hus-

hallnings-Sallskap forarade honom sin stora guldraedalj, till

tacksamhet for hans anlaggning af lanets tradskola.

Den 18 sistlidne September slots denna exemplariska
lefnad af nyttig verksamhet, medborgerlig och huslig dygd,
och tidningen Upsala tilliigger vid underrattelsen om detta

dodsfall:

M filler var i ordets fulla bemarkelse en menniskavan,

god och rattvis mot sina underlydande, outtrottligt arbetsam,

pligttrogen. Under det cholera-farsoten rasade bland hans

arbetare ( 1 1 af dem hade fore honom aflidit) glomde han

sig sjelf och sitt eget behof af hvila och vederqvickelse.

Derigenom foil han sjelf ett offer for farsoten.w

Axel Eric von Syilow,

fodd 1791, hade redan som Fandrik vid Uplands regemente

tjenstgjort under faltlaget 1814, (till nainne hvaraf han bar

Carl Johans-medaljen) ,
da han i full militarisk skrud vid

magisterpromotionen i Upsala 1818 emottog den filosofiska

lagerkransen. Pa krigarebanan fortgick han sedan till 6f-

verste i armeen
; men det ar icke der, som en militar under

oafbrutet fredslugn for att begagna Tegners uttryck

bygger fullt sitt namri. v. Sydow hade for stort kunskaps-
forrad och hans riktning var allt for praktisk, att han skulle

nedgrafva sitt pund i overksamhet eller ofruktsamma syssel-

sattningar. Med forkarlek och framgang anvaride han sig
for vag- och vattenbyggnader och blef slutligen Ofverdirek-

tor och chef for deras styrelse samt tillika chef for deras

korps. Flera under hans ledning och uppsigt utforda arbe-

ten af allmiln iiytta ofverfora till kommande tider vittnes-

bord om hans iortjenster, af hvilka den narvarande tiden
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redan lange skordat fordelar. Vetenskaps- och Krigs-Veten-

skaps-Akademierna taflade att fa tillegna sig honom som le-

damot.

Den 4:de sistlidne Oktober satte doden en grans for

bans gagnande verksarabet.

Per Eric Svedbom.

Rektor Svedboras offentliga verksamliet sonderfaller i

tvanne belt olika foremal : skolundervisningen och publicistiskt
skriftstalleri. 1 begge bar ban efterlemnat ett namn, men af

belt olika beskaffenhet; ty da bans varma nit och redbara fortjen-

ster i det forra amnet allmant med aktning erkannas, aro

meningarne odelade derom, att ban i det sednare tagit sig

witten ofver hufvudet och betradt ett fait, som ban hvarken

egde begrepp eller formaga att odla.

Svedbom kom till verlden 1811 och kan sagas bafva

blifvit fodd i skelan, liksom ban for henne uppfostrades.
Hans fader var nemligen Eektor i Hernosand och sonen fick

samma befattning 1850 vid nya Elementarskolan i Stock-

Loi^, sedan ban bland de i Upsala 1836 promoverade ma-

gistrarne innehaft andra bedersrummet, och derefter varit

forordnad till Docent i Statistiken vid Universitetet dersta-

des. Dessutom foretog ban aren 1838 1840 en langre ut-

rikes resa, under bvilken undervisningsvasendet utgjorde buf-

vudsakliga foremalet for bans forskningar. Laroverksfragan
var hans element; den upptog bela bans verksamhet, alia

bans tankar och gaf riktning at alia hans strafvanden. Ock-

sa kallas i Aftonbladets nekrolog bans bemodanden for un-

dervisningsvasendet valsignelserika.

I Mars manad 1856 lemnade Svedbom sin rektorsbe-

fattning vid nya Elementar-skolan, och inkallades i borjan
af 1857 till ledamot af naronde skolas direktion.
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llektor Svedbom var hvad man plagar benamna skol-

karl, i delta ords fulla och adla bemarkelse, och var det sa

helt, att i bans intelligens ej fanns rum for politik. Det
visade sig, da ban i April manad 1856 ofvertog hufvudre-

daktionsbestyret i Aftonbladet. Kort innan sin dod forfak-

tade ban sjelf i berorde tidning satsen: 'Ve morluis nihil

nisi vere\ och med tillarnpning deraf pa bans egna publi-
cistiska idrotter, dem pieteten hos bans efterlefvande med-

arbetare ofverholjt med ett yranigt blomsterregn, borde pa
bans urna ristas: "nt? sutor ultra crcepidam."

1

For ofrigt bidrogo bans musikaliska sinne ocb bildning,

uppenbarade till ocb med i kompositioner ocb melodier till

sangstycken, att oka urngangets behag i bans boning, gast-

vanligt oppen for vetenskapsmari, litteratorer ocb konstnarer.

Olof August Svalin.

Andra manga andra hade Doktor Svalin hulpit;

sig sjelf kunde ban tyvarr! icke hjelpa. Och genom en sorg-

lig odets ironi gaf bans egeri i Oktober manad sistlidet ar

timade dod bekraftelse pa bans vetenskapliga asigt om vansk-

ligheten af den inre sjukbehandlingen ocb oin otillfo
' '' I:

T-

heten af medikamenters verkan.

I sin fodelseort Bobuslan sag ban forst dagen 1808.

Hans studier asyftade lakareyrket; ban blef kirurgiemagister
1833 ocb innehade andra bedersrummet vid Medicine-Dok-

torspromotionen i Upsala 1835. Af allmanna befattningar
folio pa bans lott Bataljonslakare-sysslan vid flottan, Stock-

holms station, och den af lakare vid hufvudstadens proviso-
riska sjukbus, samt uppdraget som bitradande ofver-kirurg
vid Serafimer-lazarettet.

Men det var egentligen i sin vidstrackta enskilda prak-
tik som operator, Svalin forvarfvade stort och valfortjent

rykte. For skickligbet och sakevhet i denna gren af det

Svea, 1$58. 1?
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vetenskapliga yrket stod han i del hogsta anseende och er*

kandes allmaut att vara primus inter pares. Utan att aga

snille, hade naturen utrustat honom raed klart och redigt

iorstand, palitligt omdome och snabb uppfattning. Genom

ihardigt arbete hade han riktat sin intelligens med ett gruud-

ligt kunskapsforrad; och denna skatt forkofrade han oafbru-

tet, under fortsatta bemodanden till lii'vets slut.

I sitt vasende alskvaid och ansprakslos, i sitt hand-

lingssatt redbar, i sina grundsatser strang och orubblig, var

Svaliri menniskovan i ordets fulla niening. For honom fanns

ingen uppoffring svar, iiigen iorsakelse pakostande, da han

ansag dem foreskrifvas af pligt eller heder. I sin lefnad

som i sitt yrke kunde Svaliii aberopas som monster.

Hans silfverklara stamina hade i yngre aren fortjust

mangen krets; men han fann kontrasten allt for skriande

mellan gladjens toner och smartans lager, och han domde

sjelf sin herrliga sangrost till evig tystnad.
En brostakomma, hvilken under arens lopp utbildat sig

till obotlig sjukdom, berofvade menskligheten i fortid denna

adla valgorande verksamhet, och Svalin, som undanryckt

grafven sa manga rof, nedsteg sjelf i densamma den 8 sist-

lidne Oktober.

Johanna Laurcntia von Strokircb.

Daleus omma, blyga violette,

fit ditt kon ger denna vackra lai a :

Alskviird var, men ansprakslos och satt

i en stilla verksamhet din ara.

I dessa rader af en okand skald, liar han med siare-

blick tecknat bilden af Jeanna von Strokirch, pa hvars grift-

kulle vi insmyga en ringa sippa i den krans af ovanskliga

rosor, hvilken skalden sora fa i lifetiden virade kring hen-

nes tinning. I mildare skepnad bar aldrig pa jorden upp-
tra'dt riagon qvinlig dygd, och om ryktet derom ej trangt
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utom kretsen af anforvandter och talrika vanner ty van-

ner blefvo alia som kande henne var det endast der-

fore, att lion sjelf skydde uppseende och icke bekymrade sig

om annat bifall an af sitt eget hjerta och af de foremal

som lago detta narrnast, genom blodets band eller tillgifven-

hetens. Hon bevisade under hela sin lefnadsbana, der hvarje
liennes

fjet efterleranade spar af barnslig pietet, af huld om-

vardnad, af trofast vanskap, af saktmod och fordragsamhet,
att. su uppfattad, afven den ogifta qvinnans bestammelse ar

hog, ar varderik, ar vordnadsbjudande. Hela hennes vasende

stralade af

det behag, som ej beror af ar och tid,

Men lika alskeligt och oforvissnadt blornmar

I lifvets host och var, dess vinter och dess sommar.

I hennes fromma valvilja mot alia, i hennes flardlosa

bemotande mot eri hvar rojdes ingen skymt af fafanga, hvar-

ken ofver samhallsstallningens till falliga foretraden
, eller 6f-

ver forstandets och hjertats upphojda viirde, eller ofver denna

monstervaudel, salunda skildrad af Wallin:

Du som hans *) langa plagodar
Till sista stund forljufvat har,

Hans tysta blick forstatt, hans minsta suck besvarat!

Ditt skona kail ar fylldt! Hvad minneu derifran,

O, hvad valsignelser, du trogna Antigone!
Du at ditt hjerta har bevarat.

Samma miistar-hand ristade

Under hennes bild:

Hon glomde nojet, lyckan, glansen,
For dotterliga pligtens lag,

Och med den skona jungfrukransen
Af milda dygder och behag,
Hon gick sin helgonvag till ljusets rike,

Har makalos, der Englars like.

Och med detta den ododliges vittnesbord intradde

Jeanna von Strokirch i de ododligas boningar.

*) Tadrens, Presidenten i Svea ITof-Iliitt Friherre von Strokirch.

ns
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t

Daniel Mailer.

Bland vaiinerna en dag i Malarstaden

lick afven jag ett sorgetrad i bladen

fran Fyris strand, der doden, utan trost

slet standigt van fran van och brost fran brdst-

Fran makans hjerta rycktes der en maka,
och alskarinnan vande ej tillbaka,

ooh modren kom ej hem till sina sma
ifran sin somn med dodens blekhet pa.

Det gick ett tvifvel genom hvarje hjerta,

sora lefde (jvar, men endast i sin smarta,
ett tvifvel 6'fver lifvet och dess dom,
och sjelfva tviilet i fortviflan kom.

Men af all klagan vi fran staden horde,
en bitter sorgepost dock mest oss rorde

och det var M tillers, var en post som skref

till hela Sveas folk ett sorgebref.

Ty hvad han var, vi kande det ju alia,

och andens makt vi endast storhet kalla,

men ej ett glitterverk, om an sa rikt,

af bord och ordnar. titlar eller slikt.

Det var ej bans, hail bar en anuan ara,

i sina adla verk, sin blomsterlara,

i fria skapelser, i redbar kraft,

det var en man, hvars like ej vi haft.

En man med rikdom i sitt hjerta inne,

och ej med praktiskt blott, men skonhetssmne,
som ordnade, som ledde med sin blick,

det blef en verld af skonhet hvart han gick.

Och Floras barn fran alia jordens lander

de vexte villigt, vardade af bander,

som skankte allt af ljus, af kraft och lif,

det var hans sallskap och bans tidsfordrif.
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Hur gerna fran en verld, som favett talar

vi flykta till naturens lardomssalar

och soka trost och ljus och kunskap der,

som sjelfva lifvets bildniugscirkel ar.

Dock lefde han ej blott for solrik sommar,
men afven uti diktens helgedomar,
der han var hemmastadd rned ofvad hand
i sangens glada solbegliinsta land.

En npphojd ande, stormig eller stilla,

bor i s'itt eget slott, sin egen villa

och skapar der i elyseisk glans
ett namn, ett ljuft, ododligt sasom hans.

Hvem har i battre dar, i lefnadsfriska,

ej hort en hogre rost till anden hviska

ett himmelskt sprak med toner deruti,

och det ar hjertats tysta poesi.

Farval du blomsterskald fran sodrens lunder!

Sof lugnt i nordens hogland, sof inunder

den grona torfvan der, som hvarje var

sin egen blomsterbadd till tacke far!

Ej skall ditt minne nr vart hjerta vika,

ett namn sa redbart och sa kart tillika

med sina a'dla, fosterlandska drag,
det ar din aras skonsta sarkophag.

L A.
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Vid Fru Sandblads, fiidd Lotliigins, bar.

(Omkoin viidligen genom bad.)

Skon som en var, sain varen bradt du hade

Alt knyta blom och ^6. Men hade ej

Ung Manfred ratt auda till slut, som sade:

Old man, 'tis not so difficult to die?

Det kan bli mangen Jangsamt nog att trefva

1 lifvet kring sewn snackan kring sin 6;

Att do ar ej sa. svart men svart att lefva

Sa, att man ieke kan for tidigt do.

Allt jordiskt vexlar, och hvem ville svarja
Pa hostens loften i oandlighet?
Ar det ej battre under sonimarn berga
Den skord man gnlnande till mognad vetr

Och ej ar tiden heller ratta mattet

Pa lifvets langd ; nej", det ar handlingen ;

Och det ar hjertat, som gor 6'fverskottet

Pa lifvets summa vid forvandlingen.

Sa bar du mattet af ditt lif forstorat,

Du bleka skugga, halfgjordt som det var?

Och det ar m allenast, som forlorat,

Da jorden fiek en engel mindre q;var.

Hvem mater den forlust de dina drabbat

Pa denna sondagsmorgon, kliidd i svart?

Det ringde da, for dig till evig sabbatbv

For dem det lyckans sjalaringning vardt,

Hvad sokte du i badet? Bu var tvagen,
Som dufvan ar, till sinne och gestalt,

Och sjelfva vattenspegeln lag betageu,

Och slappte ej forran ditt lif var allt.

Likmycket! Lifvet ar ett barn, som sitter

Utofver spegeln af en stilla elf

Och roar sig at ytans vackra glitter;

Men evigheten hor pa djupet sjelf.
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Och bast som blicken svafvar kring, forveten,
Sa halkar barnet ned oforberedt;

Sa halkar lifvet in i evigheten

Oernotstandligt tvart oforutsedt.

Och aterstoden sorn vi sedan finne

Ar minnet af hvad godt som har blef gjordt;
Och ar det sa, sa vet jag att ditt minne

Ej undantranges af ett nytt sa fort.

Jag minus tlitt sinnelag, det var en dufva

I saktmod, det var vanligt, det var fromt;

Jag iniuns ditt hjerta, det var som en griifva
I rikedom, och aldrig stod det tornt.

lag minns ditt loje, stralande och rikligt,

Liksom ett solsken pa en molufri dag;

Jag minns din pannas lugn, det var osvikligt,

Jag minns ditt vasens oskuld och behag.

Och dessa ogon, dessa underbara,

Jag vet jag kunnat se mig blind pa dem !

Pa man och barn de lyste, lyste klara,

Tva speglar blott som rymde alia fern.

Jag kan ej mala, afven om man unde

Mig, liksom Raphael, en himmelsfard;

Jag vill ej trosta, afven om jag kunde,

Ty du var huld, och du ar tarar vard.

Att klaga var ej heller sangens mening,
Att ofver stjernorna du har din gang;
Men minnet har, rned hoppet i forening,

Sokt sig ett uttryck. Och hvad ar min sang?

En handfull gront ifran forgangna varar,

Ett par tre stran, att fa en dodskrans af;

Har lagger jag den, bland sa manga tarar,

Att vissna bort med graset pa din graf.

TALIS QVALIS.
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Yid grod-daiumcu,

af forf. till Sjojunyfruns Sagor.

I skogen lag en damm, ett sadant der litet grumligt
vatten, hvari aldrig stb'rre djur an grodor, ormar och odlor

uppehalla sig, och som derfore tror sig intaga ett ofantligt

omrade af jordytan.

Omkring dammen vexte lind, lonn, hassel, ek och bjork.

Afven dessa hade hoga tankar om sig. Menniskor taga sig

ju namn efter oss, sade de. Salunda finnas Lindqvistar, Lon-

negrenar, Bjorklundar m. fl. Och de speglade sig sjelf-

fornojda i dammen, fastan vattnet var grumligt.
Hum frodades icke graset narmast dammen! . . . Man

kunde se, att det lefde i valmaktsdagar. Delta som annars

ar sa bojligt och odmjukt, holl sig sty Ft och stelt.

Men midt i den yppiga grasvexten satt en groda. So-

len varmde sa skont hennes slemmiga hud. Det ar dock

valsignadte, tyckte hon. Koax, koax, koax! Hon tyckte

alltsa battre an hon kunde uttrycka sig.

Utan att vilja tadla henne for hvad hon icke radde

for, var hon emellertid ett sjap, en riktig tassa, platt och

otymplig. Sa ofta hon rorde sig i det vata elementet, hor-

des det plomp! efter henne. Eljest sag hon icke sa ilia

ut. Hon var helt ung samt mojligen till och med en skon-

het inom sitt slagte.

Ogonen voro stora och utstaende, med en smal, gul

randning ofvantill, motsvarande brynen. Hon blinkade al-

drig och det besvarade henne ej heller, om nagon holl henne

tummen pa ogat. Hon bar eri gron lifkladning med tv&

svarta knapprader pa ryggen. Pa hvarje hand hade hon tre
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fingrar och tre tar pa hvarje fot. En utmarkt fardighet

egde hon i att fanga flugor, ty sin tunga, som ar lang,

smal och bojlig, kunde hon lagga dubbel i munnen och ut-

racka med storsta hastighet. Nar hon da inom hall fick syn

pa en flugstackare vipps! tungan ut och kraket med in

genom halsen.

Om grodans harkomst vore en hel hop att beratta. Hon
var fodd vid stranden af en insjo. En samlare af naturalier

hade tidigt om varen funnit henne anriu outvecklad i en

ramknippa. Denna hade han tagit hem med sig, lagt i en

burk, fylld med vatten, samt sedan stallt burken i fonstret,

tills alia de sma, i borjan hvita ramkornen svartnade och

slutligen upplostes och blefvo manga hundrade simmande

lif. Pa den tiden hade hon galar och stjert som en fisk.

Vid mognare alder fick hon lurigor och gestaltade sig an-

norlunda. Bildningen kan saledes markvardigt forandra af-

ven en groda.

Huru hon kommit ur naturforskarens burk, maste lem-

nas osagdt; det vissa ar att hon nu, en vacker sol- och

sommardag, satt och dasade sig i grongraset vid forutbe-

skrifne skogsdamm.

Gent emot henne ringlade en orm kring en valdig

svamp, i skuggan af nagra bredbladiga karrblomster. Han
amnade sannolikt fiska har i dammen, ty hvar skulle en orm
fiska om ej i grumligt vatten? . . Eedan hade grodan adra-

git sig bans uppmarksamhet och den glimmande tjusnings-
kraften i hans blickar trangde snart anda till grodans hjerta,

hvilket latt antandes, genomglodgad som hon var af sol-

stralarne.

Kom hit! hvaste ormen. Jag har det sa fortraffligt.

Pa svampen hvimlar af flugor och karrblomstren kunna in-

tyga redbarheten af min karakter.

Koax! svarade grodan.
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Godt, du lofvar korama straxt . . . atertog ormen.

Hvad man lofvar, bor man halla. Sa kora da!

Deri enfaldiga tassari lat verkligen narra sig att tro,

det lion genom sitt koax git'vit ett forhastadt lofte att

komma straxt. Hon tvekade likval . . .

Fy , hvaste ormen, wloftesbryterkab) Derpa visade

ban sig kail.

Da blef grodan ifran sig. Hon hogpade i vattnet.

Plomp! sade det efter henne, och lion skyndade sig sim-

mande till ormens lager. Men nar lion hunnit detta sa

nara, att ormen oppnade sitt gap, for att uppsluka henne,

raddades hon oformodadt.

En vandringsman hade slagit sig ned pa en stubbe vid

sjelfva dammen och anstallt sina betraktelser ofver ormen

och grodan. Just i lagom tid tradde ban rned sin kapp
emelian. Han dodade ormen, i hvars giftiga kaftar grodan
i annat fall icke skalle sluppit undan med lifvet.

Eeflexionerna gora sig viil sjelfva; men vandringsman-
nen gjorde dem anda.

Mangen, folio sig bans orcl till grodan, mangen, hvil-

ken i barndomen varit qvick som en fisk, blir i framtiden

dum som en padcla. Lat varna dig af denna din underbara

raddning! Icke kan du parakna, att en vandringsman all-

tid skall sta tillreds och fralsa dig, da du tjusats af nagon
orm. I allmanhet, under inflytelsen af hvilken tjusning som

heist, gif dig atminstone icke ut pa djupet, nar du ingen-

ting annat ar an en tassa!
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Out tidens oliklict a sarskilda orter.

Genom jordklotets hvalfning kring sin axel, hvilken ro-

relse som bekant ar forsiggar ifran vester at oster, koramer

ett stiilles meridianplan (det ar clet plan som man tanker

sig draget genom axeln och stallet) att pa ett dygn vrida

sig ett hvarf. Hvarje gang detta plan passerar genom so-

lens medelpunkt sager man att det ar middag. For ett an-

nat stalle, belaget vester om det forra, ar da solen annu icke

i meridianen, utan raaste middagen der intraffa sa mycket
senare, som den tid jorden behofver for att vrida sig en

vinkel lika med skillnaden emellau de bada stallenas raeri-

dianer. Haraf ar tydligt, att endast de stallen, som ligga
under samma meridian, hafva lika tid, och att uren pa ett

ostligare belaget stalle visa i samma ogonblick mer an pa
ett vestligare ocb det i samma forhallande som orternas me-

ridianskillnad (longitudsskillnad) ar stor. Som nu jorden vri-

der sig ett belt slag eller 360 pa 24 timinar, vrider hon

sig, eraedan denna rorelse ar fullkomligt -enformig, 15 pa
en tirame, 30 pa tva timmar, 4 5 'pa tre timmar o. s. v.

Pa stallen, som ligga 15, 30, 45 o. s. v. vester orn ett

gifvet, intraffar alltsa middagen, nar klockan pa detta stalle

ar 1, 2, 3 o s. v. eftermiddagen. T. ex. Goda-Hopps-
udd.en ligger under samma meridian som Stockholm, men G6-

teborg ligger 6 vester derom; foljaktligen ga uren pa Goda-

Hopps-udden lika med dem i Stockholm, men i Goteborg
54 minuter efter. lledan inom en storre stads omrade ar

tidens olikhet ganska markbar. T. ex. emellan Djurgards-
staden och Marieberg ar tidskillnaden icke mindre an 20 se-

kunder eller
J- minut, sa att ett rattvisande ur pa det se-

nare stallet bor visa 20 sekunder miudre an ett sadant pa
det forra. For att visa tidens olikhet inom Sverige, hafva
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vi harjemte bifogat en 'planch e, tillrackligt tydlig for att

icke behofva nagon narmare beskrifning.
Af hvad ofvan blifvit anfordt ar det nu latt att for-

klara en besynnerlig omstandighet, som forsta gangen vi-

sade sig for de forsta verldsomseglarne, Magalhaens reskam-

rater. (Han sjelf stupade 1 522 pa Zebu, en af Philipinska

oarne, i en strid mot infodingarne). Nar fartyget, efter

slutad expedition, aterkom till afseglingsorten San Lucar,

hade man forlorat en dag. Enligt de resandes rakning var

det den 20 September, medan man i San Lucar raknade den

21. Emedan Magalhaens fartyg hade seglat omkring jor-

den ifran oster at vester, d. v. s. i motsatt led mot jordens

rotation, hade det under denna resa gjort ett slag mindre

an jorden omkring hennes axel. Nu motsvarar ett hvarf

hos jorden ett dygn; de resande hade saledes haft en dag
mindre an de af jordens invanare, som under tiden vistats

pa ett och samma stalle, de hade sett solen ga upp och ned

eri gang mindre an dessa, ty dagarna hade forlangts under

deras segiing at vester, tills de slutligen forlorat en dag.

For dem som segla omkring jorden Iran vester at oster in-

traftar motsatsen: de vinna en dag. Spaniorerna hafva kom-

mit till Philipinska oarne fran Amerika ; Portugiserna ater

hafva koramit forbi Goda-Hoppsudden till Macao. Pa dessa

narbelagna stallen raknar man tiden olika; Portugiserna i

Macao rakna nemligen en dag mer. Var tids sjofarande

bruka andra datum, niir de passera 180:de longitudsgraden,

pa det satt att de tillagga en enhet, nar de segla vestvart,

och frandraga en enhet, nar de segla ostvart. Enligt denna

regel ar det saledes Spaniorerna pa Philipinerna som rakna

oriktigt datum, emedan det ar de och icke Portugiserna i

Macao, som passerat 180:de longitudsgraden,
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da-lar der ! Nord, du jor dens ja't te lem.

U V

Nord, du mil da hjertans hem!

p ^ ^ &-T 1

Toner an fran forna dar,

Ljuda der i skog och dal,

Vilda, som en storm pa haf,

Milda, som en tar pa graf.

Lyssnen da,

Viinner, pa
Hemlandsk, hundraarig sang!

Lyssnen, alsken, larer den,

Sjungen, sjung den sjelfve se'n.

R. Dyleck.



Nyare Litleratur, utkommen pa Albert Bonniers forlag,

till salu i alia boklador i Sverige och Finland:

SVERIGES STADER,
i

HISTORISKT, TOPOGRAFISKT OCH STATIST1SKT AFSEE!\DE
,

af T. G. RUDBE-CK

Var Litteratur eger fiera fortraffliga beskrifningar ofver atsldlliya

af Sveriges stader; men deremot sakna vi allt hittills nagot arbete,

som inom en ram innesluter alia Sveriges stdder, och salunda pa en

gang git'ver en ordnad ocli till jemforelse lattare aska^liggjord bild af

samtliga stader inom faderneslaudet, och derigenom kan utgora ett

icke ovasendtligt bidrag till kannedomeu af detsainma.

Ferf. af detta arbete bar trott att en sadan skildring icke skall

vara ovalkommen ,
eller vara utan sin nytta, och har under loppet at'

fiera ar bemodat sig att gora samlingar till ett dylikt verk, hvarvid

ban har ront den tillfredsstallelscn
,

att af manga, saval enskilde som
auctoriteter i flera af landets stader, erhalla gauska rikhaltiga bidrag
uti upplysningar och uppgifter, synnerligast rorande stadernas sednaste

utveckliug.
Arbetet kominer att ntgora 3:ne delar, hvaraf den

l:sta omfattar Svea Kike,

2:dra 8 Lan af Gotha Rike,

3:dje de aterstaende deraf samt Norrland;
och utgifves pa Subskription uti 3:ne delar.

Tveune delar iiro nu t'ullbordade och aro atfoljda af Plankartor

ofver 46 stader och ofver 100 i texten tryekta illustratiooer, saval

ofver miirkliga byggnader i de vigtigaste stader, som ock ofver hvarje
Lans och Stads Vapen.

Priset ar 5 r:dr ^4 sk. b:ko for dessa 2-.ne delar.JDel. II ar nt-

gifven i 2:ne afdelningar). Den 3:dje och sista delen skall utkomma
under loppet af aret 1858.



SubsArip 1 f'ou s -Anma lan .

Sverige eger, sombekant, manga dyrbara fornlemningar afframfame
tiders byggnadskonst och skonhetssinne; det cger stolta Slott och Bor-

gai* samt vordnadsfulla Teinpel, somliga i tillstand af pittoreska miner,
andra annu val bibehallua; men dessa, aro samtcliga spridda flockials

ofver hela Lmdet utom de manga och skona minnesvardar, som, mi-

stan hopade bredvid hvarandra, beh'nna sig pa on Gotland. Och for-

underligt likval, att under det vi cga temligen ta.lrika verk och afbild-

ningar af de fiesta ofriga Minuen af forntida Byggnadskonst, sakna vi

helt och ballet nagra dylika ofver den pa dylika minncn sa rika on

0stersjons Oga friin den uraldriga staden Wisby, med dess torn

och murai* och framforallt dessa herrliga monumenter af medeltidens

tro och konst, dessa manga tempel-riuner, hvilka annu ]ata oss forsta,

att Gotland en gang var en af verldshandelns stationer, och Wisby i

13:de och I4:de arhuudradet, genom rikedom och kultur. en af Euro-

pas hufvudstader.

Det torde derfore icke behofvas nagon ursakt, att vi foretagit osa

att inbjuda den konstalskande Allmiinheten till subskription pa ett verk

under titel af;

"GOTLAND OCH WISBY I TAFLOE",
hvilket ar afsedt att i nagon man ersiitta namnda brist i Sveriges litteratur.

Verkets utstrackning kommer till en del att bero pa den uppmun-
tran, det fran Allmanhetens sida kan erhalla. Likval ar det tillsvidare

bestamdt att upptaga omkring 20 lithografierade plancher. Dessa,

hvaraf prof finnas att bese, iiro utforda i samma storlek som planch-
verket "SVERIGE I TAFLOR" (hvartill narvarande arbete saledes bil-

dar ett supplement) Plancherua, efter originaheckningar af Hr Mng.
vSAVE, ritas pa sten och tryckas i Kopenharnn. Hvarje planch atfoljes

af en text, som Hr Mag. C. J. BERGMAN haft godheten ataga sig.

Utgifningen sker hiiftesvis af 3:ne plancher med text i hvarje

hafte, som lemnas till resp. Subskribeuter mot forbindelse fran de-

ras sida att taga hela verket komplett for det billiga pris af 1 r:dr

16 sk. b:ko for haftet saledes toga mera an 16sk. b:ko for planchen.
Fern hiiften aro utkomne, och finnas tillgangliga i alia boklador.

Subskription emottages i alia boklador i riket samt hos forlaggaren

ALBERT BONNIER.



Karta ofver Nordliga Stjcriihimmclcit,

konstruerad af Kapiten-Lojtnanten C. A. PETTERSON,
Larare vid Stockholms Navigationsskola.

Lithografierad i Kgl. Generalstabens lithografiska inrattning.

Ett blad i stor folio.

Pris: 40 sk. b:ko.

Denna omsorgsfullt utarbetade Karta utgor en trogen bild af hela

den hos oss synliga Stjernliimmelen, och skall satta hvar och en i

tillfalle att med liiUhet orientera sig pa himlahvalfvet. Genoin en im-

damalsenlig anordning af saval figurer som skrift, framtrada samtliga

stjernofna laugt tydligarc och redigare an pa de fiesta hittills existe-

rande Stjernkartor, hvarfore densamma otvifvelaktigt skall tillviima sig

sakkunniges bifall.

Illustrerad

Plankarta ofver Stockholm,

jernte Kartor ofver Stockholras omgifningar, ofver

Malaren, Kanalen emellan Stockholm och Gotheboi-g. lies-

router genom Sverige, ifran Helsingborg till Haparanda,

och tretton pittorcska vyer fran hufvudstaden och dess

nejder.

Ett blad i folio; tryckt pa bada sidor.

Detta innehullsrika och val graverade blad, amnadt att knnna

hopvikas i fickformat
, siiljes for det enormt billiga pris af 1 r:dr b:ko.



Skamliuariska Nordcns

FOLKLIF OCH NATUR
af

G. H. MELLIN.
I. Lappmarken. II. Jemtland.

Rverigts Nomader. Kolfinnarm i Fjellskogen

Den tanke, soni fdresviifvat forf. till detla forsok att skildra var

Nords Folklif och Natur, har ofta, under loppet af mer an ett fjerde-
dels sekel, lockat honom att at den lasande allmanhetens valvilja 6f-

verlernua spridda arbeten i detta syfte, an i berattelser fran aldre tider,

an i teckniugar af samtideiis sociala lif. De tailor af Nordeus skb'nu,

ofta storartade natur, oeh de skildringar af det egendomliga Svenska

folklynnet, som sarnmanfattas i dessa forsok, aro amiiade att i en

foljd af haften geuornga de flesta af Sveriges landskaper, hvilka ut-

marka sig for egenheter i lefnadssatt och karaktar.

Hvarje hafte utgor ett afskiljdt helt for sig.

Hvarje af de utkomna haftena ar forsedt med en vacker illustra-

tion. Priset for bada haftena tillsammaus : 2 r:dr 16 sk. b-.ko.

Handbok for MYNT, MATT OCH VIGT, med fullstandiga Jemfo-

relsetabeller i anledning af nu antagna decimalsystemet; jemval in-

nehallande kort handledning i decimalbraks rakning, samt jemforel-
ser emellan Utlandska och Svenska Mynt, Matt och Vigter, af

AD. HELANDER, Ingenior i K. Landtra.-kont. V:a uppl. 1 r:dr.

Bland alia de manga nu utgifim b5ckcr i dctta amne ar dcnna Handbok
otvifvclaktigt den bade fullstftndigaste och mcst pruktiska tiH saval uppstall-

ning som iur.ehall. Oeksu har de:i blifvit eniottagen med sa stort bifall, att

den forsta upplagan (3000 exemplar) utsaldes inom nagra manader.

KEMI-SKOLA. Undervisning i forsta grunderna af kemien, askadlig-

gjord genom enkla experimenter, for skolor och sjelfstudium, af

J. A. STOCKHARDT. Ofversatt och bearbetad af Clemens Ullyren.

3:e uppl., med omkring 300 iigurer i texten. 4 r:dr.

Detta arbete har redau tillvunnit sig ett sa alltnant anseende, att hvarjc
vidare omtalande till dess berom to.de vara ofverflodigt. Denna 3:djc Sveneka

upplaga ar hel oeh hallen omarbetad, dels efter original ets 8:de upplaga. dels

cfter andra nya kiillor, saint forsedd med nya figurer.



Den Prafctisfee Affarsmannen.

Handbok for Handtande och Handtverkare, jomte iinderrititelser for

ynglingar, soin iimnu inirada i naringsklasserna.

Bearbetad efter tredje upplagan af "Der Kleine Rothschild"

af G. SCHEUTZ.
Pris: 1 r:dr 8 sk. b:ko.

For att visa rikhaltigheten af deuua fortraffliga, bok, raeddela vi har ett
u t drag af innehallsforteckuingen:

Forberedelser. UtbiMuing af medfodda anlag: Upp f ostran och
Under visn ing. Skolkunskaper. KuuskapsforSkning. Val af Icfuadsyrke.
Handclsskoior. SlSjdskolor. Val af handclsgren. Larlingens pligter.
I,! and tver kslarl ingar. M e dhj el pa r en. Sokandet efter anstallning.

Aliggandcn for medhjelpare i handel.

Eg en bosattning. Forbe;-edelser. Olikheten inellan handelsgrenar.
Kredit. Val af naringsgrcn. Val af ort. Tiden for bosattning. Utsigter till

vinst. Grundlaggning af en ny rOrelse eller ofvertagande ai en aldre. Kop af

en rorelse. Bolag. Bolagsvilkor.
Handeln, Varuhandel i stort. Inrikes grosshandel. Handel pa leverans.

Eede irorclse. Handel mod fartyg. Handel. is skotsel. Varors an-
skaffande. Varuforsaljning i parti pa samma plats. Maklare. Varors efter-

skrifning. Kunskap om andra platsers varupriser. Kunskap om utlandska

matt, nial, vigter, inynt och usancer. Orsaker till varuprisers stigande. Orsa-
ker till varu})risers fall. Varors afsattning. Vinst och forlust.
Tiiflan ellcr konkurrens. Medel att beframja afsattningen. God vara och pa-
litlig liandel. Bemotandet eniot kunder. Forsaljningslokal, Annouser i tid-

ningarne. Forlustcr och olyckshandelser. Forlr.ster genoin varors forskara-

ning. Urinodighct och foraldring. Slutf5rsaljningar eller utrymningar af lager.
Varuauktioner. Osakra fordringar. Ordentlig inkasscring af fordringar. Lem-
j)ad kredit maste ratta sig efter kreditorns egen formaga, Underslef och f6r-

snillning genom bctjeningeu. M is s gyniiand e rorelse. Obestand.
Ad ministration. A c k o r j3. K o n k u r s. Uppmiirksamhet pa rorel sens

gang. Inventering. F6r litcn afsattning och vinst. For stora utgifter. Forln-
sters godtgorande. Obestaad eller iiisolveus. Ockrare. Konkurs eller Cession.

Liqvid ellcv ntrediiing utan rilttegang. Kopmaiiskunskap er: Vartt-
kiinnedoin. Alfabctisk forteckning ofverde vanligaste varor,
ined irppgift pfi deras kauneinavken och so ter, deras harkomst och inforskrif-

mngsetftllen samt anvisning pa sattet att forvara dem. Myntk unskap.
Matt, Mai och Vigt. Vexlar och Invisningar. Vexelstadgar.^
S t a t s p a p p e r o c h A k t i e r. R A k n i n g B r e f s k r i f n i n g. B o k h a 1-

ler i. -r- S ar skilda uppsatser angaende affarcr. No ter och Rak-
nlngar. Qvittouser. Skuldsedlar. Fraktsedlar och Forsedlar.
K o 71 1 r a k t e r.

A n s t a 1 1 e 1%, och I n r a 1 1 n i n g a r h v a r i g e n o m h a n d e 1 u b e f r a m j a s.

Jcrnvagar. An g fartyg. P o st vasendet. Telegrafer. Markuader.
Banker. Assurans- eller F or sakringsan st a 1 ter.

Handtverk. Inkop af raainnnn. Forvarfvandet och bibehallandet af
kunder. Slojdexpositioner, Veildsexpositioner. Afsattning utrikcs. Krodit.
Kreditanstalter. Indrifningar af fordringar, Ilaudtverksbokhallevi. Invcut^-

ring. Penningcforlagenhet. Obestand. Handtverkskuuskaper.



Anvisning alt till Skog uppodla ofruktbar mark, forbattra

glesa Skogar, plantera Alleer, Hackar m. m., till raotver-

kande af den hotande vedbristen, till klimatets for-

battling och landets forskoning,

af

DANIEL MULLER.

Med flera trasnitt och en lithografi. Pris: 32 sk. b:ko.

En fortrafflig, populart och lattfaltligt skrifven, allmant gagnelig
bok, af den tyvarr alltfor tidigt bortgangne, flitige forfattaren, hvars

sista arbete delta var. Ehuru den forst ar utkommeo for fa manader

sedan, har den dock redan vunnit stor afsattning.

Anvisning att anlagga och underhalla Koks-^ Frukt-^ I'oii-

ster- och Lusttrailganlar^ jemte Almanacha^ som efter tids-

foljden uppraknar de under de olika arstiderna forefallande

goromalen. Till tjenst for vanner och vaninnor af vaxtodling

af

DANIEL MULLER.

Mcd flcra i textcn tryckta trasnitt. 32 sk. b:ko.

Andamalet med demia lilla skrift var, att uti densamrna lenina

landtbrukaren en popular oc-h lattfattlig fniiiistallriin- af tradgardsskot-
selns olika delar. Boken, hvars pris ar siirdeles biliigt, torde lanipli-

gast knnna passa tor herrar godsegare, som vilja utdela sadana till

sina undcrhafvande, saint till uiigdomen pa landet till befordraude at'

hlig for blomsler- och frukttradgards-plantefing och skoisel.



P r a k t i s k II a ri d 1 c d n i n g

for tillverkning af grofre och finare

TVALSORTER,
utavbetad af

C. G. NYBLJ

Apotbekare, kcmisk fabrikor i Stockholm for mineralvatten , tvaler,

parfymer m. m. Med 7 trasnitt i textcn. Pris: 24 sk. b:ko.

Konsten att Rita, FarglSgga och Mala,
eller

lattfattlig och grtindlig anvisning, att pa nagra veckor
lara sig utfora de vackraate r i t n i n g a r och m 41 n in gar i

bade vatten- och oljefargor, pa papper, siden, samraet, tra.,

bleck och glas, att transportera lithografier och kopparstick

pa tra o. s. v. ,
sarnt att

tillreda alia slags fargor.
Ett bidrag till att vauka och li<Va hagen for skoii konst hos bade

unga och aldre, af

FllIEDR. DlEDRICH.

Ofversiittning. Andra tillokade upplagan. Pris: 24 sk. b:ko.

Praktisk Anvisning till

T O B AK S O D L I N G
af

0. MENTZEL.

En liten fortrofflig afhandling i delta ganska vigtiga amne, hvar-

ti vi pa vart sprak icke ega nagonting tryckt sedan raedlet af forra

urhundradel. Af dessa skal bar ofversattaren (en praktisk landtbrukare)

foretagit sig arbetel, och hoppas att det skall blifva valkommet for

vara landtbrukare. Pris: 16 sk. b:ko.



Till Julen 1857 utkommer:

hcunes uppkonist, lieuiics lif och IICL ics bcstiunmelsc;

ur naturhistorisk synpunkl bctraktad

af

N. LlLJA.

Med oiukring 30 iDustrationer i trasnitt och lithografi, hvaribland af-

teckningar af de vigtigaste Menniskoracer in. m.

Innehall.

Skaj)elsen och Nature n.

Jordklotets utvecklingar.
Cellen och metamorfosliiran.

Naturens aldsta bildningsperioder.
Menniskan och Urfolken.

Slagtskapen och Personlighetsbe-

greppet.
Uvinnau och Aktenskapet.
Menniskans tvenne bildriingsmedel.

Temperamentet och Naturanlagen.
Behofven och Upptackterna.

Husdjuren och Husbehofsvexterna.

Gudalaran och Prestlisten.

Familjelifvet och Samhiillsbild-

ningen.
Kultureiis utgangspunkter.
Kristendomen och Civilisationen.

Uppfostringsverket och Budorden.

Verldshandeln och Kosmopolitis-
men.

Specerierna och Menniskans be-

rusningsmedel.
Akerbruket och Tradgardsodlingen.

Angan och Elektromagnetismeri.
Det menskliga lidandet och Lif-

vets poesi.

Idealet och Chil5asmen

Doden och Ododligheten.
De saligas oar och Kroppens upp-

standelse.

Stjernhimmelen och Verldsbyggua-
den.

Var forsta och yttersta bestain-

melse.

En i hog grad underhallande och lasvard bok i en frisinnad

ande, amnad. och synuerligen passande, for lasare af alia klasser.

Ehura forf:8 namn iinuu ar foga kandt som skriftstallare pa detta

omrade, tio;Yi att boken skall vinna stor uppmiirksamhet.



Bokhaudelsnyhcter 1857.

f0r flam otl) 1!(ngii0m.

Tailor ur Naturet/och leimiskolifret. Liirorika Skildringar for

ungdom af 1 , ar^'Strassle. Svensk Bearbetning. Med 9 kolo-

rerade bilcler i afhlngt qvart-form at. Eleg. kartonnerad.

2 E:drb:co.

Djurrerldcii. Ny Abed- och Lasebok lor smilla Barn. 32 sk. b:co.

Skollifvct eller Hugniod gar for fall. En fortsattning till Lane-
tons Prestgard. 32 sk. b:co.

Lanctoiis Prcstgi\rd. En berattelse for barn om det praktiska
anvandandet af en del af Cathekesen, af forf. till Amy
Herbert)), ofvers. fr. Engelskan. 35 sk. b:co.

Koiivaljerna. En samling Sagor oeh Berattelser af Thckla Knos,

Daniel Muller och Lovisa Midler. \ E:dr b:co.

Idiiua, Toilett-Kalender med 4 fina lithografier och bidrag af

flera forf. 1: 16 sk. b:co.

lllustrcrail Haleuder for 1857, innehallande Onkel Anders.
Berattelse efter H. Hertz afWilhehmna, Upptacktsresorna
till Nordpoln (med karta). Det nordiska Studentraotet

1850 (med manga illust.) Hilsen till Stock holm af

C. Ploug. Poemer af Fr. Sander, JFilhelmina> in. fl. Med

manga vackra illustrationer och 9 fina plancher. 32 sk.

En interessant och rikhaltig skrift for godt pris.

Det N o r d i s k a S t u d e n t m 6 1 e t 1 8 5 C . Med manga illustrationer.

1 ll:dr 1C. sk. b:ko.

Demi a bok, som meddelar de under festdagarne i < /ii 1856

hallna foredrag och de flerfaldiga for samma anledn ng forfattade

fortraffhV fosterliindska qvaden, skall siikerligen istandigt for

hvarje de^^are i dessa ungdomsfester forblifva en angenam hag-
komst af desamma.




















